
SULYOK LászLó

Kölyökember a forradalomban

(Egy Nagy Imre Érdemrend-tulajdonos élettörténete)
II. rész

sertan-gyctedesek. bénan-el-emek

- Egyszer lTcr.`sttkíál: Önt tttngáttztirltálttt is. Neil: egy tttnnzer lctíizreiittilofitiésétwl ?
- Nem. Véletlen lebukás volt. rádiós iigy. Öten voltunk berme: Kardos Karcsi. mint

a íö szervezé és kivitelezé. Csete Pisti repülés fóhadnagy. Keroly Gyuri százados.
Ponyi Józsi barátom és jómagam. Az persze igaz. hogy a köreinkben működtek a besti-
gók. és az órök tudomására jutott. hogy a rabok feltűnóen jól értesültek a kinti esemé-
nyekröl. A történethez tartozik. hogy Tökölröl a Gyüjtóbe került egy Nusicza nevezetű
elhárító tiszt. korábban csepeli munkásfiú. aki egyébként soha nem kötözködött.
osendben elvolt. persze biztosan írt egy csomó jelentést rólunk. de rendes srác volt. No.
é egyszer meglepte Koroly Gyurit. amint a szumán kabátja alatt. a fülére téve a hang-
szórót. hallgatja a kisrádiót. Ez az egyik műhelyzárkában történt. ahol hárman dolgoz-
ttuık. Gyuriék igyekeztek elterelni Nusicza figyelmét. és gyorsan elkezdtek hangosan
beszélni. Gyerekek. mondta az elhárító tiszt. mert ilyen közvetlenül beszélt velünk.
tudom. hogy van itt egy rádió. és ha ideadják. megígérem. nem lesz senmii bántódá-
sı.ık. elrendezem a dolgot. Mi? Rádió? Hol? - adta a hülyét Gyuri. miközben a hangszó-
ró a szumán kabátja alatt rejtözött... Hát jó. a tiszt elment... A rádió nem volt nagy.
olyasmi lehetett. mint egy riportermagnó. csak vaskosabb valamivel. Néhány kínos
pillanatot megértem vele én is... Vagy két hónapig állandó hipis ment. a tapi. Felsora-
koztattak bennűrıket a trepnin. találomra kiszólítottak valakit. és végigmotozták. Egy
fclsorakozásnál a lábam között szorongattam a rádiót. a szumán ruha eltakarta (kemény
darócból. pokrócszerú anyagból készült rabruha. ilyeneket lehetett látni Iancsó Miklós
Szegénylegéttyek című filmjében. magyarázza közbevetett kérdésemre emlékezó partne-
rem). de az adrenalin szintem az egekbe szökött. Itt a bukta. gondoltam. l<iszúrták re
embereket. maga. maga. maga. .. Szerencsém volt: a tólem harmadik srácot léptették ki.

Másnap. vasámap délután. fekszem az agyon. akkor már megengedték a fekvést.
fejem alatt a rádió. és közvetítettem a srácoknak az éppen folyó Vasas - MTK, vagy
Vörös Lobogó. nem tudom már. hogy hívták akkor. meccset. úgy. ahogy azt Szepesitól
hallom. Egyszer csak kivágódik a tátika. a fegyór benéz: Maga közvetíti a meccset?
Igen. felclem. én. A szentségit! Úgy közvetít. mint Szepesi. Tudja. mondom. odakint
riporternek készültem. és a fiúkat szórakoztatom az ilyen kitalált dolgokkal. Nagyon jól
csinálja. ismerte el a smasszer. én meg megköszöntem neki a dicséretet. mire ó: No.
szorakozzanak tovább. és becsukta az ablakot... Hétfén vittük a rádiót a műhelybe.
Éjszaka két óra körül felriadóztattak berınünket. gatyában ki a trepnire minden zárká-
ból. felfergattak a zárká kban mindent. még a szalmazsákekban is a rádió után kutattak.
A zárkák úgy néztek ki. mint ahol egy tomádó söpört végig.
F 

I. rész: Palóeföld. .?tÍttH. F. 5:.
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Úgy buktunk meg. körülbelül félévi rádiózás után. hogy kiégett az a műhely-
zárka. amelyikben éppen a rádió volt. A tekercseló műhelyben hagytuk. ahol Kar-
dos Karcsi barátom volt a fönök. egyik beosztottja pedig. lván. vamzer volt. tudtuk
róla. A harmadik társuk véletlenül bekapcsolva hagyta a rezsót. Lakkot melegített
fel rajta. A lakk elpárolgott. olyan tűz keletkezett. hogy a kinti tűzoltókat kellett
behívni. Kiégett a zárka teljesen. Ezután elkezdtek vizsgálódni. kotorásztak min-
denfelé. keresték a tűz okát. és megtalálták a rádió maradványait. Nusicza gyanúja
beigazolódott. Engem vittek el. Kardos Karcsit meg még valakit. de már nem em-
lékszem rá. Öt hétig voltam magánzárkán. Közben többször kü1allgattak. de nem
tudták rám bizonyítani a rádiót... Különben öten állítottuk össze. jórészt kivülról
becsempészett alkatrészekbél... A magánzárkán a harmadik héten már azt hittem.
bezsongok. Nem tudtam beszélni senkivel. Még az ér sem szólt hozzám. amikor a
kaját beadta. Borbély se jöhetett be. Egy félszárnyú légy volt hetekig a játszótársam.
A végén Juhász Tibi rendór órmester vitt vissza az üzembe. gondolom azért. mert
másnap édesanyám jött hozzám látogatóba. Különlátogatás volt. a rendes. a soros
látogatás ugyanis a magánzárka miatt elmaradt. Hárman vagy négyen lehettünk a
beszélön. Édesanyám elment elöttem. Úgy szóltam rá: hát nem ismer meg?! Bizony
nem. olyan szórös voltam. és sovány... Az említett Juhász Tibivel marha jó vi-
szonyban voltunk. magunk között tegezódtűnk is.

Akkoriban ránk nem fegyórök. hanem rendörök vigyáztak. A motoriizem vezetéje.
Maros százados is rendór volt. Egykoron Rajk László hivatalos gépkocsivezetéje. anú-
ért három évre ítélték. Leülte. majd rehabilitálták. és újra rendőr lehetett. végül a mo-
torüzem parancsnoka. Olyan tekintélye volt. azt megtehette. hogy nem engedett be
fegyórt az általa vezetett üzembe. Nagyon is jól Emerte ugyanis a börtönviszonyokat.
az embereket. és tudta. alkalmasint a fegyórökre is oda kell figyelni. Amit itt példaként
elmondok. a váci gombüzemben esett meg. Csodálatosan szép. gyöngyház- és egyéb
értékes gombokat készítettek a rabok. tetszett a fegyöröknek is. El-elkéregettek beléle. s
milyen a rab. odaadta. A fegyérök saját értékesítési hálózatot építettek ki. végül azért
csak megbuktak vele. Egy résziiket lesittelték. másokat lefokoztak.

Pontosan nem tudom. 1960-ban vagy '61-ben történhetett. amit most mondani
akarok. Már enyhiiltek a börtönviszonyok. Annyiban például. hogy nem vették el a
beszélöket. ha büntetés alatt állt az ember. tehát az évi két beszéló és az évi két
levél mindenkit megilletett. Ermyi volt az enyhités. Próbáltak persze azért kemé-
nyebbek lemti. de a börtön-társaság ugyancsak keményen ellenállt. Majdhogynem
lázadás tört ki a végén. Az egyik társunk. Adám véletlenül megbotlott és elesett a
lépcséházban. eltört két bordája. csontja is repedt. Ezt a bajt ma is úgy gyógyit-ják.
hogy leszalagozzák az ember mellét. hogy ne mozogjon. Adinak mozgott. fájdal-
mai voltak. "v'olt egy nagyon kon`ıisz nóvér. egy fegyörnó. BM-alkalmazott. aki nem
akart adni neki fájdalomcsillapító gyógyszert. Négyen tartózkodttmk a zárkában.
kivertiik a palávert... Szóval akkor már nem nagyon mertek... Nem mondom.
egyikét-másikát közülünk el-elkapták. de különösebben nem mertek bántani ben-
nünket. Viszont elótte. vagy három évig, szörnyen durvák voltak. Nem kívánom
senkinek azt a bánásmódot. Nem is a pofon. az ütés. az ellökés. a gáncsolás fáj az
embernek. hanem az. hogy nem veszik emberszámba. Egyszerűen nem volt emberi
méltóságtmk. Egy macskát többre becsülték... Számunk volt. míg élek nem felejtem
el. Mint Auschtvitzban a németek haláltáborában. Ha szólítottak. azt kellett mon-
danom: 976.9ó8-as számú elítélt jelentkezem.
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- ..5zrimeinber" tott teiırit a politikai elítélt. .. A ltiirtíinlten milyen iiztmteztlıeit dolgozott?
- Az autóvillamossági üzemben meg a filatéliában De volt ott gombüzem meg

játékiizem is. vagy a KÖMI-asztalos üzem. ahol a rádió- és tévékávákat gyártották.
Egy része a Gyüjtóben volt. más része Vácon. A motor- és az autóvillamossági
üzem teljesen zárt. elszeparált terület volt. a halálra ítéltek zárkája felett. a Kisfog-
ház emeletén. Alattunk pokróccal takarták le a járó utat. nem láthattuk az ott lévő
halálra itélteket. A motoriizemben úgy éreztük magunkat. mintha gyárban len-
nénk. Dtt szabadon voltunk. kipróbálhattuk a motorokat. Maros százados. az
üzemvezetónk. mint említettem. tudta. mit jelent börtönben ülni. és amikor a me-
torüzem beindult. azt mondta. ó emberként bánik velünk. de az innen kikerüló
munkára panaszt ne találjanak a Belügyminisztérium ellenörei. mert akkor szank-
ciókat fog bevezetni. Társaságunk megértette. Egy szakember azt szereti. ha jót ad
ki a kezéböl. és ezzel mi is így voltunk. Én az autóvillamossági üzem öninditós
részlegénél voltam csopertvezeté. Mintha a Jóisten megsűgta velna... Kértünk egy
igazoló betűt. hogy tudjuk. a mi kezünk közül került ki a munka. Mind a háronı
műhelyünk kapott egy] betűt. Mindig megmondtam a társaimnak. gyerekek. hova
rejtsétek el azt a J betűt. Egységesen olyan helyre ütöttük. ahol összecsavarozás
után nem lehetett látni. Gyönyörűen kifestett. szépen dekorált. nagyon jó önindító-
kat gyártottunk. Varga Lajos barátom volt a márkapados. most megyei Pofosz-
elnök é is. Zalában. ó próbálta ki a dinamókat. önindítókat. reléket. Egyszer bejött
az irodára egy vöröses őrnagy. hivattak fel. a csoportvezetót. Az órnagy orditozott.
mint a vadbarom. majd megnézhetjük magunkat. miféle selejteket készítünk mi.
Tehetetleniil hallgattam. `v'égül mondtam Marosnak: Százados úr! Mondja meg az
órnagy úrnak. hogy nekünk van egy betűjelünk. ha benne van a selejtekben. akkor
valóban mi gyártottak. A civil átvevénket Galántainak hívták. nagyon be volt ijed-
vo. hogy rossz minéségben vette át télünk az árut. Ezután a vadbarom órnagyot
elvittük a műhelybe. ahol megmutattam neki. hova tesszük a jelünket. Két nap
múlva jött vissza. Nem kért bocsánatot. csak azt mondta: nagy szerencséjük van...
Tudniillik a Fogarasi úton müködött egy civil üzem. ahol piff-puff. összecsapták a
munkát. a selejtekre pedig azt mondták. hogy a rabok csinálták. Szétszedtek min-
den selejtet. és kiderült. hogy egyikben sem volt benne a jelünk. Az eset után Ma ros
százados adott a társaságnak egy nagy karton cigarettát. tizenegy darab kétkilós fehér
kenyeret meg egy karma tejet. léigye fel. és ossza szét az embereknek. mondta.

- Ajtintılélt a ltértiíitlaeit. leiléiiteges eset. Eléfortittlt mtisltor is?
- Volt egy gépkocsivezetó. rabomillal járt; szerette a kocsiját. azt akarta. hogy mi-

nél precízebben nézzen ki; odajött egyszer hozzám. csináljtmk neki egy öninditót.
Miért ne? Hozott érte az aktatáskájában egy oldal szalonnát meg egy kilo kenyeret.
Mikor jutottunk volna mi szalonnához?... Aztán I*-lusicza. az elhárító tiszt adott ne-
kem egyszer egy felejthetetlen ajándékot. meg Ponyi Jóskának. A történetet onnan
kell kezdenem. hogy az apám tényleg nagyon ügyes kezű ember volt. tudott kis-
vasutat csinálni. és minden hozzávalót. Emlékeztem apám Arpád sínautójára. ilye-
neket használt a MAV a második világháború elótt. nagyban. Ezt lerajzoltam Csete
Pisti repülés barátomnak. aki az ablaktörlóknél meg a kilométerörásoknál dolgo-
zott. Tetszett Pistinek. és elkészítettük a modellt. Marha jól nézett ki. Akkoriban Ma-
gyarországon ilyen kisvonatot nem lehetett kapni. `v'alamil<or karácsony elött Nusicza
megneszelte. hogy mivel foglalkozunk. és rákérdezett. miben törik a fejiiket már
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megint. Megmutattuk neki. Jaj. de jó! Van egy fiam. csináljanak már nekem is
egyet. Jó. majd meglátjuk. Csete Pisti benne volt. hátha leesik érte valami. Ponyi
Jóska barátom is benne volt. Anyag akadt. még süti is csináltunk hozzá. Ezen a
munkahelyen lehetett maszekolni. Szuperul nézett ki az Árpád sínautó. A festék
gyönyörűen lefestették. ledukkózták. 12 volttal működött. ennyi hajtotta az ablak-
törlöt is. Késébb aztán jött a Nusicza. el volt ájulva: Nekem csinálták? Hát nem
mondták. hogy megteszik. Nem mondtuk. az igaz. de kész van. hadnagy úr. Ez
volt a rangja. mert lefokozták. Tökölön ugyanis. ahol elháritós fóhadnagy volt.
megbuktatták a csajok. és idekerült hozzánk. Nagyon köszönte az ajándékot...
Majd jött az lfi fóhadnagy úr: Juhász. az Isten áldja meg magukat. csináljanak már
nekem is egyet. nekem is van fiam. Megcsináltuk. De többet nem... Egyszer. jóval
késöbb. nyolc óra körül szól a fegyör. Ponyi Jóska és én menjünk fel az elhárító
tiszthez. Fölvisz. a folyosón. ott áll Nusicza. Maga ebbe az irodába menjen be.
Ponyi Jóska meg amabba. Bemegyek. ott van anyám. Műszak végéig ott lehettünk.
Anyám akkora csomagot hozott. tele finomsággal. mint egy ház. Jóska is beszélhe-
tett az anyjával. A csomagot megesztottuk a zárkatársainkkal. a barátainkkal... Ütt
így éltiink. ott ez természetes volt. Mert oda finomságok egyébként nem nagyon
jöhettek be. Voltak karácsonyok. hogy fenyóágat küldtek a csomagban. csokoládét.
de elvették mind. mert élvezeti cikknek minésítették. és az nekünk nem járt.

- Fnrcsa a lıiirténoiltig. tlgy oélem. ott éleselılien. egyértelnttilihen rajaoléa'nalc ki az em-
ber eretlendó jellemoomisai.

- Példaként elmondok egy esetet. Házirnunl-:ás koromban. a Gyújtóben történt. Sze-
repléi: Zádori fótörzsórmester. aki a recski kényszemıunkatáborból. annak felszámolá-
sa után került a BM-hez fegyömek. és két köztörvényes bűnözé. egy hatalmas termetű.
vörös cigányember és egy feleakkora dunaújvárosi sikkasztó. Akkor még vegyesen
voltunk az emeleten. úgy elhelyezve. hogy az emelet egyik oldalán voltak a politikaia k.
a másikon a köztörvényesek. A cigányember állítólag gyilkosságba keveredett. zárka-
társa volta megbukott sikkasztó. egy Skoda nevű. Ez a cigányember. kihasználva testi
erejét. rendszeresen terromálta Skodát. aki az egyik alkalommal olyannyira beijedt.
hogy ütötte-vágta az ajtót. A zajra feljött Zádori. kinyitotta az ajtót. mi van. Meg akar
ölni. sivalkodott Skoda. Jól van. intézkedünk. Odajött hozzám: no. házi. mennyi vödör
van? Volt 5-6 vödröm meg nyolc vizeskarutám. Tele vízzel mindet. parancsolta. Skodá-
val összeszedette a holmiját. és elvitte egy másik zárkába. A rengeteg vizet beöntötte a
helyiségbe a küszöbszintig. s adott a cigánynak egy darab felmosórongyot. majd az
órájára nézett: tíz perc múlva jövök. ha nincs feltörülve. megnézheted magad. Tíz perc
múlva ment is vissza. A víz fel volt szedve. de a cigányról szakadt a veriték. No látod.
ott van még egy kis por a sarokban. és a megmaradt 3-4 vödör vizet is beöntötte a zár-
kába. Öt perc múlva visszajövök... Szóval ilyen emberek voltak ezek a recskiek. El
lehet képzelni. mit műveltek az emberekkel akkor. amikor szabadjára voltak engedve.
Mindenkinek a fantáziájára bmom. Vagy inkább javaslom. keressék fel a remki tábort.
ahol most nemzeti emlékpark működik.

- Karriiıban említette a lialrilas-nirlailcat.: ezek az tigyneoezett Kisfaglaiz teriiletén oaltalc.
itt a lcntatrisolc jelenlegi állása szerint mintegy 250-266' farraıiatmart és szabadstigltarcost
oégeztelr ki. Éeeltig az mloaran. s.zalıaa' ég alatt. a fal mentén. De Nagy lmréék lcioégzését
állítólag ealalci lefényképezte a szamszéabs épiilet egyik emeleti szalaijtibél. és hogy ez ne is-
métlótfltcssék meg. gyorsan kialaltitottak egy jctlett ltittégzóltelyef. Tólilvett ntcsélíélc. hogy ital-
loíítilt a lrioégzésrc clóoezetettelt ntolsó iizeneteit. kiáltásait. ..
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- Én ilyet nem hallettam, de a velem lévő társaim sem. Nem is hallhattunk, mert
annyira el veltunk szeparálva. Arröl tudtuk meg, akasztás velt, hegy elyanker
mindig csak reggel nyelt: éra után mehettiink le a mtmkahelyekre. Sajnes elég sek-
szer elöferclult ez... Ismertem viszent két héhérsegédet: Karácserıyi Sándert és
Fülöp Istvánt. (Ök eeltel: Mrrıısfeld Peter 1959. eeircies 2l-.F kieégzéseiı, emiiter e
jegyzélttinye teıuisıige szerint e 13 éees fieteiemlter 13 perces lteliillusıit eieetl, (Ístics
Mriiyris ittileteegreitejtti segtidei. - S. L.) Ezek több munkahelyen tűntek fel, mert
debálták öket ide, ecla. Karácsenyi egy idõben munkavezetöként is delgezett, és ha
a munkát rendben találta, nem zörgött, elyan ember velt. Fülöp ösz hajú, szikár,
magas ember, görbe hátu, kicsit púpes, öt keményebb fáböl faragták. Hegy mi van
veliik, nem tudem. Karácsenyi 20112-ben még élt, üzletet akart kötni a Pefesszal.
Állítólag rıaplöt vezetett a halálra itéltekröl, mig várták az akasztást, leírta hegyen
viselkednek, mit mendanak. Kétmllliö ferintért kínálta megvételre a Fénay Jenö
elleni ,,terhelö" bizenyítékekat. Nevetséges és felháberité. Ki tudja, miket irhatett
össze az elmúlt években. lszákes, tiszta alkehelista lett.

- Vagyis etilelleıiıil sem Meres remlör szrizee'es-szerıi figrırrr. ..
- Ö nem, de veltak azért hezzá hasenlitható fegyörök. Mendjuk a Geerg... va-

lami ilyen nevü, hívjuk inkább Gyurinak, örnagy, kerábban görög partizán velt. ff-l
gereig jıerlizrieelr e's cselriiitegjıtik 1949 risziiiél érkeztek Megyererszrigre, erietıie ez
Egyesiilt .Álleıttek riitel trieregetett lrirelyprirtiel: lrerekeeltek jieliil e keııtırtmıistrik ellee
efeeti fegyveres pelgerlıeberribeit. - 5. L.) Mindenkit tegezett, mert nem tudett kii-
Iönbséget tenni a maga, az ön meg a te között, és mi is tegeztük öt. A börtön mezi-
ban Fellini csedálates filmjét, az Országtitent vetítették. Még élek, nem felejtem el
ezt a filmet. Antheny Quinn és Fellini felesége, Masina játszetta a föszerepet. Ben-
nünket kiszürásbel nem vittek el a fegyérök, mert ránk, autövillamesságiakra nagyen
haragudtak, mivel nem jöhettek be a mühelyünkbe. Másnap reggel megyünk le, marha
ressz kedvünk velt, merózus velt az egész társaság. Mi bajetek van; miért Iöga ljá tek az
erretekat? - kérdezi Gyuri. Minket nem vittek Ie a meziba, feleltiik. Mieseda? - nem
akart hinni a fiilének. Ne, majd intézkedem. Lement Mares századeshez, és nem telt
bele egy era, lecsengették a nıűszal-(et. Mi történt, kíváncsiskedik mindenki. Megyünk
meziba - mendja a görög örnagy, és nekünk külön levetitették a Filmet.

- A mrir emlitelielteır kieıii eleeit ıeris le`ileˇeös elekje is frfielıigyele csepeteek?
- Mindenképpen ilyen velt Haraszti Tiber, a harmadik emeleten, ahel az udva-

resekat helyezték el, a tiszti zárkában, egy sarek helyiségben. Persze valöjában az
nem is zárka velt, esak armak rendezték be. Az udvaresek tizenvalahányan veltak,
valami miatt elítélt kerábbi katena- és rendörtisztek, akiknek az udvart kellett
rendben tartaniuk, innen származik az elnevezésiik. Ennek a társaságnak velt a
vezetöje a Haraszti. de - mendem - külön zárkája velt. Tevábbi érdekessége a de-
legnak, hegy ebbe a zárkába egyedül csak én mehettem be: a házimunkás. Nekem
kellett rendben tartani. Oda még a fegyör sem lephetett be, miközben, ugye.. a Ha-
raszti elitélt velt. Azt beszélték a köreinkben, hegy a felesége a Henvédelml Mi-
nisztérium egyik fõesztályvezetöje. Esténként hallettam, rendszerint úgy kilenc öra
tájban, hegy nyilik a zárka ajtaja, és Tibi elment. Hegy miker jött vissza, a fene se
tudja, hegy het töltötte az éjszakát, kint-e, esetleg etthen, nem tudem, a lényeg,
hegy kerán reggel már mindig bent velt. A zárkájában a napi sajtötöl kezdve a
legfinemabb sajtig, csekeládéig, kenzervig, minden megvelt. Azt mendta nekem:
Ide figyelj, gyerekl... Jöval idösebb velt, mint én... Ami erre a papírra van téve, azt
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elveheted, az a tied, de az újságekhez nem nyúlhatsz; meg ne tudjam, hegy hezzá-
nyúlsz, mert a nyakadat töröm. ldösebb társaimnak elmeséltem, hegy mi van ett. A
fiúk blztaltak, pentesan figyelj meg mindent, hegy van letéve, nincs-e valamerre
zsinör vagy valamilyen cérnaszál, lehallgatö elvasd el az újságet, aztán ugyanúgy
tedd vissza. Szerencsére nem buktunk meg, a hírek meg csak jöttek.

Egyszer aztán minket, kjlencünket elvittek Vácra. Elötte kilenc hétig elkülönítöben
tartettak. A csillag egyik zárkájában zsúfeltak össze, egy csajkával és egy kanállal, aztán
jö napet. Ott asz tal, szék, ágy nem velt, csak szalmazsák, egy kiibli meg egy karma viz.
Ültünk a falak mellett, és azzal szérakeztunk, hegy fegdestuk a peleskákat. Az egyik
nap én tartettam a világcsúcset: 159 peleskát nyemtam el a falen. Amiker elvittek ben-
nünket, a fal úgy nézett ki, mintha telefröccsentették velna vérrel... A legnagyebb
megdöbbenés akker ért, amiker Vácen leszálltam a rabemilröl, és ett látem magam
elött Haraszti Tibit rendör egyenruhában. Rám meselygett, kacsintett a szemével, én
meg csak néztem, és azt sem tudtam, hegy került ez ide. Azöta se láttam öt. Titekzates
ember. Hegy ki lehetett? Magyar kém, akit pihentettek? Vagy elháritö, akit ráépitettek
az udvares tiszti különitményret' A mai napig nem tudek biztesat mendani.

- Vricett ınilyıeılr börtörıeiszenyek urelltedtelt?
-- Ott csak pelitikai feglyekat tartettak, és nermálisabb körülmények között él-

tünk, mint a Gyüjtöben. Ha delgeztunk, délután pingpengezhattunk. Ütt is le velt
ugyan zárva egy-egy börtönszakasz, de idönként össze tudtunk jönni beszélgetni.
A kaja is jebb velt... A Gyújtöben nem mesták meg a salátát, ahegy Ieszedték, sáre-
san, úgy adták. Nekem szörnyű velt az elsö idökben, mert nagyen finnyás gyerek
veltam. Bevallem, elöferdult, hegy sirtam éhségemben, mert nem bírtam megenni
az ételt, elyan pecsék velt, ne meg a tányér, vagy csajka, ahegy kinézett, amiben
adták. A mai napig nagyen szeretem a rizsát, de ett nem birtam megenni, mert
repegett a fegam alatt. Tele velt egérszartöl kezdve minderu1el... Vácen a kesztel-
látás legalább két-hárem esztállyal magasabb szinten állt. Persze ett sem velt min-
dig igy. Ehhez kellett egy éhségsztrájk is. Már harmadik napja zöldbersöt etettek
velünk. Akker Kádas Géza meg a többi hezzá hasenlö, jebb sersra érdemes rabtár-
sunk azt mendta: gyerekek, nem eszünk. lö, nem eszünk. ÉS akker mindenki
visszautasitetta a kaját. Nagy balhé lett. A fegyörök meg a körletparancsnek sza-
ladgáltak, mint pök a falen. De mi nem vettük el az ételt. Erre jött a börtönparancs-
nek, ígéretet tett, megválteznak a delgek, csak még mest együnk. Nem ettünk,
majd meglátjuk helnap, mit adnak. Másnap aztán már valamivel javult a keszt... ltt
meg kell említenem a karácsenyi ünnepeket: életemben akker ettem elöször
löcsabait. Persze akker ezt még nem tudtam, de egyébként í.s megettem velı`ıa, mert
akker már kinöttem a finnyáskedásböl. Meg nagyen is finem velt. ..

Vácröl visszatérve már jebb viszenyek uralkedtak a Gyüjtöben is. Nem hiába
múlt az idö. Már csak négyen velt-unk egy zárkában, mindenkinek velt ágya, kis-
széke, lett kisasztal, és a kiibli helyett angel WC.

- Az etfegleltsrige, e serse itegıyert elekelt Vácett?
- Elöferdul t, hegy uszályekat raktunk ki, szenet és egyéb anyagekat. A buli mun-

kán egy örát taliızskáztunk, egy örát pihentünk. A váci. jelenlét számemra szerencsésen
alakult, mert hamar a kenyhán delgezhattam. Így az ember szabadabban mezegha-
tett, hezzájuthatett a kajáhez, a szumán ruhája alatt csempészhetett a társainak is. A
kaját egyébként mindig tisztességesen elesztettuk egymás között. Fekete Laci bará-
tem, hadmüveleti tiszt, akivel a Gyüjtöben együtt veltunk, már raktárvezetö velt,
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megtudta, hegy Vácen vagyek, és le tudett vitetni a kenyhai elökészitöbe; veltak
elyan kapcselatai. Amiker pedig megalakult a bélyegüzem, átkerültem a filatéliáhez.
Eélyegeket rakttmk bélyegalbumekba, berakökönyvekbe, tasakekba. `v'elt, amelyik
kimendettan csak Nyugatra ment. 5-ek bélyeg elöször nálunk jelent meg Magyarer-
szágen. Csedálates bélyegserekat láttam. Hiresek veltak a San Marinö-i és a Karib-
tengeri erszágek bélyeget. Ettöl a munkátöl annyira kifinemedett az ujjunk, hegy
megéreztük, ha két bélyeg összeragadt. A szerttrezöböl késöbb hatunkat kiemeltek,
és bélyegtiikör-tervezést bíztak ránk. A kinti Filatéliátöl járt be egy férfi, elmendta,
hegy mit szeretne, melyik bélyegnek hegyen, mennyire kell látszania, milyen legyen
a bélyeg fermája, mintázata az albumekban. Érdekes mtmka velt. Négyünket azzal
bizta tett, hegy b-élyegtükör-tervezök leszünk.

ltt jöttünk rá, hegy a bélyeggel milyen csalásekat tudnak elkövetni. Velt egy
spanyel bélyegserezat, rettenetesen öriiltünk neki, hegy a spanyelek nem felejtet-
tek el bennünket. Az egyik bélyegen egy kislányt és egy kisfiút ábrázeltak szevjet
szurenyek alatt, a magyar szabadságharc emlékére adták ki Spanyelerszágban.
Ebböl bizeny leptunk, és becsempésztük a hazai eladásra készitett tükrökbe meg
müanyag tasakekba, a többi bélyeg mögé, hagy lelkesüljenek a kintiek is. A gyere-
keknek készülö tasakek egy részébe becsempésztünk egy nagyen szép svájci spert-
bélyeg-serezatet, egy másikba az angel királynöröl készitett serezatet, egy harma-
dikba San Marinö-i bélyegeket. Érték velt ez, biztesan nagyen örültek a kisgyere-
kek. Én is heztam haza a szabadulásemker bélyeget, spertbélyegeket. Felvágtuk a
könyv iedelét, beraktuk a bélyegeket, majd a fedelet újra összeragasztettuk. Senki
nem tudta, miker jön haza, de hát velt könyvem, majd jö lesz az a bélyeg valamire.
Így gendelkedtunk. Itthen aztán elajándékeztam.

Egy év és hárem hönapet töltöttem Vácen. Amiker a Gyújtöben létrejött az au-
tövillamessági és a meterüzem, összeszedték az összes villany- és meterszerelöt,
hegesztöt meg a kemelyabb szakembereket. A közelebbi társaim közül egyedül
Mede Lajes barátem maradt Vácen, külön engedéllyel. Csedálates szakember velt,
ö tudett alumlniumet hegeszteni, így ö a gembüzemnél nélkülözhetetlen velt.

- Hegyen történt e szelıerinláse?
- Az asztalesmúhelyben delgeztam, mint villanyszerelö. Érezni lehetett, hegy

valami van a levegöben. A civil munkavezetönk ugyanis, egy BM-alkalmazett ti-
tekzates arccal kezdett járkálni közöttünk, gyakran meselygett, megváltezett a
viszenya hezzánk... Amiker megtudtam, hegy szabadulek, gyersan összeirtam
minden vagyenemat a zárkatársaknak, cigarettát, kaját, mindent etthagytam, és kér-
tem, esszák el egymás között... Kihezták a ruhám, öt évig velt naftalinban. .. Amiker
felszálltunk a villamesra, elhúzödtak töltlnk az emberek, a villames egyszerüen
kiürült. Büdösek veltunk, mint a dög. Persze tudták, hennan jövünk... de nem
azért húzödtak el, a szaget nem birták elviselni... Beértünk a l-(eletibe. Ott is úgy
néztek ránk az emberek, mintha a világűrböl jöttünk velna: seványak veltunk,
sápadtak, görbén mentünk, a ruhánk elyan ödivatú... ne meg az a naftalinszag...
Made Lajes ugyanazen a napen szabadult Vácról, a Keletiben találkeztunk össze.
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A visszanyert szabadság ıznámera (?l

- Szrtbedirlé levelében ez áll, hegy száz ferinttel becsátették ritre, velernelyest teleit
gendeskedtek eregrirál, ntegnltrál.

- Hát igen... Kezdetben sekáig nem fizettek senunit, késöbb pedig mindent le-
ventak a bérünkböl. Meg kellett tlzetnünk a villanyt, a mesatást, a kaját, az örzé-
sünket. A váci filatéliában 3ÜÜ ferínt körül kerestünk, de ett is elvették a pénzt,
maradt haventa öl] ferintunk spajzelásra, cigarettára, fegkrémre, vécépapírra és
ílyesmikre... De amit mi kaptunk, az nem velt pénz, az csak papíren létezett, ök
számelgatták el maguknak a különbözö tételeket, ahegy akarták, a BM, kész rö-
hej.... A meterüzem megszüntetésével a KÖMI-asztalesmühelybe kerültem tmk-
szerelönek. ltt is ugyanúgy csináltuk a rádíö- és televízíö-kávákat, amibe a Duna, a
Kékes meg a mit tudem én milyen készülékeket építették be, mint a kíntiek. De a
mi bérünk mindig a minimális velt...

- A szecielíznıns lrerrinelr gyekerlete velt, hegy e börtánböl szebednltelaeelc jelentltezni-
til: kellett, éltelélant 43 énrin bel til, ez ettlreni rendörí szereeknél. Ez e kötelezettség szerepel
ez Öt: szalıednlá leeelélen is.

- Szigerú rend szerint mentek akker a delgek. Munkára azen a munkahelyen
kellett jelentkezni, ahennan az embert elvitték. A rendörségen pedig kaptam két
elhárítö tisztet, Beres Sándert és Pajer századest, s meghatárezett idöközönként ná-
luk kellett jelentkeznem. Az utasitásaik szerint kellett eljárnem. Ha ök úgy találták ki,
hegy este nyelcker itt meg itt legyek, akker nekem ett kellett lennem. Nem mend-
hattam el senkinek, heva megyek, núért megyek, kivel találkezem, még a feleségem-
nek se. Ök aztán megkérdezték, hegy vagyek, mi újság, nincs semmi, ne akker jö,
hazamehet. Szörakeztak velünk... 1968-ban, anıiker a Varsöi Szerzödés tagállamai
úgymend testyérí segítségképpen tankekkal bevenultak Csehszlevákiába, történt
egy érdekes eset. Hivatett a Beres. Allandöan ö írta a jelentéseket rölam. Elkezdett
kérdezösködrıi, mit szelek a csehszlevákíaí eseményekhez. Mihez? Milyen esemé-
nyek vannak? Hát az ellenferradaleml Milyen ellenferradalem? Eljátszettam neki a
hülyét. Akker elmesélte, az internacienalnmus jegyében _bevenultı.mk Csehszleváki-
ába, hegy megvédjük a szecializmus ettani vívmányait. En szándékesan nem hallet-
tam senmıiröl semnút, és eléggé elhatárelöd tam tölük. Hallettuk ugyanis, hegy egyes
szabadult társainkat megkömyékezték, be akarták szervezni besúgönak. Úgy ekes-
kedtak, hegy az emberek velünk öszinték, előttünk kitárulkeznak, pelitikailag is, és
mi majd arröl szépen beszámelunk nekik. De hát, ha a börtönben nem tudtak belö-
liink besúgöt faragni, akker hegy lehetett velna itthen! Persze azt elérték, hegy egy-
mással is csak futtában találkezhatnmk. Kerek perec megmendták, nem járhattmk
össze. Mert ök állandöan szervezkedést feltételeztek, hegy mi meg akarjuk dönteni a
szecíalizmust. És bizeny ez még a 70-es években is ment.

- Mivel bízetıyftje?
- Azzal, ami a júzsef Attila Megyei Müvelödésí Közpentban történt velem. Egy

erszáges munkásörgyülésnek adett helyet az intézmény. Tíz öraker hívatett az
igazgató, Venesz Ernö, és azennali hatállyal kirúgett, merthegy én fel akarem reb-
bantani az épületet. Déli 11 öraker már a kezembe is nyemták a munkakönyvet.

- Miért netn velt áeeteselılsl e munkat.-irseival?
- A munkatársainmak ehhez semrni közük nem velt. Mint mindíg, mest is a rend-

örök predukálták magukat. Ha elelvassa a kerabeli, szigerúan bizalmas rendőrségi
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jelentéseket, hihetetlen delgekat tud meg, akár önmagáröl is az ember, elyan mar-
haságekat írtak össze. A jegkört leadták a megyéknek, feljebb pedig nem néztek
utána a jelentéseknek, nem ellenörizték. Azt írtak rólunk, amit akartak, ki veltenk
szelgáltatva a kényüknek-kedvüknek. Dlyanekat megcsinálta k, és ez is a 70-es évek
elején történt, hegy nem hagytak levizsgázni autóvezetésböl. Pedig már megvelt a
KRESZ-vizsgám, már vagy 6-7 órát vezettem is. Behivattak az autöiskela iredájába,
és visszaadták a pénzt, mit képzelek én, nekem nem szabad levizsgáznem. Miért
nem? Nem indekelták.

Ekkeriban támadt egy ötletünk Kirner Rezsóvel, a kiváló ,,Sese"-atlétával.
Tarjánba hezták az erszáges sí vidékbajnekságet, és arra gendeltunk, ez jó alka-
lem lenne arra, hegy az 1944. január 13-án szerencsétlenül járt acélgyári levente sí
csapatról megemlékezziink egy versenyszám keretében. Serleget akartunk az
emlékükre. lčlesúgták a rendórségnek, majdnem megütöttiik a bekánkat. Én akker
még ref alatt álltam. Mit gendelunk mí, mendták, fasiszta emlékeket feléleszteni?
De hát ezek mind munkásgyerekek veltak! Csak hát leventék. Az ö idejükben az
a mezgalem létezett. Nagyszerű sízök veltak, sek erszáges levente versenyt
megnyerték. Az akkeri Magyarerszág legmagasabb pentját, a 2303 méter magas
Herthy-csúcset akarták megmászni szüz üten, elyan eldalról, ahennan még senki
sem, egy lavina azenban maga alá temette mindahányukat. Juhász józsef nevü,
33 éves nagybátyám is edaveszett. Acélgyári müvezetö, levente örvezetö, fiatal
házas ember. Csak az a társuk maradt életben, aki a gyengélkedése miatt kima-
radt a vállalkezásböl... A családunkban egyébként nagy hagyemánya velt a síe-
lésnek. Apámék mind a négyen sieltek, csak a hárem lány nem. lstván nagybá-
tyám velt talán a legjebb közöttük. Tragikus az ö élete is. Az eresz frenten meg-
fázett, elyan tüdöbetegséget szedett össze, hegy itthen, még a háberú vége felé
meghalt... Az acélgyári leventék emlékére végül ZÜÜ3 nyarán sikerült egy kepja-
fát állítani a szerencsétlenség helyszfnén, a Meselygö-tónál. Egy busznyi ember
vett részt, az utazás költségét a salgótarjáni pelgármesteri hivatal fedezte, az
emlékeszlepet a Pefesz készíttette el. Elénekeltük a Himnuszt, a Szózatet, és
leröttuk végre ötvenéves tartezásunkat.

- Az ecélgyérbe hegyen fegedtálc vissza?
- Visszakeriiltem a villames közpentba, de ett Berkes Pista nem tudett elviselni

bennünket. Ha valami prebléma velt a villames telepen, nem úgy mentek a gépek,
ahegy kellett velna, az esetek kivizsgálásaker mindig arról faggatták a kellégákat,
hegy a Juhász nem ment-e eda, nem lˇérhetett-e a delgek közelébe, nem szándéke-
san idézett-e elö termeléskiesést... Atkerültem aztán a hengermübe... Sek mindent
a szememre vetettek, de elengedtem a fülem mellett, mert a börtönben megtanul-
tam a delgek között különbséget terıni. Sek embert megértettem, de nem becsátet-
tam meg nekik. Abból indultam ki, ha én talpen tudtam maradni, ha az én gerin-
cemet nem tudták megtörni, akker nekik miért kellett azt megtenni, amit megtet-
tek, miért kellett megjátszani magukat. Veltak, akik nem fegadták a köszönésemet.
júl van, gendeltam, nem halletta. Másedszer is köszöntem, akker se fegadta, ne
akker többet nem köszöntem neki. Közülük '38-ban egyik-másik már kezdett elöre
köszönni, de mest én nem fegadtam, jeleztem ezzel, felejts el a jövöben. Elöferdult,
hegy jött velem szembe a feleségével, az asszenynak köszöntem, kezét csókelem,
fegadta is, de a férjnek nem köszöntem... Öt évet bírtam ki ilyen légkörben.
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- jebb sere lelt e trnnicsépitóleıél ?
- Egy nagybácsim, édesanyám unekatestvére vitt el eda villanyszerelönek.

Nemsekára edajött Penyí Józsi barátem is, akivel együtt ültem. Jó hely velt, jól
kerestünk, élveztük azt a munkát. Akker épült a kemping, a Tó-strandnál. Az
összes villanyszerelést, kábelezést mi csináltuk józsival. Utána anyagbeszerzö let-
tem. Egy ídeig rendben ment minden, de jött a nógrádgárdenyi eset. A tüdögende-
zó intézetnél delgezett egy építöbrigád, s én mint elökészítö, a szekáses rátartással
bíztesítettam minden szükséges anyaget. Egyszer jönnek az anyagesztályról, hegy
hiányzik 3ílÜ méter herganyzett csö, 3l`.l-='-lÜ négyzetméter csempe és még néhány
deleg. Kiderült, hegy a brigád feketén megcsinálta az elnök úr fürdöszebáját, még
a malacólat is kicsempézték. Rámtapadtak, hegyan merem én ezt szóvá termi. Kis-
vártatva az egyik raktáresunk kölcsön adett 3-4 szál padlót egy családiház-
építönek, akinek hirtelen szüksége támadt rá, papír nélkül, viszent páran tudtunk
róla. A fóraktáres ennek ellenére feljelentette. Hiába gyözködtük, nem történt si-
belás, visszahezzák a padlókat, a raktárest fegyelmível elküldték. Erre én nagyen
kiakadtam, és csúnyán lerámeltam a föraktárest, nem szégyelli magát, hegy tehet
ilyet egy emberrel. Másnap már ett velt nálam Nagy István, a pelítikai rendörség
vezetöje, aki miker hazajöttünk, tartetta a nagy hegyi beszédet, mihez tartás végett,
és már nagyen kemelyan megfenyegetett a nógrádgárdenyi esetnél is. Mest is
ugyanazt hajtegatta, nekem semnü közöm az egészhez. Ugyanazt mendtam én is:
már hegyne lenne, nekem kell az anyagekat újra beszerezni. Így buktam meg mint
anyagbeszerzö. Egy hét után kikerültem az épülö csillagházhez karbantartó vil-
lanyszerelönek. Délutánes müszakba jártam, mindennap fehér ingben és nyakken-
döben mentem be. Kadlöt, a munkaügyi esztályvezetö tajtékzett a dühtöl, hegy jár
ez a Juhász... Végiil innen is elpatereltak.

- Helfelytetle ?
- A müvelödési közpentban - s velt szó már róla - egy hónapig sem marad-

hattam. Az élelmiszerkiskerhez kerültem villanyszerelönek. Hihetetlen, de igaz: öt
évig szecialista brigádvezetöként delgeztam. I-láremszer rendezték meg a válasz-
tást, mert nem tudták elképzelni, hegy a brigád megválaszt egy piszkes ellenferra-
dalmárt. Mind a háremszer engem választettak brigádvezetönek. Titkesan. A tit-
kessághez a csapat ragaszkedett. Eirtekemban is van egy szép nagy brigádkönyv,
a tagek nevével. Ajándékba adták az eljövetelemker.

Egy idö után Ketreczó Vili, aki az acélgyárban velt már müvezetöm, elhivett a
Gelkáhez. Salgótarjánban akker ment a közpenti antennázás. Vili se értett hezzá.
Ide figyelj, ez az erósító, ez az elesztó, a többit meg majd megláted, nem vagy te
hülye gyerek, majd megtanuled, mendta. Ütt álltam, mint Bálám szamara. Kaptam
aztán könyveket, ne meg a gyakerlat, a végén tényleg nem is lettem elyan hülye
szerelö... Tarjánban én vezettem be elöször a szlevák adót, akker még Peprádról...
Antennáztuk a Beszterce-lakótelepet. Schulz Zelinak, a Gelka fömémökének bead-
tam a pályázatet egy közpenti berendezésröl, egy térfigyeló rendszer kiépítéséröl.
A mama csak átkapcselt velna a tévéröl a játszótérre, és látta velna a gyermekét. A
váresi tanácsen azenban megfúrták az ötletet, túl medem, érveltek, ide még nem
való. A öli-as évek elején jártunk... Kaptam egy hangra, képre tökéletes gépet.. s
Hegyi Zelival, aki pestai alkalmazett velt, ett lakett a Meszes-tetöi tévéadónál,
befegtuk az esztrák tévét. Elózöleg ugyanis Köszegen jártam sízö gyerekekkel az
úttörö elimpián, velük társadalmi munkában feglalkeztam, és esténként betértünk
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egy kiskuesmába, aha! fógták az ósztrák adót. gendeltam, miért ne lehetne nálunk
is. Be tudnánk mi is adni a várósba, móndhatrıánk rá. hógy ez fejlódés. hiszen ak-
kór a tarjáni adót Pálfalván, a Górkijón nem lehetett venni. éppen egy hulttérbe
esett. nem körsugárzás fólyt, ezért a vevóantermákat a Kékesre kellett irányítani.
Na, de több ebben a témában nem történt.

A Nógrád Kereskedelmi Vállalat karbantartó részlegéhez elkerülve ismerked-
tem meg közelebbröl a kereskedö munkával. Nem velt már elyan stabil a szóeia-
lista gazdaság. új szelek kezdtek fújdógálni. kezdödött a bóltók gebinbe adása.
Kivettem egy karbantartó részleget én is.. de eléggé megégettem magam, mert róssz
szerzödést kötöttem. A dólgózókat azenban tlsztességgel kifizettem. a vállalat vi-
szónt legómbólta rólam a maga fórintjait... A pásztói Béke tsz kereskedelmi iredá-
ján pár hónapót bírtam ki. Benne veltam a bulikban, amíg jógi következmények
nem fenyegettek. a meredek hiizásók azenban nekem nem kellettek.

Egy barátem víkendházának villanyszerelési munkálatai vittek el 1936-ban
Tiszaesegére. Sok tarjáni épített att, hirdették a házakat. A nejem javasólta. nézzünk
meg néhányat. Az egyik helyen annyira megtetszett a ház, hógy lefóglaltuk. Eladtam
az autómat. és 198? februárjában visszatértünk. Amiker bejeientkeztiink a taná-
esón. a titkár megkérdezte, látta a papírókat. a feleségem is kereskedó. pamutüzlete
velt a piaeón, nem akarnak egy „bótót” nyitni. Üsszedugtuk a fejünket. Bórósék
fenyegetóztek. megütöm a bókárnat. s hógy rnegjártarn a Nógrádkerrel, góndóltuk,
eltünök egy idöre, és megpróbáljuk Tiszaesegén a kereskedelmet. Béreltünk egy
üzlethelyiséget. és használt kóparsón meg élelmiszeren kíviil mindent árultunk.
1996-ban aztán infarktust kaptam. elsö-hátsó falit, szívkószarü-gyulladást. kinyug-
díjaztak. A nejem és a fiam vitték még a Tisza Aruházat. mert közben átmentek az
áfészhóz. a lányóm viszent. aki Pesten dölgózótt. nagyen fnrszírózta. hogy jöjjünk
haza, a feleségem kistarjáni. én acélgyári. ógyhógy 1993 júliusában visszaköltöz-
tiink. De nagyön jól éreztem magam ótt. A falu segített. lvlásabbak ótt az emberek.
Ütt. ha valaki feküdt az uteán, nem lépték át. nem móndták rá, hülye részeg. Oda-
mentek, megnézték. felemelték. Szerettem att lakni. Vólt egy esódálatas kertem. el
tudtam bfbelódni a növényekkel.. a gyümölesfákkal; és jó sznmszédaink is veltak.

- Akker ınast a lánya az alfa nrlnáennelc. ..
- Andi 1965-ben született. nagyen jó pedagógus lett velna belóle. Az eszter-

gemi tanitóképzöben felvételizett19B3-ban. Olyan jól sikerült a felvételije. hegy a
rektór helyettes nö keresett bennünket. a Iuhász Andi szüleit. Gratulált. Nem
esak a tananyagról tudtak beszélni vele. üjságulta. a felvételi bizóttságtól a ma-
zimális póntszámót kapta, vegyük ágy, a lány fel van véve... És nem lett felvé-
ve... Elmentem segítséget kérni a megyei tanáesra. l-lantósné Évát, a tanulmányi
ósztályról, egy spórtbéli barátem révén ismertem. sikerült a lányómat képesítés
nélkiili tanítóként elhelyezni Bárnában. Az igazgató a legjóbbakat írta a jellem-
zésbe. felvételiztünk másódszór is. Hely hiányában nem vették fel a lányómat.
Ennél többet nem írtak. Így lett Andi kereskedő. jelenleg Pesten helyettes vezetö
egy nagy ABC áruházban.

- Kíilánós. Ha 19.70 eláll fórléııllc. rnnílrar lılálıa kérte a lnlnlefell elóélellıez firzerla nál-
rányas jagkáaelkezrnányek alál a felnreatásél, imíalflás nélklil elatasüaftrílr, talán szá néllrill
elrnegy mellette az enılıer. De Önt, az apát 1971 jánías 1-jével raentesltetlélr, elsszaállllal-
tál: teljes állanipalgárí jagaíba. Kíiliinlren ls, mindig minden lıatalarn arrál beszél, lragy a
gyerekek nem liíbázlallıatálc az apák tnlneíért.
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- lvlás a jóg, ós más a valóság. Az eddig elmóndcıltakból megértheti. Én gyakurla-
iilag csak 1990-tól, a szabaden választcıtt parlament megalakulásától móndhatcım
magamat szabad állampólgárnak. Én seha nem fegam azt az érzést megélni, amit a
mai iiatalök rnegélnek: bemeruıek egy iródába, kinyilják a szájukat, azt möndanak,
ami jön. l-la én bemegyek egy iradába, ma is, még mindig tisztelettudó vagynk,
tudem, hcıgy nekem van igazam, de az én gycımrcınıban mindig van görcs a hiva-
tales helyiségekben. Ez lelki nyamcırüság, mindarmyiunknál, akik bent vóltunk a
börtönben. Ütt - mint mendtam - neviink nem velt, csak számunk.. lvlikór öt év
után hazajöttem, újra meg kellett tanulnam ermi késsel és villával.

Tiikörcserepek fényében

- Falytan a fiileatbeır mataszlrál, nagy irregkéráezzttrrı: megérte? Nem naiv lcisgyerelrlrént
cselelaedıitl és lcaclráztatatti'

- Bizcınycıs dólgókat, egyértelmű, másképp csinálnék, végsõ sórón azenban
nem tagadnám meg a rntiltamat. Fiatal vcıltam, ilyen vóltam. Az akkóri körülmé-
nyek között, az akkeri stilusnak megfelelöen cselekedtem, azt, amit kellett, amit a
többiek is. Jóhiszemüen tettük, amit tettünk, nem kalandvágyböl, és egy kicsit
tudatesan is. 1-liszen az órszágról, a hazáról, a magyarókról vólt szó. Én elég
nemzeti érzelmű ember vagyók. lvla sem tudem például elviselni az ólyan embe-
reket, akik csak azért hangaztatnak nemzetjabbító szövegeket, hegy róluk be-
szëljenek, rájuk figyeljenek. Lehet elöre vinni a dalgekat csendben, szépen, akku-
rátusan. Ahegy Széchenyi mendta: nem az az érdekes, hagy ki csinálja, hanem
hegy az órszág haladjcm elöre. Nem érzem, hagy valaki is belerángatótt vcılna a
dalgakba. Mindannyian önként mentiink, nem rlumált senki, nem szólt a párttit-
kár, már pedig gyerünk... És azcık vállaltunk feladatöt, akik keresztiilmentiink
Budapesten, akik láttunk és hallóttunk.

- Az emberek tóbbsrige - más káráıis, lıagy a Kádár-remlszer .rnanipnlált világa svlcalckal
eU'eleyˇlettr* - ugyanilyen vagy nagyen lmsanlá ntat járt lıe 1956-ivmt. Persze ntimlig vannak
másként gvntiallcaalók. Kevesen kitartattalr, vagy rövid rttegfiitgás után aáaállíak az iijraszerve-
zett szavgiel lcamnntnista rendszer ınellá. A restannill egypárlrentlszer elsö lriınaszai a karita-
talntistálr, vagy ahegyan meleg téli rnlrázatnlr alapján a lcóznép nevezte: a jrnfajkıisak valfalt.
Milytvı lfiiiliiirtlságtit lát a ptgfajlfásalt és a farratiialmárak között?

- Mi, nemzetörök fiatalók vóltunk, jóval fiatalabbak, nem egy generáció velük
Közöttük sakan veltak alyanak, akik füle mögött velt valami, akikben dalgózótt a
hatalamvágy, s ügy gcınclalták, elégtételt vesznek vélt sérelmeikért azakón, akik
meg merték mandani nekik az igazat, vagy akik nem úgy táncaltak, ahegyan ök
fiityiiltek nekik. Törvénytelenségek sarazatát követték el a nemzeten. Gyakran
szórakaztak a hatalómmal. Sakan emlékeznek az Ürasz lestvérekre. l-la bementek a
Déryné cukrászdába, az emberek tudták, mindenkinek le kell fekiidni a földre,
mint a vadnyugatón, mert ha ezek isznak, akker garázdálkódni kezdenek... Kádár-
ék átvették az ávósakat, és velük végeztették el a piszkes munkát. Majd amikar
tülhaladt rajtuk az idó, megszabadultak tőlük, mert nem veltak szalónképesek.

- A lrarltatalntistálc a kammanista párt tagjai veltak, hittek a szecialista rentlszerlıen,
lıitlélc azt, amit a párlvezeták mandanak nekik. Rendszerint parancsra cselektvflek. Alert:
leltet egyfarnnin lnitıós valamennyi lfvnnnnn is ta. . .
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- Igen, nem lehet egy kalap alá venni a kómmunistákat. Azctk bűnösök, akik
tevölegesen részt vettek a fórradalóm leverésében, az emberek megalázásában,
megfélemlítésében. A mezei párttagcık - hadd mcındjam így, ahegy egymás között
szóktuk - nem lehetnek felelösek, mert ugyanúgy meg veltak félemlítve, mint bárki
más, jóllehet a hatalcım támaszát jelentették. Óket nem veszi ellenségnek az ember,
nem részesültek semmiféle külön elönyben, egyszerüen meg akartak élni. Persze a
párttitkárek kategóriája más, ámbár közöttük sem mindegy, milyen közegben és
milyen szinten működtek. De ne feledjük, a fórradalcımban ugyanúgy részt vettek
párttagók is, mint pártónkíviiliek, kiálltak mellette, börtönbe keriiltek, velt, akit
kivégeztek. Akker egy nemzet állt ki a szabadsága mellett. Az arszág lakósságának
95 százaléka. Ezért nem beszélhetünk ellenfarradalamról.

A pufajkásak szinte mindegyike régi kammunista velt, régi artadaz bales, aki-
nek csak annyit kellett mandani: tüz, és minden meggandelás nélkül el kezdett
löni. A mi góndcılkódásmódunk más vólt. Nem akaróm Ienézni öket, távcıl áll tö-
lem, de divatcısan most azt mandanák rájuk, hegy az IQ-juk nem érte el azt a szin-
tet, amelynek sórsdöntó kérdésekben meg kell lennie az embernek, hagy dönteni
tudjón. A pufajkásók szerintem nem veltak döntóképesek, éppen ezért a fejük felett
döntöttek, ök pedig végrehajtötták.

- Nem egy esetbett - történetesen a sarttlzeltlatl - etttberíségelletti laintettet ltajtattak végre,
mégis nagyen meggamlalantló, néven nevezziik-e öket. Személyiségi jagm ltittatkazttak. ._ ök - és
véfieltnezóilc -, akik ltajtlatt kóptelc - és tm mégfinatn lttfejeztis - a személyiségi jagvlrra.

- Örök tiiske marad ez bennünk. Túl hamar alkatták meg azcıkat a törvényeket,
amelyek alapján nem lehet bíróság elé állítani öket; a személyiségi jógcık miatt az
nmbudsman is mindig közbelép-ett. Bezzeg minket meg lehetett nevezni, minket min-
dennek le lehetett hórdani, ami nem is velt igaz, azcıkat az embereket pedig, akik Eza-
nyatós bűnöket követtek el, löltek és lövettek az emberekre, meg sem lehet nevezrú.
Mert ha netán feljelent, akker még engem ítélnek el. Kinek az érdeke ez, móndjai... Túl
sctkan maradtak a jógi pályán, akik a régi, az ilyen törvényeket hezták. Meg hát att
vannak a pólitikusatnk, akik a maguk érdekeit védve hezták meg ezeket a törvényeket.
Elmaradt a nagytakarítás. Bizónycts mértékig engedtek ugyan, egy kicsit megnyitótták
a túlfeszült ballan csapját, hagy ne rebbanjan. Érthetetlen, hagy ne lehessen elítélni
pufajkásakat Salgótarjánban, ahal majdnem 143 embert lóttek agyan?! Magam is isme-
rek alyant, aki ett velt a téren, és lött, és nem nevezhetem meg: te, macskas gyilkns. Hát
már bacsánatat kérek: ez nem igazság! Ne úgy vegye, hegy bcısszúra szamjazam.
Francakat, én már ezen túltettem magam. Végsö sórón a végtísztességet szeretném
megadni azcıknak, akiknek kialtatták az életüket, és hagy azek is megszenvedjék róssz
döntésüket, akik eddig csak élvezték a következményeit.

- lnfarl-:tassal a ltáta mögött is kiáll sarstársainalc éráelceiért. Mintler visszamenöteg
igazalja kölyölrltari felariatváilalásánalr kamalyságát is. Tiszaesegéröl visszatérve, már
1993 szeptetttlterélnm ntttgválasztatták az érdelcvétlelmi szervezet, a Pafesz salgótarjáni
elnölcénelt, tttajct Panyi József letttattáása tttán, 20111. márcitts 16-álál Ött a Nógrád
megyei elnök, tagja az erszáges vezetóségnelt. Hegyan lépett be a Palitilcai Feglyak
Országvs Szövetségéttei'

- Nagy lmre és mártírtársai újratemetése utáni napen, 1939. június 17-én hiva-
talós veltam egy rendezvényre a ]urta Szinházba. Találkóztam Fónay Ienövel, az
egykóri halálraítélttel, aki több társával hivatalasan már február 19-én megalapí-
tatta a Pafaszt, és a legutóbbi idókig a szervezet elnöke valt. Akkariban szervezte
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gözerövel a szervezetet. A tömegben jenö köszönt rám: Helló Attila! Ha sürgősen
be nem lépsz, nem mehetsz többé havas lejtö felé, és el is felejtelek, pedig nehéz. Ö
a llenvédban sízett, én a ,,Sesé"-ben, s miután megkegyelmeztek neki, a zárkatár-
sam lett. Jó barátságban vagyunk. Így léptem be.

- tltıgy érzi ntast, tizettttégy évvel a renzlszerváltás tttán, atttilcar már - mint említette -~ iga-
zán sraltatl rnttter: a társmittlattt megltersiili ltttjtlttttt` áltlezatát, nteg,litlelóett lairpótaltált az elszen-
vealett, igttzaigtttltttt ttáttttisalairt?

- Engem nem kárpóteltak. Nekem adtak papírekat, azeken valami ha tszázezer fe-
rinlel. A kárpótlást akker értékeltem velna, ha be-hívnak a bankba, és kiszámelják elém
azt a p-énzt, hadd döntsem el én, mire költöm, amit éppen csurrantettak. Ehelyett adták
ezeket a papíreka t, a kárpótlást jegyeket. Vannak elyan bajtársaim, rengetegen, akiknek
ezek a papirek löbb százezer ferint értékben elvesztek. Üdaadták egy brókemek, majd
befekteti, szapetitja, aztán egyszer csak arról értesiiltek, hegy a brókerire-da már nincs
meg, és elveszett a -“l-5[lÜ ezer ferint. Ök kárpótlásul így egy huncut vasat sem kaptak...
llegyan került az a rengeteg köztulajden magánkézbe? l~í.iknek velt akkeriban az er-
szágban pénze? Az új rendszerbe á tépiilt pártha ta lem embereinek. Ezek felvásárelták,
brókerek útján is, a kárpótlást jegyeket 3--flltltl ferintért, sót kétszázórt is, és ebböl vásá-
rellak elcsón állami cégeket. De nekik még 25 százaléket rátett az állam, így az llltltl
ferintes kérpóllási jegy 1250 ferintet ért. Ha én akartam beváltani az ezer ferintes kár-
pötlási jegyemet, nekem csak Stltl ferintet kínáltak érte. Így jött létre a mai magyar tökés
gazdaság... Nem akarem azt a látszatet kelteni, hógy én zserúális pénzügyi ember
vagyek, de én - ekulva terv- és békekölcsönjegyzéseken - két héten belül megszaba-
dultam a kárpótlást pa pirjaim nagyebb részét-öl. Méghezzá banki áren, tehát jó áren.
Vettem földet, nagyen jó helyen, kisegítettem a barátemat. Persze a maradéket adtam
már én is 303 ferintért, de mégsem jártam tigy, mint rengeteg serstársam, aki szarért-
lıúgyért edaadta. Végsö véleményem tehát az, hegy amit velünk csináltak, az minden
velt, csak nem kárpótlás... Nézze, nem vagyek antiszemita, csak figyelni kell. Bebize-
nyesedett, hegy a magyar állam addig nem depertálta a zsidókat, amíg a németek meg
nem szállták Magyarerszáget. Azután pedig már az akkeri világ legfélelmetesebb ha-
talma, a Német Biredalem diktált, és a magyar államtól követelik a jóvátételt. Kapják a

k .hetedik vagy hetedik kárpóllásukat. S ha nem él már az illetö, és bizeny se an meg
haltak már, megkapja a kárpótlást a zsidó hitközség, a Mazsihisz. Szektam ıs mendanı,

' ` ' ˇ ' tel nemaz 'Só-esek kárpótlasát miert nem kapja meg a Pefesz. Tudem, a ket merveze
szabad szetnbeállítani, de mindenképpen valamiféle párhuzamet kell venni. Az iga-
zságtatanság, a jegtalanság velünk is megesett.

- A lcöreltmiltltan a vezetó szecialista palilikai erólı: részéról két entlttesre melta, ltazer-
zetjavitó lettre is sar lteriilt: 2003. elttóber 23-án Hiller lstvátt kttltttszmnttszter, 2004.

' * tt' it 'i és'tinta-2 ló án Mnıigyessy Péter miniszterelnölr kért bacsanatat 1956 megalaza ,tat ttj . - .
nttirtt'r;`aitöl. Ez azért már valami. Mint érintett, ltagyatt értékeli ezeket a rsetelfeáetelaet?

' ' é ét isme-- A miniszter fiatalember, a velem kapcselatban levö serstársaım vélem ny
rem, mi elfegadtuk a be-csánatkérését úgy, mint a baleldali érzelmü fiatalek bünrbáríıa-
tát. A miniszterelnök becsánatkérésével viszent nem tudunk mit kezdeni. Nem ertjule
núért kért ö becsánatet. Hiszen ó az események idején tizennégy éves velt, és mest nem

` ` * be k akik büntta 'a egyetlen pelttıkaı pártnak sem. Élnek ugyanakker még elyan em re .ztl]
követtek el a nemzet ellen, akikrıek illene becsanatet kernı. Gendelek peldaul egy velt
szecialista miniszterelnökre, vagy azekra, akiknek fényképe hiányzik a nevuk alól
a Terrer Háza lvlúzeumban... mert még élnek... mert védi öket a személyiségi jeg,
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amivel ók kerábban senmıít sem törödtek... Vagyis gesztusértékünek tartjuk mind a
két esetet, valójában nem nekik kellett velna becsánatet kémi.

- Befejezésiil egy igazán kényes kérdés: miért nincs egyetértés az egykari '.56-as ltarca-
sek között? Rengeteg szervezetet tntlködtetnek, a legtöbbjtiik alig tttcatnyi taglétszánni.
Közeleg az ötvettedik évferdnló. Összefagva, egytitt eróselıbek lennének.

- Valóban nagyen nehéz kérdés. Külön cikkben, sót tanulmányekban lehetne ki-
fejteni az ekát, nü miért történt. Röviden, én ett Iátem a preblémát, hegy a Pefesz
vezetésében veltak bizenyes hibák, elyan felvetések, véleménykülönbségek, amelye-
ket nem tudtunk megeldani. Többen rangekat, címeket akartak, s minthegy nem
kaptak, megsértöd tek, és élve a törvény adta Iehetöséggel és jegukkal, újabb és újabb
szervezeteket alakítettak. Mindennek ismeretében hangsúlyezem: a Pefesz az egye-
düli szervezet, amely az alapszabályban lefektetett elvek alapján delgezik, alulról
építkezik, ahel az történik, amit a tagság közösen elfegad, vagyis ez egy igazi demek-
ratikus szervezet, igazi demekratikus működés. A Pefeszra érdemes figyelni, és ér-
demes lenne hezzá is tartezni núnden bajtárstmknak.

if

A Nrtgy lmre Értlentrendet másatiik alkalvnmtal, 2333 vktólteréiten a következö öt sze-
ntély kapta: Balassagyarmatról dr. Kiss Tamás, a Pafasz társadalatttpalitikai alelnöke la
jtittins I?-i ktiltltittgytilés óta kfilpelitikai elnökltelyeftes), Kesáry Üetneltas történész,
akadémikus, Lócsei Pál szecialógns, tijságiró, Pncltert lánas tábernak és Sölyem László, az
Alkattttáttybiráság velt elnöke. A 233-tt. évi kitiintetettek: Bali Sándarné, az '56-as Eatléklii-
zattság tagja, Debreczeni lászló, a Pécsi Ürvastttdataányi Egyetem nyngalmazatt nmnlra-
társa, Király Béla nyngalmazatt vezérezredes, Litván György, az ELTE egyetemi tanára és
Mádi lenó nyttgalmazett ezredes, a Pvfasz tagja.

Stefanevits Péter: Interaktív tennészettudemányes rajz Il., 2334.
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