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Cs. GERGELY GIZELLA 

AKTATÁSKÁS ELLENŐRÖK JÁRTÁK 
A FALVAKAT 

Mi, a tantestület is felkészítést és feladatot kaptunk. A 
mindennapi iskolai munkák mellett mindannyiunknak volt 
kultúrfeladata. A fiatalságnak színdarabot, táncot kellett 
tanítani és a műsoros ünnepélyek előkészítése állandó mun
kát jelentett. Abban az időben sűrún ünnepeltünk. A taní
tó irányította, vagy résztvevője , előadója, jegyzókönyvírója 
volt a különböző szervezeteknek: ifjúság, nőbizottság, bé
kebizottság, ARLUS stb. Ezek mellé jött az új feladat: a 
faluban kollektív gazdaságot kell szervezni. A falut felosz
tották, minden tanító kapott egy utcát. Az enyém a Cigány 
utca volt, de ott laktak szorgalmas, jó gazdák is. A szerve
zésnél a hangsúly ezekre esett. Ide naponta el kellett men
ni egyedül vagy a kiküldött aktivista kíséretében, felvilá
gosító, meggyözó munkára. A fogadtatás két családnál, 
Kardalus János bácsinál és Bene Lajinál még túrhetö volt, 
mert valamikor édesapámmal együtt katonáskodtak. Ök 
nem haragudtak, inkább sajnáltak. Kis J óska bácsiéknál 
már rám se néztek; ahogy a kapun beléptem, a csűrben 
vagy a kert felé eltűntek . Megsérteni nem akartak, mert 
Róza lányuk még növendékünk volt. Volt, ahol különböző 

megfogalmazásban kiutasítottak. Máshol tapintatosan ér 
deklődtek : ,,Az apját is beszervezte, ö is beállt a kollek
tívbe?" Bögöz és Dálya nem nagy távolság. Aztán egy nap 
a fő megbízott aktivista megjelent az iskolánkban, s az igaz
gatómmal köz.ölte, hogy engem négy munkanap helyette
sítsenek , mert feladatot kaptam: hazamenni Dályába, s 
otthon a szüleimet a falu kollektív gazdaságába beszervezni! 
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,.Az ilyen jó ga:r.dákra ott szükség van. Ott a helyükt• -
hangsúlyozták. „Gergely Istvánt a lányuk, mint fejlett káder 
be kell szervez:zel" Hammentem, négy nap velük mentem a 
mezőre, bc~moltak az otthoni fejleményekről. Ekkor már 
édesapámat is sűnin behívogatták a jegyz.ói hivatalba, 
ahol a szcrvezóbizottság tartózkodott. Először csak órák 
hosszát tartották ott, de később egy-egy éjjelre a község· 
hám pincéjébe tették gondolkozni. Mit tehettem? tn, aki 
falusi munkában nőttem fel, ismertem a család földhöz ra
gaszkodását, tanúja voltam az öröklött földek értékelé
sének, az l\i földdarabkák vasárlásának, láttam édesapám 
tépelódését. Hát még a nyolcvan év körüli öregek? Nekik 
egészen érthetetlen volt a magántulajdon gyalázatos meg
semmisítése. 

Falun ezek a régi öregek a vagyont, a földet tartották 
biztos bázisnak. Az 6 szemükben a föld nélküli városi hiva
talnokok amolyan városi „vigéce}(lll voltak, otthontalan em· 
berek, az élet örökös vándorai, az anyagi bimnytalanság. 
3zerintük az ilyen jött-ment emberek csak sajnálni valók. 
Mindkét nagyapám három évet szolgadiák v~lt az öreg re
formátus kollégiumban, de otthagyták, hazamentek. A föld 
vomotta, mint biztos alap, vagy a szolgadiák alá.rendelt sorsa 
nem volt elviselhető? - soha nem tudtam megfejteni. Ezek 
után én is az aktivistákhoz hasonlóan kemjek agitálni? 

· Nem tettem~ haJJgattam, rájuk bíztam a döntést. Aztán 
még ott volt a saját közösségüknek, a földdel rendelkezók 
táborának Ö$szetartó ereje. Mindenki elviselte az állandó 
mldatást, állta a sarat, nem írta alá a belépési nyilatkomtot. 
Félve figyelték egymást, ki, mikor, milyen érdekből adja be 
a derekát. · 

A szervez6bizottságot megcrósítették. Új káderek ke
rültek oda. A meggyőző munka űj mód.87.ereit vetették be. A 
szcrvez6k mintha válogatott rossz emberek lettek volna. 
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Vagy ezekból kerlilt erre váJJaJkozó? Szabadi nagyapám 
intelme sokszor időszerű lett volna: .Gyermekem, ·ha a .. 
rossz ember ráül a zckéd (téli, hosszú poszt6kabát) sarká-
ra, ne állítsd fel, inkább vágd le a zckéd sarkát•. Igen, 
akkor ezt tettük, s a köpönyegb61 semmi sem maradt. · 

Rövid id6 alatt mindenki meggyózódött, hogy itt nincs 
más kiút. Megtörött a jég: minden porta ga:r.dája sorban 
lépett be a kcl7.ös gamaságba. Az eltm5 esztendőben belé
pett ac•nélyeknck ez nem jelentett lelki tra11mát, mert a 
legtehet6sebbek is csak legfennebb egy uekér fogatot tud
tak a közösbe bead.ni vagy egy tehenet. A legtöbben sem
mit, mert az egyetlen tehenet joguk volt megtartani. De a 
kM.épgazdák, a tehetősebbek még a háború után is ra
gaszkodtak a teli pajtához. Nálunk a borjakkal együtt 10-
12 állat (ló, szarvasmarha) volt a megszokott. Ha egy na
gyobb kiadás közbejött, volt mit eladni. Az áJJatok anyagi 
hátteret jelentettek. Akkor az egyszerű falusi ember még 
nem élt a pénz kamatoztatásának más módjával. Inkább 
áJlatot nevelt, vásárolt, hizlalta, eladta. Pénzét ilyen mó-· 
don szaporította, forgatta. 

A kollektívbe való beálJás véget vetett mindennek. Ma
ga a gazda vezette ki az állatokat a kapun, önként beadta 
a közösbe: ökrét, loVát, szekerét, ekéit, vet6- és kapál6gé
peit, az utolsó boronáig mindent. Az alapsm bály szigorúan 
kimondta: csak egy tehén és egy borjú képezheti a magán
tulajdont. Elrejteni, eladni, letagadni semmit nem volt taná
csos. A falu fejlett káderei éberen figyelték, . nehogy valaki 
megrövidítse ~ közösséget. Egymás gazdaságát ismerték, 
rejtegetni semmit nem lehetett. Szaporodtak a besúgók, 
már a 87.0mszédban, a testvérben sem lehetett megbízni. A 
tulajdonos se111mit meg nem 6rizhetett. Az állam nyújtotta 
kölcsönb61 elke?dódött a nagyobb méretű épületek felhfi?.ása, 
de az nem ment máról a holnapra. A begyűjtött AJtatokat 
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kezdetben a kulákká nyilvánitott, kiemelt, kiköltöztetett 
ga:uiák kisajátitott iatállóiba helyezték cl. 

Az összegyűjtött gawta.sági felaerclések a kollektív 
ga:uia.ság megbízható káde~inél raktározódtak. Azonban 
uoknál is szűken állt az erre alkalmas hely, így az udva
ron, a szabad ég alatt verte az es6. 

Az édesapám vető- és kapélógépe a harmadik .smmaé
dunk, Bodor Mázai bácsi udvarán 1ozadésodott. tdcsapám 
egy ideig szó néJkül nézte, aztán c.sak megmólalt. „Te, Mózsi, 
azokat a gépeket fedél alA kellene tenni. mert így a rozsda 
megeszi. Azt nem adták volt ingyen.• 

Mikor szüleim már megbékéltek az új hel}'7.Cttel, el
indultak a közösbe dolgozni, elfogadták, hogy külső irá
nyítás mellett megy a mindennapi munka, csak egyes új 
formák ellen zsémbeltek. Hozza voltak w.okva ahhoz. hogy a 
kasza korán reggel a harmaton vág legjobban, a felkelő 

napot már a mezőn látták meg, a fiustokot a mezőre kellett 
vinni a férfiak részére. Most meg a brigádoa sokszor 8-9 -órakor járja végig a „szektorát", értesíti a tagokat, hogy 
hová kell menni, s mit kell csinálni. Miért nem lehetett 
elóre megbeszélni, elózó nap értesíteni a soron következő 
munkáról? Mert a vezetóség sem volt önálló. mindenre 
fentről várták az utasítást. A demokratikus centraJizmus 
értelmében fentről irányított gaulálkodás folyt. Olyan kie
melt káderek adták a smkavatott utasitá.sokat, akik nemesek 
a falu hat.árát nem ismerték, de lehet, hogy kawát, kapát 
sem fogtak a kezükben soha. A tartományi felelósök szab
ták meg a gamaságok profilját: milyen növényt termel
jenek, milyen állat tartására rendezkedjenek be. 

Az. ideológiai felvilágosítás, átnevelés rendszr.reseé vált. 
Folyt az agitálás a köms genlaság mellett, annak clónyeit 
hangs*1Yozták, a : kiváló swvjet módaerek fela6bbrendű
ségévei" ~ld$16ztak; · A tartományi, rajoni ,.aktatAskások", . . . 
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ellenőrök egymást érték, minden falut sűnin IAtogattak. 
Gyakori megá11apitás: • Vannak hibák, elvtársak, de ennek 
okozói az oaztályellen~g, a kulákok, a hibát fel kell fedni". 
Aztán jöttek a felszólitáeok, bdntetések. Fontos ténykedés
nek bizonyult a falusi pértemberek, káderek továbbképú
se, fejlesztése. Először Jcemódött a kötelcz6 újságolvasás
sal: Az időazen\ eseményekkel lépést kellett t8rtani. Jöttek 
a kiküldöttek az előadásaikkal, különböző politikai témát 
dolgoztak fel a hallgatóságnak, amiból szemináriúmot is 
tartottak. Dc a falu fejlettebb fiatal kádereit már rajoni, 
tartományi tanfolyamokra küldték. 

F§ újabb nyugtalanitó hír kelt szárnyra: egyes azom87.éd 
ganfaságokben a tagség közül kitették azokat, akik t6bb föld
tulajdont és ingóságot vittek be. Még megráz6bb, ijesztőbb az, 
hogy a kitett kollektivisták a kulákok listájára keriiltek. A 
föld s minden más bennmaradt a garoaságban, csak a tu
lajdon~ ,.le is űt, fel is út". Indok: akadályouák a kö
ws munkát, rontják a közhangulatot, fékezik a fejlődést. 

A kulákosít.ás brosúráját is tanulmányoztuk az ideo
lógiai továbbkéydseinken, de egyénileg is többször átbön
gésztem, hogy a szüleim helyzetét tisztán lássam. A sza
bálymt határozottan Jdmondta: a kulák kizsákmányoló. 
Nagy területű földdel rendelkezik, amit saját erejéből meg
dolgozni nem tud, mással mdveltcti meg, felesbe dolgoztat 
vagy aolgát, szolgákat tart. Mindenképp parazita, a más 
bőrén, másokat kihasznilva él. Az én szüleimre a valós té
nyek alapj~ egyik sem talált. Apám nevel6apjának földje 
és a saját öröksége együttvéve is csak 40 hold volt a ka
szálóval és erdővel. Ezt a család maga dolgozta meg. Sool
gát soha nem tartottak. Mégis az osztályharc erősödésével 
édesapámra is ráhúzták a vi7.es lepedőt. Mindössze egyet
len nyáron dolgoztak a közösben, ősszel már kitették a 
kollektív garoaságból ~s kuláklistára kerűltek. 
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Ök lettek a nincstelen kulákok: földjeik, állataik, gaz
dasági felszerelésük maradt a közös gazdaságban. A falu
ban a harmadik kuláknévsor: Abrá.n Albert, Abrán János, 
Abrán József, Ferencz Domokos, Gergely Béla, Gergely István, 
Gergely József, Gergely Miklós, Gergely Sándor, Nagy Mózes. 

A következó nyáron napszámba mentek a szomszéd 
községekbe, 6-7 1an távolságra, ahol még akadt magángaz
daság. Ez nem bizonyult megoldásnak. Az ország külön
bözö építőtelepein kerestek munkát. Édesapám egy bögözi 
építócsoporttal ácsmunkásként dolgozott Gyulakútán a 
hóerőmúnél, a húgom ugyanott a konyhán kapott elhe
lyezést. Édesanyám nem tarthatott velük, mert a nevelő
apa ágyhoz kötött állapota gondozást igényelt. Ilyen szét
szórtan élt a család. 

Én az igazságtalanság és méltánytalan állapot miatt 
kihallgatást kértem a rajon akkori első emberénél, Kozseni 
Andrásnál. Fogadott, meghallgatott, érvelésemnek helyet 
adott. Válasza: Ö nem tehet semmit az ügyben, mert az 
egész a helybeli vezetőség felterjesztése alapján történt. 
Otthon megkerestem Csoma Jóska bácsit, mint értelmes 
embernek a valós tények alapján elmondtam szüleim hely
zetét. Lehajtott fejjel hallgatott végig. A ki.küldöttekre hivat
kozott, akik a gyűlést levezették, s akik a felterjesztettek 
számát meghatározták. „.Ezt már fent így hagyták jóvá, csak 
így maradhat" - mondta. A kör bezárult, tovább nincs hol 
kilincselni. 

Ezután következtem én. Egy kulákivadék mit keres a 
tantestületben, hogyan nevelhet haladó szellemben? Elő
ször csak azt vettem észre, hogy a KISZ és a kommunista 
párt kiküldöttei - akikre jellemzö volt az erős kézszorítás -
engem kihagytak a sorból, amikor a tanáriban mindenki
vel baráti, elvtársi kezet szorítottak. Kezdetben az egészet 
a véletlen rovására írtam. De egy reggel váratlanul hat-hét 
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tagú ellenórz6 brigád lepte meg az iskolát. Az igaz.gatóm, 
Kovács Árpád - ma is áldom gerincesaégéért, jóságáért -
megkeresett a szertárban, ahol a kémiaóra kísérleti anya
gát készítettem eló. Tudtomra ad~ hogy a brigád vezetője 
a brassói tartomány (akkor oda tartoztunk) fótanfelügyelő
nője, de vannak Udvarhelyról a párttól és a KISZ-tói is. 
~ppen amkra a tantárgyakra kíváncsiak, amelyeket én ta
nítok. .Ne féljen, vágja ki a rezet!• - biztatott. Aznap három 
órám volt, mindeniken részt vettek. Vázlat:f\17.eteúnet végig
lapozták, az iga7.ptóval külön beaéltek. A végén tőlem is 
elköszöntek, de elmaradt a szokásos kiértékelés. Utólag az · 
igaqató megmondta, hogy az egész nagy felhajtás az én 
kivizsgálásom volt. trt-em drukkol~ az egész tantestület. 
s~cséle a tanfelügyelónő, aki egy felkészült valaki volt, 
véleményét a párt és KISZ embereivel is közölte: .Az ilyen 
felkészült, rá~rmett tanárokra a tanügynek szűksége van. 
Ezeket érdemes átnevelni." lgy maradtam meg a katedrán 
akkor, amikor a szármams miatt sokakat menesztettek. 

Amnban a párt az ideológiának megfelelően intézke
dett. Egy délután kisM11tak a KISZ kikűldötteivel együtt, 
hogy egy megfelelö hangsúllyal megrendCRtt nagygyűlé
sen pellengérezzenek ki, mint osztályellenséget. Ahogy 
utólag értesültem-Tóth Sándor, a helyi párttitkár határo
mttan kiállt mellettem. A gyűlésen való részvételt meg
tagadta, ha a közösség előtt megaláznak. Ennek köszön
hetóen az egész fegyelmi gyűlés elviselhető hangnemben 
folyt le. A kiküldött a szülók . kulákságát hangsúlyozta, a 
párt réaéról az éberség fontosságát, a fejlődés, a haladás 
érdekében. S7.á.rmamsom miatt nem lehetek KISZ-tag, 
nem irányíthatom az iskola pionírszetvezctét, mint pionír
instruktor. A gyűlés bemrása előtt kértek, hogy a munká
mat folytassam, és végezzem ugyanolyan lelk~sedésscl, 
mint eddig az iskolában és az ifjúság körében. 

21 



A falvak élete átS?.Crvezódött. Az emberek megtanultak 
gyúlésekbe járni, felolvasásnkat hallgatni és tapsolni. A taps 
erőssége a lelkesedés kifejezője, s lasMn mindenki meg
étezte, hogy ezen a télen se111 ajánlatos lemaradni. Ezt han
go-ztatták is. A kiküldött Bög&zben a zsúfolásig telt kultúrház 
színpadáról bírálta a közönséget a vontatott taps miatt. ,.Az 
arcok elárulják, jobb tapsolni, mint nem tapsolni•. 

Bögözben az Agyagási család csempeká.lyhás elsó szo
bájában laktunk, három_ tanitónó. Az öreg házigazda vala-· 
mikor az uradalomban dolgooott intézóként. Abban az idó-

. ben épült a két szoba, konyhás otthon. A lányai városon 
éltek családjaikkal, így mi laktunk a kényelmes, meleg 
lakásb~. De nem sokáig örülhettünk. A Müvelódésben 
megjelent egy zengzetes bírálat a bögözi kultúrélet hibáiról 
Kustár Lajos rajoni aktivista egy egész oldalon fejtegette a 
falu kultúrmunkájának hiányosságait. Végkövetkeztetés: 
.azért nem ~egy a kultúrmunka, mert a tanügyi káderek 
kulákcsaládnál laknak, awk befolyása alatt állnak." Öreg 
házigazdáink nyolcvan évhez közeledtek. Sürgősen más la
kásba kellett költöznünk. Otthagytuk a kényelmes, meleg 
otthont. 

Székelydályában a szcrveús befejeúse után megren
dezték az Osztályharc kollektív gaulaság avatóünnepét. Az 
alsó kertben szabadtéri színpadot rögtönöztek, műsoros 
ünnepet rendeztek. Lőrincz Véri ~éni idöszetú éneksmmát 
ma is emlegetik „Olyan súrü rendet vágok a réten, hogy 
kilenc kulák nem 87.Cdi fel a héten ... • 

Ugyanebben az időben történt, hogy. a falu fiatalsága 
begyűlt a táncolóházba, szólt a zene. De elóállt a helyi szer
vez.ó, Bartha Tibor és ifjú Csoma József, a legény, s kikiál
tották: „Minden kulákivadék hagyja el a termet•. Mivel a 
fiatalság kapcsolatai nem az osztályharc alapján alakultak 
ki, a legtöbb párkapcsolatnál, ha~ mindkettő, de egyik 
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érintett volt. A ~n a terem úgy kiürült, hogy csak ifjú 
Caoma és L6rincz Véri maradtak. 

Az. osztályharc tet6fokán a kerítéseken egymAst érték 
a feliratok és a rajmk.. Ezeket éjjel, Jámpés mellett alkot
ták. Balázsi Ferenc tartotta a lámpát, s az akkori tanító 
rajmlt, írt: .Gyí, t.e Fakó, gyi te Sárga! Menjllnk a kulákvá
sárra. • A gyengébbek kedvéért ugyanez rajzban megje
lenítve: három kulák, szekér elé .fogva, egy munkás a ba
kon hajtja. Reggelre a meglepetés a Lőrincz Dénes kertjét 
díszít.ette. A következő éjjel a Bálint Gtza kapujára egy 
kocsmaasztal mellé három kulákot rajmltak lelógó ba
jusszal. Felirat: .Hiába várjuk az angolokat, úgysem 
jönnelC'. 

Vén Dóka Bálintnét a bizottság este szervezte be a 
kollektívbe. tjjel meghalt az öregasszony. A következő é.üel 
a Ferencz Domokos kertjére a széken űló öregasszonyt fel
festették e találó felirattal: .Meghalok a földem után•. 

A szen~li néptanács elnöke, „Picuta•, rendes nevén 
Nagy György, hetente legalább kétszer megjelent a faluban 
úri fogattal, a sarétával. Végigjárta a kulákoka~ ellenőrizte 
hogyan haladnak az idénymunkával, felolvasta kötelezett
ségüket, a lakásokban számba vette a lefoglalható tárgya
kat, öltözetet. Bálint Gém a miliciára került, mert ezt a 
mindenható nagyságot nem engedte be a menye szobájá
ba. A szülés utáni napokban féltette a zaklatástól. 

Máskor az aratás, vetés idején a kulák köteles volt 
naponta személyesen jelentést tenni a hat kilométer tá
volságban széke16 néphlnácanál, hogy aznap mit dolgo
zott, mennyit uántott-vet.ett. A nyomaték kedvéért a nép
tanács mellett állt a milícia, besegített a rend fenntar
tásába. A kulákokat sóbányai rabsággal ijesztgették, ha a 
munkával nem haladnak megfelelően az előírás aerint, 
vagy ha a fi~tnivalókkal lemaradnak. A falu új társadalmi 
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megosztottsága egészen áthatotta a közösséget: a kulákot 
a falusi kocsmáros nem szolgálhatta ki. Édesapám ha egy 
pohár ital mellett akart elbeszélgetni Bálint Géza komá
jával, Lukács Béla és Vinci Ba1ázs bácsi vették meg és szol
gálták ki. A szomszéd Gergely Sándorné, Borcsa néni, sírva 
kért bocsánatot édesanyámtól, hogy leányának, Bertának 
az esküvőjére nem hívhatta meg, apatársa, Csoma József 
megtiltotta, hogy kulákféle jelen legyen . 

A saját esküvőmre 1952-ben szüleim nem rendez
hettek lakodalmat, mert ott a kulákok gyülekezése, csődü

lete lett volna a vád. lgy a nagynéném otthonában, Udvar
helyen beértük egy szerény ebéddel. 

A malomban az emberek világéletükben érkezési sor
rendben következtek az őrlésre . „Sorba, mint a malomba!" 
- mondja a szólás is. Az új utasítás szerint a kulák csak 
akkor került sorra, amikor a kollektív gazdasági tagokét 
leórölték. 

Végül 1956-ban, felsó rendeletre megszúnt a kulák
ság, és 1957-ben javaikkal együtt, leltárral beléphettek a 
kollektív gazdaságba. 

A hatvanas évek végén és a hetvenes évek elején a vi
rágzó, agyondicsért gazdaságok kezdtek hanyatlani. Gyen
gült a terméseredmény, elmaradt a trágyázás, romlott a 
termőképesség, kevesebb volt a tagok részére az osztalék. 
A gazdaság felszerelése, fogatai tönkrementek. Lassan 
megengedték, hogy a fogatosok maguknál tartsák, gondját 
viseljék az állatoknak és felszerelésnek. Az egyéni fele
lősség előtérbe került. 1978 után már nem volt olyan me
rev az alapszabály, az egyéni kezdeményezést nem támad
ták annyira. A szorgalmasabbak újra saját szekeret, lovat, 
fogatot szereztek be. 
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HEGYI ISTVÁN 

MÉG TOLDI MIKLÓS IS 
KULÁKVOLTI 

Kezdjem ott, hogy Toldi Miklós bácsi is kuláksorsba 
vót, s mikor vót a kollektivizá.Jás, a kollektív szervezés, ö 
nem állott bé, a többi kulákok béálltak, biztatták s eleget 
mondták, hogy állj bé Miklós, mert úgyis muszáj , de ö 
megvette (=megvetette) a lábát ... Ezér nem állott bé, s vissz.a
tötték kulálrnak. Aztán a birtokát, ami olyan vót, elvötték, 
a gyöngébb butokot még itt-ott kicserélték, mert a kollek
tív békomeszálta a területjit, adtak hitván kaszálót. 

Mi bátyámmal kaszálót vállaltunk tóle felibe, mert mi 
már megszabad ultunk, anyám béállott a kollektívbe, s a főd 
elmönt, nekünk már nem vót hol, asse vót, ahova ellögyünk, 
hát valamit kellött csináljunk. Elmöntünk, azt a füvet le
kaszáltuk, mikor megszáradt, mert fül akartuk takarni, 
átalmöntem Miklós bácsiélmi. Ott beszélgettünk, s jöttem el, 
elkísért az udvarról egészen a kapun ki. Az öregasszon meg
látta az ajtóból, hogy a purdé ott van a meggyfán. Az öreg
asszon mind tartogatta a meggyöt, hogy ha jönnek haza az 
unokái - h abár már aratás vót -, hogy valamit kóstójanak, 
kapjanak. S az öregasszon kiabált, Miklós bácsi is, hogy el
lásért, reászólt a gyermökre, hogy szállj le onnan, de annyi 
vot az egész. A gyermök persz.e megijedt, nagy bögve mönt 
hátrafelé, az apjáék a bennvalón hátul arattak. Az apja 
meghallotta, s jött elé, biztos megmondta a gyennök, mi 
történt, hát jött nagy meijesön, hogy hát - a cigány, ugyé 
párttag vót - a kulákot most rendre utasítja. Én már jöttem 

1 Lejegyezte: P. Buzogány Árpád 
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hamfelé az utcán, mindönt nem láttam, de jól hallottam. 
Bógya, a cigány bémönt az udvarára, s ott ös"?'.CC8i.ptek. Osz
tán mi történt, mi nem, hát biztos megütte Miklós bácsit, 
de 6 se ijedt meg, mert jó ke• ••6ny v(>t, hisz Toldi Mikl6snak 
hítták. Aztán Bógya a fődre ken'Ut, pet sze a gyei • • •ökök látták, 
hogy az apjok a f6dön van, s e~zdtck ordítani, hogy: a ku
lák öli meg áp\mott Azt.én avval félbemaradt a játék, s annyit 
mondott Bógya, hogy: hadd el, Toldi, mert elrendözlek. 
Avval elmöntek. 

Miklós bácsi pedig vötte a kalapját, s lemönt a nép
tanácshoz (Szentábrahámra), s jelöntötte, hogy mi történt. 
Nem is eresztötték el, telefonáltak. jött a Szigurancia, béül
te~k a kocsiba, visszahozták a lákásba, házkutatást tar
tottak, azéthánytak mindönt. Valámi röpcédulát kaptak, a 
testvére Magyarországon vót, s amikor· vót a forradalom, a 
forradalmárok röpcédulát terjesztöttek, hát abból egy vala
hogy idekerült. S még valami könyvet is, valami fehér könyv, 
ami ki vót adva a forradalomról, amit a könyvtárban is 
meg lehetött kapni. Tudomásom szerint csak ez vót. Az
tán, hogy 6 nem állott bé a kollektívbe a kuláknak vissza
tötték, hát a kollektívelnökkcl vót valami szóváltása, rea
fogtak ilyen-olyan hazugságokat. S még Tamási Jóska bá
csi, az is, a háborúban megsüketült a légnyomástól, az is 
ott dolgozott hátul, abban a hatérrészben, 6 azt állította, 
hogy Miklós bácsi azt kiáltotta, hogy: hagyjátok el, büdös 
kommunisták, mert így lösz, úgy lösz, elrendózlek. Persze, 
süket vót, de azt állította. Persze, ez nem vót igaz. 

Aztán mikor lejárt a házkutatás, peiszc elvitték, vissza
ültették a kocsiba, s elvitték úgy, hogy csak hat év múlva 
jött ham. 

Úgy két hónap múlva vót a tárgyalás, kellött mönni 
Marosvásárhelyre a hadbiróságra. Kellött mönjön a cigány 
tanúnak, a kollektívelnök, vagyis Firtus Dénös bácsi és ez 
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a Jóska bácsi, a süket. De mivel süket vót, s tudták, hogy 
a bíróság előtt nem tud felelni, ha valamit kérdöznek, mert 
nem hallja, hogy mit mondnak, ezért béfektették a kórház
ba, s véle leíratták, vagy valaki leírta a nyilatkozatot s ez 
elég vót, mert mönt az orvosi levél, hogy kórházban van. 

A Miklós bácsi édesanyja föladott minket: Pál Feri 
szomszédot, Farkas Sanyi bácsit és engem. Kettőnköt nem 
hivatalosan, a más hármat rendös idézóvel, még milicista 
kísérte! Meg vót adva a formaság, hogy nal Mi pedig csak 
úgy külön, de persze együtt möntünk a busszal. De m ég 
mi vót az érdökösl Mikor itt tartották Keresztúron vagy 
Udvarhelyt, vagy valahol itt, Miklós bácsi testvérinek a 
férje, amelyik Segesváron lakik, Horváth Ottó, az éppen bör
tönőr vót. S a sógora a sógorát kellött kísérje! A kocsiban, 
amikor vitték Vásárhelyre. Itt hozták Gagy felé, akkor még 
itt átal a högyön forgalom vót. Mikor a faluból kimentek, a 
dombon megállt a kocsi, s még kiengedték Miklós bácsit, a 
sógora ott vót ugyé, kicsit széijelnézött, s avval béültették, 
s aztán avval möntek tovább. 

Mikor vót a tárgyalás, kihallgatták előbb Bógyát, utána 
a kollektívelnököt, utána Pál Feri bácsit. Feri bácsi ahogy 
beszélt, akkor a mérleg már egyensúlyba jött, s hogyha 
Farkas Sanyi bácsit s engemet is kihallgatnak, igazoljuk 
azt, amit tényleg kellött igazoljunk. Akkor már a mérleg 
átbillent vóna a Miklós bácsi javára. S így ezért minköt 
nem hallgattak ki, kettőnköt. 

Ott helyben el is ítélték, tizenkét évet kapott! Az éve
köt akkor a kulákoknak bőven mérték, nem sajnálták ... 
Hát tulajdonképpen a szülők nevin vót a birtok, neki va
gyona más nem vót, két tehén, szekér, eke s gazdasági föl
szörölés. Tőle csak azt tudták elkobozni, csak ez vót, ami az 
övé vót. A lakás meg a birtok a szülők nevin vót vagy még a 
nagyszülökén, azután az mar úgyis mönt a kollektívbe, 
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amikor ötöt elvitték. Amit elkoboztak, azt még a testvérem, 
Fe1cnc kellett S7.Ckérbe béfogjon, s fölrakja, s le kellett hajtsa 
Szentábrahámra. Ott már egy kicsi kollektív me.galakult, oda 
köllött levinni. ·Ott lenn leltáron vót, hogy mi van elkobozva, 
átaJadva, s avval hazajött gyalog. 

Aztán abból hat évet letöltött. Ez vót ötvennyolcban, 
és hatvannégy januárjában szabadult több rabtársával. 
Vót Szamosűjváron, azután elmesélte." Nem mert nagyon 
beuélni, de jó uom87.édok vótunk s bnalmasok, hát sok
sok mindönt elbeszélt, hogy milyen nehéz börtönnapjaik 
vótak, s azt hismm, hogy a Deltában is vót. Ahogy szaba
dult, rea vagy nyolc évre meg is halt. 

A falu a ~ildós bácsiék pártját fogta ebben az ügyben. 
Rendös család vót. Harago.suk nem vót, tudomásom sze
rint ... Hát aztán kisebb összesz.ólalkozás valamikor történ
hetött, még mással is történt meg, nemcsak velük.„ csak reá 
fogták, ami nem vót igaz. Azzal a kaszálóval is, ami tör
tént ... Nekünk Mildós bácsi megmutatta cüvektöl cüvekig. 
A túlsó 87.éj pedig az öteg Tamási Domokos bácsiéké vót, de a 
miénk, amit b_irtunk, már le vót kaszálva. Amikor akartuk 
vóna takarni, másnap, hogy megtörtént Miklós bácsiéknál 
ez a cirkusz, másnap ott yót Domokos bácsi, s akkor azt 
állitotta, hogy nem ott van, ahol a cüvek, hanem a cüvektól 
még vissza vagy hat-hét métert. De ott nem vót, azt mondta~ 

hogy ide vót leütve, Miklós innen fölvötte s idctötte. 
Vissza.szólítottuk, s megmondtuk, hol vót a széje, itt? 

Igön, azt mondja. No itt van, megmondtuk, itt van, szedje 
föl, mi levágtuk, nem kell azért semmi. .. 

A renduer vőt a haragos, az sokkal haragos vőt ab
ban az időben. Nemcsak velűk, hanem még másokkal is. 
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BERECZKI IS1VAN 

AZ OLAJAT ÉS CUKROT MÁRTOTTUK 
PULISZKA VAL 

~n, Bereczki István, hetven éves küsmöcli garoálkodó, 
kulák voltam. Nagyon ~ettem a földet, s ez pccaételte meg 
a sorsomat. &iesapém akart taníttatni, de én nem akar
tam továbbtanulni, mert ragaszkodtam a földhöz, az álla

tokhoz. Örököltem 13 hektár földet apámtól, édesanyámtól 
annyit hogy az egész kitett 15 hektárt. l 946;ban meghalt 
édesapám, s így anyámmal ketten gauiálkodtunk tovább. 

1948-ban behívtak katonának, de nem voltam meg
bízható fegyverfogásra, hazaküldtek. Majd egy évre rá, 
1949-ben újból behívtak, most már munkasmlgálatra. Az 
Otopeni repülőteret építettük Bukarestben. 1951-ben le
szereltek, ezt követően megnősültem. 

Kulálmak minősítettek engem is, meg édesanyámat is. 
Nevünkre kiállitottak egy Obligape nevezetú iratot, ame
lyen a következó termények szerepeltek úgy, mint részünkról 
beadandó kirovás: 18 mázsa búza, 20 mázsa burgonya, 15 
má?'.Sa zab, 30 mám széna, 15 mázqa kukorica, 300 kiló 
sertéshús, 300-400 kg marhahús. A földadó nagyon magas 
volt, mert 22 ha földdel voltunk beterhelve. 

A feleségem Szovátáról hordta a kenyeret, mikor kapott, 
mikor nem. Az étolajat meg a cukrot mártottuk: p11liakával. 
Akkor még nem volt gyermeksegély, sem pedig tejpor. Napi
renden volt a zaklatás, a, szidás, .mocskos, büdös kulW
nak tituláltak. Az adósud6k lefoglalták még a vasárnapi 
ruháinkat is, mire a feleségem sírva fakadt, kiszaladt az 
utcára, s várta ismerős feltűnését, akitől kölcsön kérhet 
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150 lejt, ruháink visszaváltására. .Lcfogialtik a varrógépet, 
s el is vitték •.. 

A hús- és. gabonaknllckWók név szerint a követke7.6k 
voltak a aóváradi Vas Albert, a kccaeti Pál ZsigmOnd, nemldi
lönben a makfalvi Demény Lajos, akik emberi mivoltukból 
kivetkózve végezték barbár munkájukat. Demény Lajos meg
halt, a többiek pedig a becsületes emberek k6zé vegy(lltek be. 

Elvitték egyik igáatebenemet, a még ettk után köteleztek 
s?,ántani .és vetni. Demény Lajos elhajtotta 7 juhomat, jegy
zókönyvelt, s az erdőszentgyörgyi töivényaék kirótt 150 lej 
büntet~st, amit nem tudtam kifizetni. Vas és Pál Zsiga 
megjelentek egy napon nálam, felraktak szekérre egy 
rakomány szénát, el is vitték. 

VQlt olyan időszak, amikor egyenként behívattak az 
etédi néptanácshoz va11atásra. A szekus tiszt egy pálcával 
veregette a csizmáját, szidott, mint a bokrot, s abban járt 
- minden mozdulata erre v~ott -, hogy félelmet keltsen 
bennünk. (A faluban 12 garoálkodót vettek kuláksorba, 
közülük csupán én élek.) Ezután a milicista kilásért, s 
ügyelt arra, hogy ne álljunk uóba közben senkivel, ne
hogy elmondjuk a bent történteket. Egyik cigarettáról a 
másikra gyújtottam, hogy némiképp csillapítsam magam. 
Behívatták még a feleségemet is, közben a szekus gumi· 
bottal csapkodta az asztalt. Egyik alkalommal indultunk a 
feleségemmel Nagymedesérre látogatóba, hisun ott szüle
tett, de "nem mertünk bemenni Etédre, mert ott ismertek a 
hatóság emberei, és utánunk .ugattak", akár a kut;yák. Nagy
medeséren részt vettünk egy előadáson, melynek elótte 
népgyűlést tartottak. Ez alkalommal egy kommunista vezér 
kijelentette: A kuJákok hagyják cl a te1metl ~n amnnal feláll
tam és kijöttem. Nem :volt szokatlan számomra ez a jelenet, hi
szctl itthon, Küsmödön is többaör megtörtént, hogy agyú
lésról kiutasítottak, ptdig nem ·vétettem még a ~egynek sc1n. 
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Akkoriban lent te1mcltilnk a parce114kban, amiért a 
lengyárban fi~ttek. A pén~l kcnll6utakon mentem haza, 
mert ad6•red6k álltAk el az utAmat. Vittem haza a kerese
tet, hogy legyen miből vásárolni az éhem cu1ád szémára. 

AltalábaD 1 eggcl korán keltünk, a c.sa1éd apraja-nagy
jq. ·vo9ult ki a mcmre. Sötétedésig maradtunk kint, hogy 
ne nagyon találkozzunk parancaolóinJckaJ, mert már nem 
bírtuk a sok szidást, megal•ztatást. Ot esztend6 alatt -
ennyi ideig voltunk megbélyegezve - nagyon megt6rtünk 
·testileg, lelkileg. Gyógyszerekkel élünk már hossní évek 
óta. • 

A föld, ami sajátomnak számít, visszakerült a föld
töIVény értelmében, de nagy baj az, hogy eltelt fölöttünk 
az id6. A kulákság, a kollektivizálás és az ezt követő negy
ven caztend6 életQnk javát mqv;:tte. A mkl kétharmada par
lagon marad, m4r nem tudjuk megdolgozni. Kevés nyug
díjból tengetjük hátralév6 életO.nket. 
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SZIJOYARTO MIHALY 

· SZAPPANT A KULÁKOKBÓLI 

tn árva gyeime~t kezdtem az életet. Még egyéves 
aem voltam, amikor apAm az ela6 háborúban h6ai halott
ként elhunyt. Az elemi iskola elvépése után a rokonság 
férfi tagjai mellé szegődtem, és megkezdtem a munkatelepi 
életet Bukarestben. Smkm~t tanultam, és fogyasztottam az 
árva gyermekeknek jutó kenyeret. Nem volt gyermekkorom, 
nem volt iljúságom. Megtagadtam magamtól, amit csak lehe
tett, éa gyűjti>gettem apránként vagyonomat. S tettein olyan 
clhat.án:rissal, hogy majd egysze1 végleg vissmt:érek szOló
falumba, és cSaládot alapítok 

Korán mcgnóaültem, ezután már fekatge•• unel köl.ösen 
'folytattuk a vagyonka gyarapitását. Telket váaéroJtam a 
NagykQkülló mellett, s ifjúságom feléldozása árán megkupor
gatott pénzemet 1947-ben beforgattam egy kézi cse~p- és 
téglagyAr megépitésébe. Az épitke7.és töivényes engedély 
Rlapján történt. Megjegyezni kívánom, hogy 1948-ban nem 
államosították e k~n•úipari létesítményt, így 1952-ig saját 
gyáracskAmban dolgozhattam, melynek kapacitása napi 
1800-2000 darab lapos cserép, 50 darab kupáscserép és 
1000 darab tégla volt. Családomon kívül még 3-4 munkást 
alkalmaztam fizetés ellenében. Mindezt az akkori évek áru-. 
forgalmazási adói, valamint a betegsegélym listák igazolják. 

A kollektivizálás kezdetétől ( 1949) próbáltak szép szó
val, majd fenyegetéssel belépésre bírni. Nem voltam haj
landó csak úgy kidobni vagyonomat, amelyért oly keményen 
megdolgoztam, megszenvedtem. Ez.ért 1952-ben kuláklistára 

· kerültem, s er.rel kemetét vette a meghurcoltatások, üldözte
tések soromta. A saját gyáracskám ból valósággal kiűzött a 
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szegénységével kérkedö csaholó tömeg, melyet a rettegett 
szigttranca, valamjnt a kommunista önkéntesek vezettek, 
irányítottak. Semmiféle lelt.árt nem készítettek, s még csak a 
házamból sem engedtek elhozni semmit, amikor ki.kergettek 
onnan. Már-már órületbe hajszolta családomat a fekete autó
nak gyakori megjelenése. Gyakran hívtak be koncsentrára. 
Már semmi sem kez.dett érdekelni, csupán az, hogy életben 
maradjak. Még azért sem mertem szót emelni, hogy a gyá
racska adóját háron1 évig továbbra is velem fizettették ki . 
Állandó rettegésben éltünk, nélkülöztünk, éheztünk. 
Mindezek betetézéséü l kisfiamat is kidobták az iskola V. 
osztályából, arra hivatkozva, hogy kulák apja van. 

A fiatal gyermek lelkivilágát összetörték azzal, amikor 
iskolatársaj sorfala elótt kivonult, és ezek a pártvezérek 
biztatására súrún szórták rá köpeteiket. Elképzelhetö, 
hogy ezek után hogyan éreztük magunkat, mi szülök. 

A „Szappant a kulákokbóll" jelszót gyakran hangoz
tató csaholó csorda néhány év után földig rombolta a gyá
rat, beszüntetve aktivitását. Az épületeket lebontották, s a 
bontott anyagból 1964-ben újakat építettek a tsz részére. 
Még áll néhány épület azokból, amelyeket a cserépgyár 
állagából húztak fel. 

Öreg, beteg, csalódott, megkeseredett embert csinált 
belölünk a hatalom. 

A rendszerváltás reményében próbálkoztam/ próbál
kozom a kuláküldözés éveiben tölem aljas módon eltulaj
donított javaimat visszaszerezni. Még 1991-ben a törvény-, 

székhez folyamodtam követelésemmel. Mindeddig néma 
csend .. . 
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VERDESNÉ M OLNÁR MARGIT 

JÓ GAZDÁK VOLTAK - EZ VOLT 
A BŰNÜK 

~ 

Nevemet apámtól örököltem. 0 nem tud beszélni, nem is 
akar. A szelíd szavú apám hallgat, s vele együtt h allgatnak 
azok is, akik örökre eltávoztak a csendes temetóbe. Csak 
az éló által tud ó beszélni. Éppen ezért helyette én beszélek. 

Gyermekkoromban azt tanították szüleim, h ogy "min
den cselekedetnek a becsület legyen alapja"! Embernek 
lenni a legnagyobb dolog, ezért kell emberi tartalma legyen 
munkádnak. Ők ezt kérges tenyérrel bebizonyították. 
Semmit el nem pazaroltak, semmit el nem herdáltak. Min
dig tudták, hogy hol van az óket megillető borozda. Birtok
viszályban sem keveredtek, jóval jobban becsülték a szüló
földet, mintsem azon osztozkodjanak. Ez a fóld pedig, ott 
terül el a Fehér Nyikó legalsó szakaszánál, dombokkal, er
dóvel koszorúzott völgyben - úgy hívják, hogy Rugonfalva. 

E virágzó székely falu mindig tartalmas hétköz
napokra ébredt. Ennek a falunak nem volt dúsgazdag 
embere, viszont mesebeli szegény ernberról sem tudok. A 
Kovács Ferenc alapította dalegyletnek messze fóldön híre 
járta. Bíró Dénes református lelkipásztor 38 évet szolgálta 
az egyh ázat, a Nöszövetség ügyeit intézte, 103 éves korában 
hunyt el Biharkeresztesen. Szeretett tanítónönk, Sebessy 
Gáborné emléke sem megy feledésbe. Híre járta a gazda
körölmek, a tejesháznak, malom és olajütö működött, mind
ezt a székely gazdák társadalma hozta létre, működtette . 

A falu bírója pedig irányította a tevékenységeket. Nem 
gyűléseztek, nem handabandáztak, dolgoztak s munká
juknak m egvolt az eredm énye. Nem szégyellték a székely 
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viseletet. Gazdák voltak a szó szoros értelmében, hiszen 
értettek is a gazdálkodáshoz. Palotákat nem építettek, de 
igen jó robu sztus székely házakat. Hát kérdero én, ezért 
írták őket kuláklistára? Hadd álljon azoknak a rugon
falviaknak a névsora, akik 1948-1958 között megbélyegzet
teknek számítottak: Gagyi János, Sebessy Gábor, id. Jeddy 
Lajos, id. Hegyi János, özv. Molnár Ferencné, id. Sebessy 
Mária, id. Sebessy Borbála, Orbok Vilma, Orbok Anna, id. 
Nemes János, Molnár Domokos, id. Balogh Dénes, özv. N. 
Mészáros Zsuzsa, Benedekfy Sándor, Rezi János, Bíró Mihály, 
id. Vetési Elek, Szőke József, özv. Nagy Mihályné, özv. 
Szőke Sándorné, Mészáros Domokos, Mészáros Lajos, özv. 
Jeddy Tamásné, özv. Márton Domokosné, id. Paál Sándor, 
Pál József. Amint a felsorolásból is látható, tíz közülük idós 
özvegyasszony. Olyanok, akiknek férje odaveszett a hábo
rúba vagy hadifogságba esett. Istenbe vetett bizalommal 
várták haza őket. Torzonborz alakok érkeztek haza kelet
ről, nem lehetett rájuk ismerni az apákra, a fiúkra . .. 

Itthon meghirdették az osztályharcot. A kapukat, a 
kerítések oldalát telefrrkálták, gúnyfeliratokkal kirajzolták 
a kulákokat. E célra felhasználták a tanügyi kádereket. 
Faliújságokon öles betúkkel hirdették meg a kulákok 
elleni harcot. Különbnél különb módszereket használtak 
megfélemlitésükre. Pontos nyilvántartást vezettek róluk. 
Leírhatatlan szavakkal bélyegezték meg a kulák-napszá
mosokat. 1950-ben erőszakkal hozták létre a kollektív gaz
daságot. ,Az új típusú ember nevelésére" nagy gondot 
fordítottak. Többet gyűléseztek az.elvtársak, mint amennyit 
dolgoztak. Munkakerülők járták a falut, ól{ voltak az ÚJ 
típusú vezetőkáderek. 

Édesa pámat, Molnár Domokost laszoritották jó föld
jeiből, a terméktelen hegyalján mértek neki területet. Na
ponta meg kellett jelennie az irodán. Ijesztő mennyiségú 
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termény beszolgáltatására kötelezték. Akkora kvótát szab
tak meg, hogy teljesítése lehetetlen volt. S mindamellett 
minden kulálmak. megszabott mennyiségú bükkmakk vagy 
cseremakk leadását írták elő. 70-80 km távolságról fuva
rozták a fát saját fogatukkal, legtöbbször olyan területekről, 

melyeket addig senki sem közelített meg. A cséplés csak 
kijelölt szérün végezhették, hogy ne tagadhassák el a ter
mény mennyiségét. A kulák általában éjjel csépelhette, ezt 
követően a kijelölt raktárba hordta be hátán a gabonát. 

Gyermekkorom egyik feledhetetlen emléke az, amikor 
szüleim milliókban számolták a pénzt, de annak nem volt 
semmi értéke. 1952. február l -én volt a pénzbeváltás. Ezt 
követően a leggazdagabb embernek is alig maradt 50 leje. 
Meglátszott az emberek arcán, hogy nem sokat aludtak, 
annál többet dolgoztak. Mintha az lett volna a jelszó, hogy: 
Se élni, se aludni, csak dolgozni! Lerítt a falubeliek arcáról 
a közömbösség, nem becsülték egymást a szomszédok, 
valósággal gyanakodtak egymásra. Gyakoriak voltak ná
lunk is a házkutatások. 1952. augusztus 13-án úgymond 
leltároztak a Molnár portá.n. Számos dolgot lefoglaltak 
adóba: bútort, ruha- és ágyneműt, gabonát, elvitték az 
egyéves csikót is. 1952. augusztus 14-én Márton Domokosné 
- szintén kulák - udvarán ismétlődött meg. Nagyobb adó
hátralékkal terhelték meg, mint amennyi pénzét beváltották. 
Aki pedig nem tudott törleszteni, azt a szigurancával fe 
nyegették meg. Kuss volt a kuláknak, szembeszegülni az 
elvtársakkal főbenjáró búnnek számított. 

Egyszer aztán felszólították apámat, hogy reggel nyolc 
órára jelentkezzen a székelyudvarhelyi szekuritátén. Mol
nár Domokos jelentkezett, nem volt más kiútja. Betes
sékelték egy terembe, s ott egy elvtárs „foglalkozott" vele. 
Minden gazemberséget ráolvastak, fenyegették, provokál
ták. Egy éjszakára fogva tartották, elvették cipőfúzóit. 
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Azi:al fenyegették meg, hogy bebörtönzik, hiszen szabotálja 
az új rendszer építését. Nem vitatkozott, némán tűrte a 
rárakott rágalmakat. Ahogy jött ki az ajtón s haladt át a 
termeken, minde11űtt belerúgtak. Aláírattak vele egy pa
pírt, miszerint a történtekröl még a feleségének sem mond 
egy vak.kantást sem. Itthon rendszeresen kellett jelent
keznie a megbízott elvtársnál. 1953-a t írtak a naptárak. 

A falubeliek, szomszédok jóvoltából szüleim vághattak 
egy disznót. A felfűstölt kolbászt az elvtársak lehozatták a 
padlásról s beszámolták az adóhátrálékba. Kezdték kila
koltatni a kulákokat, kellettek a lakások a jövevényeknek. 
Lakásunkat olyan szállodafélének alakították át, idegenek 
költöztek abba. Ekkor 13.500 lejt vetettek ki kulákadóba. 
Nem volt amiből elóteremteni ennyi pénzt. Tudták jól ezt 
adóztatóink s kezdték kisajátítani házunk mellett lévö 
kertjeinket magánszemélyelmek. Ez történt 1954-ben. Már 
olyannyira leszegényedtek szüleim, hogy nem maradt be
tevó falat a család számára. Általában ruhástól feküdtek 
le, mert bármikor érkezhetett a fekete autó, mely éjszaka -
hogy még inkább megfélemlítsék - meg-meghordozta öket 
a falu között. Ha valaki meg akarta jegyeztetni magát, elég 
volt benyitni a kulák kapuján ... 

1955-öt írtunk. Üres lett a hambár, a gabonás, 
megürült a két istálló, kiürí tették a lakást. Nem volt kinek 
panaszkodni s nem is lett volna értelme. Apám hallgatott, 
mint a n éma, mi búsultunk naphosszat. n Tudják jól, hogy 
már nincs amit beszolgáltatnom. Értsék meg kérem, hogy 
nem tudok eleget tenni, nincs amiből, kifogytam minden
böl" - mondta édesapám a beszolgáltatónak. Aláírattak vele 
egy elöre megfogalmazott jegyzókönyvet - szegény nem 
értett románul - amelyben az állott, hogy szabotál. Ennek 
vádjával tartóztatták le 1955. november 26-án. A követ
kező év január 26-ig rácsok közé került. A tárgyaláson 
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megállapították, hogy nem hibás. Betegen érkezett haza ... 
Egy falubeli éjnek idején egy zsák búzát titkon belopott 
tornácunkba. Kívánom, hogy hambárja soha ki ne ürüljön. 

1956 márciusában felmentenek a kulákbélyeg alól , 
október 2-án írásban is közlik, hogy a Domokos családot 
is törölték a megkülönböztetó listáról. Mindegy volt már, 
hiszen a következő évben azral fenyegettek meg, hogy öt 
kilós csomaggal indulhatunk a Duna-csatornához, ha nem 
állunk be a szervezódó kollektív gazdaságba. Továbbra is 
játékszerek maradtunk a kommunista eszmékkel „dobá
lódzók" kezében. Még szomorúbb az, hogy a saját fajtánk 
közül is számosan e rendszer csahosává szegódtek, így 
mentve bórüket. 

Apámnak 32 hektár területe volt, ebból a tsz ideje 
alatt 27 hektár begyepesedett, mert senkinek sem kelle
nek ezek a területek, hiszen éveken át elhanyagolták, nem 
gondozták a földeket . Látom a kopasz Borba tetejét, a 
Cserehátat, a mesebeli Berket a Fehér Nyikó folyása men
tén. Valamikor ezeket a területeket művelte apám, két
szer-háromszor is megkaszálta azokat évente. Ma már ... 

Molnár Domokos összetört lélekkel és testtel hunyt el 
1971-ben. Ibolya húgommal mi is áldozatai vagyunk e 
szörnyű korszaknak. De hisszük, hogy a bágyi vár romjai 
alatt továbbra is miénk a szülófóld. Még akkor is, ha 
kopaszok annak szántói, kaszálói. 
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JAKAB R OZÁLIA 

MINDEN KULÁK MELLÉ EGY 
MUNKÁST ÜLTETTEK 

Az én számomra Rugonfalva az alsó Nyikómente leg
csodálatosabb faluja volt, mert a szülófalut, a napsugaras 
gyermekkort, a fészek melegét, az otthont, a szeretetet, a 
hársfaillatos estéket, boldog nappalokat jelenti. Most mé
gis keserűség szorítja a torkom, mikor erre a falura emlé
kezve, el akarom mondani az utánunk jövöknek, gyerme
keinknek, unokáinknak, hogy volt idó, amik9r könny és 
veríték áztatta a földjét. Láttam szántani-vetni ezeket a 
gazdaem bereket , akik az eke szarvára hajolva együtt éne
keltek a pacsirtával. Láttam parasztlegényeket sorjázva 
reggeli harmaton, sugárzó napfényben, énekelve virágos 
füvet kaszálni. Éreztem velük együtt a búzamezők illatát 
és a búzaszem szentségét, ami Jézus képét viseli. A szárított 
52.éna magában hordta a napfényt, a virágokat s a rá
hullott verítéket. 

Kevés volt a nagyobb birtokos, általában középgazdák, 
de azok közül többnek kis mintagazdasága volt. Betar
tották a rendtartó székely falu törvényeit. A fia talok közül 
többen elvégezték a székelykeresztúri gazdasági iskolát, 
amely olyan népföiskolának felelhetett meg. Az öregebbek 
gazdakörökön okultak, több viselte az arany- és ezüstkalá
szos gazda címet. Szellemi segító a két tanító és a pap volt, s 
mellettük a talpraesett, értelmes jóakaró parasztok vezették a 
közösséget, tartottak fenn egyházát, iskolát ~vetkezetet.· 

Rugonfalvá nak volt tejszövetkezete, hitelszövetkezete, 
Hangya Fogyasztási Srovetkezete. Egy fénykép fekszik elöt
tem, amelyen Szőke Jóska bácsi és édesapám ülnek szép, 
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fehér harisnyában a tejszövetkezetben - egyik ügyvezetó, 
másik elnök -, mellettük fehér köpenybe? Gál Róza néni 
és Biró Feri bácsi, munkások, valamint Kis Árpád köny
velő látható. Szinte érzem az illatát az ottani tejszagú 
tisztaságnak. A szövetkezetben kiváló vajat készítettek. 

Bíró Miklós szabó vezette a könyvtárat nagy hozzá
értéssel, s a falu lakói súrün látogatták a téli estéken. A 
nagy világégés után a könyvtárat széthordták. 

Ekkor még Rugonfalva gazdag falu hírében állt. Ked
ves emlékú apósomtól hallottam, hogy a rugonfalvi földdel a 
farkaslakit meg lehetne trágyázni. A fóldmúvelók jól gondoz
ták földjeiket, s az hálás annak, aki szereti. Hogy mennyire 
szerették a kenyeret adó, édes anyaföldet, arra bizonyos
ság az olyan határnév, mint: édes ágy. Vajon minek az 
édes ágya? Van amikor kenyénnagnak, azután örök pihenő
nek azok számára, akik a falura nézö domboldalra költöz
tek. A háború végén, az oroszok bejövetelekor volt olyan 
első-világháborús orosz fogságot megjárt személy, aki 
kenyeret szorongatva szaladt végig a falun és kiáltotta: 
Jön az igazság a Lokonl Szegény félrevezetett emberek! 
Döbbenten állok a gondolat elótt, hogy ez a falu, mely a 
fent leírtak mellett annyi tanult embert adott a magyar
ságnak, hogy lehetett a kollektivizálás elsó falui között? 
Próbálom magam elött mentegetni; talán felsó nyomásra, 
külsó kényszerre. Nevek nélkül, gondolom, hogy az igazságot 
nem tudták egyesek kihámozni, és az elvtársak mellé állva 
áldozatai lettek a félrevezetésnek. Reményikkel mondom: 
„Nem a mi dolgunk igazságot tenni, a mi dolgunk csak 
igazabbá lenni". Mégis nagyon fáj az emberi butaság és 
rosszindulat ilyen megnyilvánulása. 

A háború után látványosan rosszabbodott a helyzetünk. 
A faluban a kollektívgazdaság megalakításá t szorgalmaz
ták az aktivisták, a kiküldöttek. Sokan leírták, milyen em-
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bertelen adókkal, beazolgáltatással, megaJá:úlssal sanyar
gatták a aorgalmas, dolgozó garoákat, vagy a malommal, 
cséplógéppel rendelkcz6ket. Ördögi módon szorult össze a 
kör, hogy akaratukat megtörhcssék. Kinevezték az első 
kulákokat. Elvették birtokaikat, melynek nagy része egy 
tagban volt, s helyette a hegytetókön mértek mást, ahol ec•••
miképp nem tennelhették meg a beadni valót. Ugyanakkor 
elvették áJJatállományukat, gazdasági felszerelésüket. 

Ezzel az alappal alakult meg a kollektív gazdaság. 
Most már a kintmaradt gazdák meggyőzése volt a cél -
természetesen . kényuerrcl. Emlékszem a .fekete kocsira•, 
ami fantomautó volt. Sajnos igazil Akit abba beültettek, az 
számolhatott a börtönnel vagy a Duna-csatornával. Az 
anyagi nyomor mellett a házkutatások is éJlandó rettegés
ben tartották a cSaládokat. 

Rugonfalván az elsó csoport kulák a követke7.6: Gagyi 
János, Scbessi Gábor (felesége a falu kedves tanító nénije, 
aki ne1Jl7.Cdékeket nevelt és oktatott), id. Jeddi Lajos, id. 
Hegyi János, özv. Molnár Ferencné, Sebessi Mária és Sebcssi 
Borbála, Órbók Vilma és Órbók Anna, id. Nemes János; 
Molnár Domokos, Balog Dénes, Benedekffi Sándor. 

Ez az első kulákká tétel a megfélemlítés eszköze is 
volt, így kényS7.C~tve rá a többieket, hogy önként álljanak 
be a termelőszövetkezetbe: Édesapám, Mészáros Domokos 
jól gazdálkodó, foglalkozását nagyon szerető kö7.épgauia 
volt. ltlete, munkája eredményét látta kihurcolni a kapun, 
s nem lehetett se megakadályozni, se nézni, hátrament a 
Nyikó mellé, hogy ne lássa a dúlást. Elvitték áUatainkat, 
gamaságj felszereléseinket, aekereket, kisgépeket, aeruá
mokat, mindent. Mikor mindent elvittek, akkor rásózták a 
kulák.sorsot . . Bűne az volt, mint a többinek: hogy kizsák
mányoló, hogy cselédet tartott, hogy egyáltalán jó gaula 
volt. A bátyám katona volt, majd 1944-ben orosz fogságba 
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esett. tn iskolába jártam, nóvérem férjnél volt, tehát 
rákényszerült szolgát tartani, viszont mint gyermekét, úgy 
becsülte azt. A bátyám négyévi orosz fogság után jött 
ham., utána családot alapított. Szüleimmel egy udvaron, 
de külön házban laktak. Hát ö is kulák lett. Ezt a szót mi 
akkor még nem ismertük, vagy nem tudtuk mit takar. 
Hangzása oly félelmetesnek tűnt, mintha egy hitvány 
dobot űtnének, vagy az ember fejére puffanna valami. 

A második csoport kulákot 1952-ben avatták. Ezek: Rezi 
János, Biró Mihály, Vetési Elek, Szöke József, özv. Nagy 
Mihályné, özv. Szóke Sándorné, Mészáros Domokos és 
Mészáros Lajos, özv. Jeddi Tamásné, özv. Márton Domo
kosné, Pál Sándor, Pál József. Hozzá~szem, hogy a falu 
viszonylag kis település volt, kb. 800 lelket sz.ámlélt, kicsi 
ahhoz, hogy ennyi zsíros parasztja, kuláltja legyen. Tanítónő 
voltam Derzsben, később hallottam meg a téesz-avatást. A 
Vörös Csillag udvarhelyi üzem m~sságát hozták le, 
mert ez az üzem lett a rugonfalvi termelőszövetkezet ke
resztapja. A kultúrotthonnak két ajtója ~an, egyik oldalt, 
másik elöl. Esős idó járt, az oldalsó kijárathoz nagy po
csolyát készítettek és elvették a feljárót. A terv szerint elöl 
bevezették az odaidézett kulákot, és miután a bűneit fejére 
olvasták, akkor kilökték az oldalsó ajtón. Sátáni gondolat. 
Az elvtársak a munkás-paraszt szövetség jelsmvával minden 
rugonfa1vi mellé egy udvarhelyi munkást ültettek, akik vigyáz
tak, hogy meg ne szöltjön senki. A hazaiak sirtak 87.égyenűk
ben. A szinpadon székelt az ítéletet felolvasók sora. Volt 
aki nem tudott olvasni, az úgy mondta el, ahogy szájába 
rágták. Nyilván a bűnöket úgy találták ki. Nagy, erós test
vérem, aki megjárta az orosz fogság poklát - akivel az clfoga
táskor már m~satták saját sírját, de az Isten megórizte -; 
hát 6 már ezt nem bírta és amikor az édesapám nevét 
szólították, bement. Hiába kiabálták, hogy: Dobjátok ki a 
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kulAkfi6/afd Elévet:te a bicskáját & azt mondta, hogy senki 
hozzá kmel ne menjen, mert nem lesz j6 v•: ha elmond
ta a magi~t, önként kimegy. Hango-ztatta, hogy hazugsá
got beszélnek, hiszen a mi meleglelkű Meaanyá_rüc a sm
raz esztend6ben sok 97.Cgény embert segltett, hogy kitalált 
bűnöket olvasnak fel stb. Nem me~k bé.ntani. 

Megkezd6dött a nyomorúság. A 1alg\aunkb61 egyetlen 
nap alatt ki kellett költözni, acgí~ nBkill mindent kihor
dani. A bútort és ami még volt a csűrbe ~a a aomaé
dokba titokban áthordták. A bátyám feleségével, Irmával 
és két kicsi gyermekével - egyik néhány ~ea, másik pár 
hónapos - nem mehetett az apósához, Bálint Alberthez, mert 
Albett bácsi éppen nem volt kulák. tnlakára kellett elh1ízi>d
janak a eógorn6m nagyanyjához. Mivel a mi szekereinket el
vették, a falu pedig nem adhatott szekeret, szegény Bálint 
Endre jött utánuk tnlakáról. A lakások kellettek az ál1ami 

tisztviselólmek. tdesanyám egy tapasms padlójű nyári kony
hába szorult. Az udvarunkra három idege11 csaJAd költözött be. 

' Beteg lettem Derzsbcn, onnan hamjöttcm, de nem volt 
hová lefektcssen édesanyám. Va1amjb61 a betevő falatot 
elő kellett teremteni. 

. tdesapám Gyulakutára ment a ku~val barak-
kokat építeni. Úgy látszik, ott nem válogattak a munka
eróben: S7.<>mbatokon haml)ozták őket autóval, a kocsma 
előtt álltak meg. Ezek az emberek nem voltak italos termé
uetú.ek, a mi házunkban sohasem láttam ittas embert, 
mégis bementek egy pohár bora, énekszóra. Az ének rész
leteire így emlékszem: 

Volt nelam1 hat 6krom, hat szép villásszsrvú, 
Csák6, Szilaj, Bimbó, fehér, mint a hattyú. 
Volt nekem @/dem is, aranykalászokat term6 
búzsf6/dt:m; 

·Nem maradt egyebem, csak az apám sbja, 
Szegény.ember so~t boldog Isten bírja. 
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Nyilván nagy baj lett abból, hogy a kulákok bementek, s 
még énekeltek is, hiszen nem szabadott ilyen helyekre ku
láknak belépni. A korcsmáros nem szolgálhatta ki. Jött a 
rendőrség, még szerencse, hogy csak kidobták őket. 

A bátyám Botfaluban, a cukorgyárban kapott munkát. 
A sógornőm hazajött látogatni. Kicsi leánykájuk, Klárika be 
akart menni a házukba, nem tudta megérteni, hogy a saját
jukba miért nem szabad bemenni. Kuckóba bújva álomba 
sírta magát. A nővérem a közeli szomszédba ment férjhez, 
nem szabadott a kapunkon belépjen. Titokban másoktól 
küldhetett beteg édesanyámnak ételt. A családban nagyon 
törődtünk mindig egymással, most a szétszakítás duplán fájt. 
Jött a karácsony. A család tagjai szétszórva. A nővérem, 
Erzsi fekete hárászkendőt kötött, este a más kertjén lopóz
va jött át a miénkbe, és beburkolózva osont be a kony
hába. Hazajöttek Énlakáról, Gyulalrutáról, Brassóból. Együtt 
voltunk egy kicsi konyhában, és ez olyan szép volt. 

Én azelőtt jó tanító voltam. Ettől az időtől egyre szid
tak. Az állásomból mégsem dobtak ki, ha jól emlékszem, a 
tanfelügyelők védték az embereket. Hát jöttek az aktivis
ták Derzsbe és nagygyűlésen fejemre olvasva bűneimet, 
kidobtak a KISZ-ből, Nagy Emma sorstársammal együtt, 
aki a bentlakásban nevelőnő volt. Most az egyszer én sem 
féltem, visszafeleseltem. Elmondtam, hogy hazudnak, nem 
az ideológiai fejletlenség vagy nacionalizmus a bűnöm, 

hanem az apám kuláksága. Büntetésből áthelyeztek Nagy
galambfalvára, szigorúan eltiltva attól, hogy felnőtt ifjúsággal 
vagy kultúrmunkával foglalkozi.am. Toró Józsi bácsi igaz
gatóm nagy szeretettel fogadott. Talált munkát a számom
ra, rám bízta az irodai teendőket, sót kifestettem tulipá
nosra az iroda bútorzatát, természetesen tanítás után. 
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SZAKATS ZoLTÁN 

LAKÁSUNKBÓL KIKÖLTÖZTETTEK 

Miért lett kulák és osztályellenség édesapám az 1950-es 
évek elején? Miért halt meg t~ljesen vagyontaJanul S7.ékely
udvarhelyen egy 1 szobás bérelt szükséglakásban? 

Sokakat érintett ez a sors abban az idóben, mindnyá
junlmak fájó emlék, amiról írni s azt visaa.idézni rossz, de 
kell írni róla, mert mindenki rámutat az akkori idókre s a 
tönkretett szorgalmas emberek sorsára. 

Ebben a történetben - hogy tisztán lássuk - vissza kell 
menni az 1901. évre, amikor Sz.ékely~n megépült egy 
lenfeldo)gozó üzem. Egy komáromi szövógyáros építette, mert , 
jónak találta ezt a vidéket a len texmelésre. Ebbe$. az üz.em-
ben dolgcmák fel a lent fonásra alkalmasnak és $mnitották 
Komáromba. Hasznos volt ez az ipari növény mind a gazdák
nak, mind annak a 45-50 munkásnak, akik a feldolgozás
sal foglalkoztak. 1930-ban garoaságilag a komáromi fonó- és 
szövőgyár csódbe jutqtt, s ennek következtében az itteni 
~mis Jeállott. Ot évig nemhogy nem tudott munkát adni, 
de a keresztúri hatóságoknál is felgyúlt az adósság. A város 
árverést hirdetett meg. Apám egy tenni akaró, kereskedel
mi sz.ellemmel és tudással megáldott ember volt, úgy gondol· 
ta, megpróbálja ezt az üzemet és a termelést újra beindíta
ni. Részt vett a kitúzött árverésen és 1935-bcn megvásá
rolta az üzemet spórolt pénzével és kölcsönből. Akkor nem 
gondolta, hogy ez évek múlva keserűséget, zaklatást, kisem
~t hoz S?>lmára. Tehát 1935-ben apám lett a tulajdonos, 
aki igen jó kereskedelmi-pénzügyi S7.a.kember volt, de a len
smlanában járatlan. 87.erencsére a régi technikai igazgató 
nem hagyta el a gyárat az eltelt öt év alatt sem, rendel-
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kezett a gyár beindításához szűkséges gyakorlati szak
tudással, ismeretekkel és vállalta továbbra is ezt a beosz
tást. Együtt láttak hozzá az üzem újraindításához. Elóször is, 
jó minőségű rostlen vetőmagról kellett gondoskodni, majd a 
gazdák beszervezése következett, szerzódéskötések a len 
termesztésre, a gépek felújítása, üzemképessé tétele, az 
áztatótavak kitisztítása, törótiló munkásak beszervezése, 
betanítása és sok más teendő. Mindezekhez pénz kellett, 
végre 1936-ban sikeresen beindult a gyár. Olyan 87.ép és ki
váló minőségű lenszálat sikerült elóállitani, hogy a bukaresti 
Rizescu fonó-szövőgyár nagyon meg volt vele elégedve. És 
üzemelt a gyár, egyre többet termelve, mindig az áru minóségét 
tartva szem elótt. A munkássággal jó volt a kapcsolat, szinte 
családias. Mutatják ezt a még ma is meglévó fényképek, ame
lyek egy ünnepség alkalmával készültek a munkásokról és a 
vezetőségről. Teltek az évek, s már szó volt a bóvítésről, az.az 
néhány fonógép és pár szövőgép beszereléséról, ami a város 
szempontjából is előnyös lett volna, mert több embernek adott 
volna munkát. De jöttek a háborús évek, akkor sem álltunk 
le, folytatódott a termelés, szállítás. Csak a háború befejezése 
után következett be a katasztrófa. Az volt az irányzat, hogy a 
kissé vagyonosabbakat fel kell számolni. Ezt az üzemet 1950-
ben államosították. A törvényt szigorúan betartották. Apám
nak el kellett hagynia az üzemet s nekem is, pedig olyan 
gyakorlati tudással rendelkeztem, amit a bukaresti textil
főiskolán sajátítottam el. De nem csak az üzemet kellett el
hagynom, más állást sem kaptam. Apám osztályellenség lett 
és kuláklistára került, mert a gyárhoz 8 hold terület is 
tartowtt. Súlyos terhek nehezedtek a kulákokra, mezógaz
dasági termények beadása, húsbeadás, közrilunkák. Ez 
utóbbit pénzzel kellett megváltsa. Ha valami rendkivüli 
munkát kellett megoldani, az a kulákokra hárult. Összehív
ták őket, kiadták a rendeletet, például azt, hogy a villanyt 
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be kell vezetni a bereki 87.énire a csépléshez, másnap reg
gelig. Azzal nem töródt.ek, hogy miből és hogyan lesz meg, de 
meg kellett legyen. A különbé'mS beadások, mJdatások megter
helték az amúgy is megviselt srei vezet.6t. Mivelhogy ~dig 
tötvénytiszt:e16 volt, a beadásolmak is igyekezett békésen 
cl.eget tenni, de ez idegileg öSS?Ptörtc. Az utolsó megp1óbálta
tás az volt, amikor az itteni családi hámból ki kellett költöz
ni, mert Keresztúr .rajon• lett és szükségük volt az é11ami 
97.erveknek a lakásra. Akkor költöztek fel édesanyémmal 
Székelyudvarhelyre, egy minden mellékhelyiség nélkCUi kis 
szobába. Ekkor már az idegei felmondták a szolgálatot, 
már nem emlékezett sok mindenre, gyakran azt sem tud
ta, hol is van? Egy smrgalmas élet becsületes munkája vált 
semmivé. Ekkoriban többet volt kórházban, mint otthon, 
de végül is otthon halt meg hetven évesen. 

Vajon ha nem így történik, évti7.edek múltán mivé fej
l6dött volna ez az ürei11? Valószínű, nem oda, ahol most van, 
hogy nincs termelés, állnak a· gépek, nem dolgoznak. Most is 
kérdezem; akár írásom elején, hogy miért kellett ennek így 
történnie? Talán mert így akarta a SORS, a WGZET? 

Talán erre rimel a következó néhány sor is: 
Ai ég döntése ellen 
Er6d bármily mérhetetlen 
Gyarló ember nem gy6zhetsz soha/ 
Az élet folyamként hömp6lydg tova 
Messze kanyarog veszélyes szesz&Jyel 
S nem kedvére vájja ki ágyát. 
Nem ismert t6rvények útját állják, 
Kényszerítik folyní, hol erre, hol arra 
Bánatmez6k6n át, napos domboldalra. 
Szigorú, de atyai kmel. 
Balga álmodó, te! Akaratod véled 
Er6sebbnek mint a kőny6rtelen végzet? 
Azok közül, akik a kulákságot végigszenvedték, ·kevesen 

vannak már életben. Emlékük nem merülhet feledésbe ... 
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BUZOGÁNY KATALIN 

AGYONVERTÉK A MOLNÁRT 

Nehéz doJog nekifogni valós, megtörtént dolgokról írni, 
mert ha csak a képzelet szűlte világból írunk, azt írjuk, 
amit jónak látunk, amit szeretnénk. A szereplőket magunk 
alkotjuk jó vagy mssz, pozitív avagy. negatív h6aökké, illetve 
ga?.emberekké. Dc a valóságban nem így történik. Mind
annyian emberek vagyunk, tele jó és rossz tulajdonságok
kal. Akik szeretnek, azok dicsérnek, elhalmoznak minden
féle jó tulajdonsággal, de akik gyűlölnek, haragsmnak 
ránk, szidnak és csupa rossz dolgokat mondanak rólunk. :ts 
az az érdekes, hogy mindkettőnek igaza van. Lehetünk an
gyalian jók és pokolian rosszak? A különbség csak annyi, 
hogy kinek melyik arcunkat mutatjuk. 

Úgy is kezdhettem volna a történteket, hogy élt egyszer 
egy ember, aki ilyen és ilyen volt. Voltak barátai, és voltak 
irigyei és ellenségei. Sokan fordultak hoaá. segitségért, 
volt akiket segített, volt akiket elutasitott. De amit ~ég az 
ellenségei sem tagadhatnak le, az volt, hogy ez az ember a 
saját és családja jólétét keze munkájával biztosította. Jó
zan életú, szorgalmas ember lévén szerzett magának egy 
cséplógépet, késóbb vásárolt egy malmot. Derzsi Jmsef 
könyvében így emlékezik meg Márton bácsiról, mert róla 
van szó, Buzogány Márton bácsiról és malmáról: ,.Az apám 
egy bordosi híres smbóhoz erószakkal vitt el, és ha kere
ket nem oldok, ki tudja, milyen szabó lett volna bel6lcm? 
De engem a Buzogány Pista barátom apja malmának szerke
zetei sokkal jobban érdekeltek.• 

A Hidegkút és Solymos kömtt fekvó maJom 1935-tól 
Buzogány Márton tulajdona lett. A vásárláshoz szükséges 
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pémösszeg a szülői örökségből és az addigi takarékból 
gyűlt össze. (Itt megjegyezném azt, hogy kilencen voltak test
vérek és édesanyjuk k9rán meghalt. Az érzelmi és szellemi 
örökségen kívül nem tudom, ha egyébre is futotta,) Ötéves 
ve1ejtékes munka után 194().ben elkészült a környék legszebb 
és korának legmodernebb malma. Szívógáms, hatalmas lend
kerekű motrát a Regátból vásárolták, ahol addig villany
fejlesztésre alkalmazták. A fa elégetéséből nyerte gá?PtleqrJ.á
ját. Messzire elhallatszott nyugodt, ritmikus lihegése. Az 
idősebbek és a korabeliek jól emlékeznek még kora reggel
től késó estig· tartó, munkakedvet keltő zenéjére. lts mi 
maradt belőle? ... A közös tulajdon szégyene. (Ha meg
látná a gazdája, sírjában fordulna megl) 

Az egész berendezését jól ismertem, a gépházban és 
malomházban..akármit megcsináltunk, csakhogy benn lehes
sünk. A három fiú- és lánytestvér közül Lacival, de főként 
Pistával nagy barátságban voltam. A szentkeresztbányai 
szakiskolában padtársak voltunk és utána is halálig tar
tottuk a baráti kapcsolatot. A háborús időket együtt vészel
tük át, édesapja volt mindhármunk életének megmentője 
(öcsém Dénkó, Pista és én), amikor a kézigránátokat 
kiszedte ingeink alól 1944 őszén ... A gépek iránti szeretet 
szintén tőlük örököltem. 

Az első villanyfény is ebben a malomban gyűlt ki a 
110 V-os feszültséggel. · Üzemeltetés idején a malom bel
sejének, udvarának és a lakóház belső részének árammal 
való világítását biztosította. 

Az egész környék falvainak villamosítását vette tervbe. 
Gyuri bácsival 50.000 téglát vettetett az új építkezések ré
szére (gyapjúfésű, olajütó berendezés). Kár, hogy a gyilkos 
kezek és a ránk kényszerített rendszer olyan kegyetlenül 
bánt el egy ilyen smrgalmas munkáscsaláddal. Ha ók itt 
maradhattak volna, ma nem kéne messzire cipelnie az 
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őrölni való búmt Gyulakutára vagy Héjasfalvára a soly
mosi népnek és környékének. 

Annyit még a ma]omról, hogy modem hengcrszékek
kel, tisztí.tóberendezéssel és fmom szitákkal rendelkezett. 

A n111lás liszt készítését a nehéz háborús időkben, 1942-
1944 közöttj nem engedélyezték, az egységes liszt volt kö
telező a nagy spóroJás miatt. A jegyrenda7.er is talán emiatt 
ve7.etódött be. Akkorjában a városokban és falvakon ilyen be
széd járta: Kenyérjegy és tBcipó, kell-e magyar, szebbjövó?„. 

Annyi bironyos, hogy a Buzogány malmának hírneve 
és virágzása az aptótéti gyengébb minőségű malom hanyat
lásának kezdetét jelentette. Erósmkkal sem tudták meggá
tolni, hogy a kissolymosiak a B1 i?:Ogány malmában óröljenek. 

194 7. júriius 22-én, este 10 óra körül a malom zúgása 
lecsendesedett. Elment már az utolsó 6röltet6 is, a ház népe 
lassan nyugovóra készült. Fárasztó nap volt. A szorgos 
molnárnak nagy családja van, etetni, öltöztetni, taníttatni 
kell a gyetmekeket. Karcsi, a legnagyobb fiú 15 éves, otthon 
van és segít a munkálatokban, a kisebbek, Laci és Ilka az 
iskola bentlakásában vannak Keresztúron, míg a leg
kisebb, az alig 5-6 éves Pista ugyancsak otthon téblábol az 
anyja szolmyája körül. Aznap már kiszaladgálta magát és 
most mélyen alszik, édesen, ahogy csak a gyerekek tud
nak aludni. 

A kutyák ugatni kezdenek. Márton bácsi kimegy az 
udvarra, hogy megné?z.e, mi okozm az ebek nyugtalanságát. 
Visszatér, mert nem észlelt senkit. A kutyák egyre idege
sebben kezdenek ugatni, de erre már lármás, felfegyver7.ett 
emberek rontanak be a házba .. A konyhábail falhoz állítják a 
személyzetet (a gépészt, a két segédet és a szolgálóleányt). 
Erzsi néni, a molnár felesége, mint aki dolgára siet, hátra
szalad a vécére és onnan neki a ·mezónek, rohan a falu 
felé, hogy segítséget hívjon. Buz.ogány Márton bácsi kismkik 
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az ablakon. Nem lehet tudni, mi volt e szándéka. El akart 
sndadni vagy 87.CmbeuáJlni a rablókkal? Semmi se-volt a 
ke7.ében. Az udvaron agyba-főbe verték a molnárt. 

A nagyobbik fiú, Karcsi felébredt és ki akart rohanni a 
konyhába. - Stai ca tragl (Maradj ott, mert lövök!) 

Szegény gyerek, ettől annyira megrémült, hogy azt se 
tudta, hová legyen, mígnem a veranda egyik sötétebb sar
kában húzódott meg. Két-három zsák gyapjű volt oda le
rakva, arra felkuporodott és amennyire csak tudta, össze
húzta magát, várta, hogy mi fog történni? 

Mindenki megrémült a háziak közül. A félhomályban 
nem lehetett jól látni a rablók arcát. Inkább kinn álltak az 
udvaron, csupán egyikük járt be a házba, s onnan hordta ki 
~ holmit az udvarra. Ennek az arca elé egy ~ndó volt kötve. 

Hogy miket vittek el? Mindent, ami csak érték volt a 
házban: ágyneműt, fehérneműt, abroszokat, törlóket és 
sok-sok pénzt. Több milUárdot, Márton bácsi m; olajprésre 
gyújt.ötte a pénzt. Nem kell azon csodálkozni, amikor azt . 
mondtam, hogy több milliárdot~ Soknak tünhet ez a pénz, 
de értékben, vásárlási értéke nem volt nagy, hi~n akkoriban 
egy csomag szivar 200.000 lej körül volt. 

Az egyik rabló fel akarta ébreszteni az alvó gyereket, 
mire a társa, akibe mégiscsak több emberség uorult, 
rászólt: 

- Lasi-1, mi, ca-i copil! (Hagyd békén? Hisz gye1 mek!) 
- Ebból és a többi bes7.élgetésból ki lehetett következtetni, 
hogy a rablók románok voltak. 

Az egész támadás nem tartott sokáig, amilyen hirtelen 
jöttek, dolguk végeztével épp oly hamar el is tűntek az 
éjsmkában. Karcsi, a nagyobbik fiú, amikor hallotta, hogy 
elcsendesedett a ház tája, kirohant az udvarra. Apja ott 
feküdt a ház előtt véresen. Karcsi bes7.aladt Szcnterzsébet
re a csendőrségre. A csendőrök csak úgy voltak hajlandó-
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ak kijönni a malomhoz, ha sz.ekeret fogadnak 87.ámukra. 
Azzal is eltelt · egy jó kis idó, amíg sikerült szekeret 
szerez11i. 

Közben édesanyja, Erzsi néni visszatért a faluból egy 
pár embet1el, köztük két-három vadász is volt, akik maguk
kal hm.ták a fegyverüket. De a rablóknak már hűlt helyük 
volt, elnyelte óket az éjszaka, a molnár már holtan feküdt 
az udvaron. A rablók agyonütötték. 

A csendórök, amikor kiértek, jegy7.6könyvet írtak, és 
egy véckei csendórórmestert bíztak meg az ügy nyom<>zásával. 
Jipea Martin - mert így hívták a csendőrt - vallomása sze
rint inkább akadályozták, mint segítették a felsó szervek a 
nyomooásban. Nem sokkal a történtek után kegyvesztett 
lett, állítása ·szerint a Buzogány Márton-ügy miatt. Az ór
mester saját szakállára tovább nyomozott. Gyanúsítottja 
is voltak, de ahogy mondani S7.0kták, a falu is csak pletykált, 
mert a tolvaj, amíg el nem fogják, becsületes ember. Vala
hogy így lehetett a gyilkossal is. Jóval késóbb ez a csend
ór, Jipea Marin Pa~ környékén letartóztatott néhány 
embert, akikről azt állította, hogy több rablótámadásban is 
részt vettek. Ezeket az embereket a törvénys?kk el is ítélte 
és bebörtönözték óket, de azt nem lehetett tudni, hogy ugyan
azok voltak-e, akik meggyilkolták azt a szorgalmas, jóindu
latú embett, aki mindenkinek segített, ha kérték. A homály
ba tűnt esernényekre már senki sem vethet fényt, talán csak 
a jó Isten hozhat ítéletet azok felett, akik megérdemlik. 

Hogy ezek a dolgok megtörténhettek, annak több ma
gyaráz.a.ta is van. Az. események láncszerúen követik egy
mást. 1946 a nagy smrazság éve. A szárazság leginkább 
Moldvát és a~Birigant sújtotta, de csapását mcgáezte az 
erdélyi ember is. Az emberek nem 1946-ban érezték igazán a 
nincstelenséget, hanem 1947-ben, amikor már elfogyott a 
raktáron lévó gabona és egyéb élelem, de az uévi te1 n1és 
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még nem érett be. Ez az idósmk komoly megpróbáltatást 
jelentett mindenki számára. Buzogány Márton bácsi segí
teni próbált mindenkin. Voltak olyan emberek, akilmek 
több pénzük volt, és szerettek volna minél több élelmet 
felhalinozni a szűkös időkre, de Márton bácsi csak egy-egy 
kupa lisztet (egy kupa 10 liter, 20 liter egy v~ka) adott 
mindenkinek, hadd jusson minden embernek. Lehet, hogy 
ezért sokan haragudtak rá, de 6 a szegényebb emberekre 
is gondQlt. Igazságos akart lenni. 

Az országban teljes v~lt a zűrzavar. Az új rendszer 
még gyerekcipőben járt, hatalmát kemény megtorlásokkal 
próbálta megalapouJi. A szomorú dolog csak az volt, hogy 
ezek a megtorlások többnyire. ártatlan embereket érintet· 
tek. Nem volt hivatalos papírja, dokumentuma senkinek. 
Akkor még nem létC?.ett ~1uélyazonossági igamlvány (úgy
mond buletin), nem volt nyilvántartás. Egyeselmek volt egy
egy elismervényűk, dovádájuk, másoknak még az se. A 
csendőrség nem volt megsuivezve. Mindehhez hoz.zájárult a · 
gamasági csőd, a szcg~nység és a nincstelenség. lgy aztán 
nem csoda, hogy elszabadult a pokol. A nép úgy vándorolt 
az országon keresztül, ahogy csak tudott, az emberek fel
ültek a tehervonatokra és napokat, heteket kóboroltak 
össze-vissza, hogy élelmet találjanak. Akinek pénze volt, 
az megvásárolta a betevő falatot, akinek nem volt, az 
lopott. A surve7.ett rablótámadások nagyon elszaporodtak, 
mivel a súirazság jobban sújtotta a volt román területet, a 
moldvai és a 1egáti emberek Erdélyben kerestek élelmet ma
gulmak. A teljes összeomlást a kommunisták elfogultsága még 
jobban tetézte. Nem sokat törődtek azzal, ha egy-egy mó
dosabb parasztot vagy más ga?.dagabb embert kifosztot
tak, esetleg le .is mészároltak, hiszen ök voltak .a munkás
osztály ellenségei•. Azt még megértem, hogy egy garoag 
földbirtokos, gróf vagy báró a munkásosztály ellensége volt 
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(bár ezzel sem értek egyet), de a parasztgaz.da, aki látástól 
vakulásig dolgozott, hogy legyen valamije, miért lett volna 
ellenség? Hát ez soha nem fér a fejembe. 

Amn az é.üelen elvettek egy dolgos családtól mindent, · 
ami elvehetó volt. Teljesen kifosztották óket. Merthogy az 
anyagi javakat, amit annyi keserves munka árán ös.we
gyújtöttek, elvették.. . Elvették a c.salád támasmt, az apat, 
aki két kezével tartotta fenn a családot. 

Sz.egény asw.ony, mi mehetett végbe a lelkében azon az 
éjszakán? Nagy a hite a székely embernek, nem lehet csak 
úgy legyőzni öt, mert ad az Isten bajt, nyomorúságot, de 
ad erót is azt elviselni. Erzsi néni hamar ösweaedte ma
gát, megerósitette a szívét, mert kemény asS7.0ny volt, nem 
hagyhatta a családját tönkremenni. 

A temetésre kölcsön kellett kémi egy ismerőstől, Ben
kó Mé>7.est61, hogy a halottat tisztességben lehessen eltemetni. 

Hanem a baj, ha jön, nem egyedül jön. Alig gyűlt össze 
egy lds pénz, újból ahhoz, hogy a család már-már talpra 
álljon, menten jött a pénzbeváltás. Egy újabb késszúrás a 
rendszer részéról. Bármennyi pénze lehetett, úgyis csak 
25 lejt kapott mindenki. Nagyon sok embert tönkretett ez a 
rendszer. Sokan nem bírták idegileg és öngyilkosok lettek. 
A pénzbeváJtás 1948 tavamn volt, és nem sokra rá jött az 
államosítás. Egy éjszaka eldöntötték a minisztériumban, 
reggel már jött is a milícia és lepecsételte a malmot. A 
csendörség addigra átsz.erveOOdött és lett új néven milícia. 
A milicisták addig örizték az épületet, amíg ki nem jött egy 
több tagból álló komisszió a helyszínre. Még egy ételre való 
lisztet sem engedtek kihozni a malomból. Úgy bántak a 
családdal, mint valami bűnözók.kel. 

A malom vezetéséhez odatettek egy adminisztrátort, 
Patakfalvi Mihályt, aki semmit sem értett sem a malom
hoz, sem annak vezetéséhez, viszont párttag volt. Buz.ogány 

180 



Károlynak, a nagyobbik fiúnak és az addig ott dolgozó két 
segédnek megengedték, hogy ott maradjanak még egy évig, 
amiért csekély fiv,etést kaptak. 

1949-ben államosították a házat is. Nem vették figyelem
be az özvegyet és négy kiskorú gyermekét, hanem egyik 
napról a másikra kitették az útra az egész családot. Ezt a 
rendeletet még ma is órzi egy barnára fakult kis papír, 
amit a testvérek éveken át megőriztek. 

FELSZóLfrAS 
A Miniszteri rendelet 119/48 számú rendeletére 

ezennel mint községi el6Jjáróság felszóUtjuk, hogy 3 napon 
belal, vagyis hétf6n éjjel 12 óráig a malom helyiségét 
mindenféle ingó vagyonával a törvény értelmében k6tdes 
elhagyni. Nagysolymos klJzségben renddk~sére áll a 
Gábor Tamásné féle lakhelyiség, Nagy utca 60. szám alatt. 
Ki nem k6/tözés esetén az udvarhelyi Malom dlenóri 
hivatal szóbeli utasítása SRrint fogunk eljárni. 

K<Jaeti helyettes bíró 
Körzetijegyz6 
Bizottsági tagok 

' 
Az aláírásokat két okból nem másoltam le. Egyrészt, 

mert többnyire olvashatatlanok, másrészt mert feleslegesnek 
tartottam:. Azt mondanom sem kell, hogy a család nem 
költÖ?.Ött a fent említett házba, mivel az szinte lakhatatlan 
volt, hanem egy szenterzsébeti ismerösnél, Karácsony 
Sándornál hűmdtak meg 1950-ig. 

1952-bcn kezdődött a kuláküldözés. Bumgány László, a 
második fiú abban az évben volt utolsó éves az udvarhelyi 
Múszaki :Kö7.épiskola technikumi osztályán. Akárcsak a test
vérei, 6 is örökölte apjától a gépek iránti szeretetet, érdek
lódését. Ez maradt egyetlen öröksége, amit a rendszer nem 
irthatott ki bclóle, nem !oszthatta meg tőle. 1952-ben Bu
mgány László utolsó éves, lejártak már az osztályvizsgák 
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és kellett menni egy hetet Mcdgyesre praktizálni, különbö
ző gyárak gépéaeti osztályára. Lacit a Vitrometan gyárhoz 
tették. Még egy hét volt hátra az áJJamvizsga dolgozat 
megvédéséig. Ez.en a héten érkezett meg a felszólítás, hogy 
B11mgány Lászlónak nincs amit keresnie az iskolában, és 
nem teheti le az utolsó vizsgáját. A tablókép már el volt 
készítve, de mivelhogy a Jo11ákgye1ekek nem aa:repelhettek 
rajta, hármuk képét (mert hárman voltak hasonló helyzet
ben) tájképpel ragasztották le. Egy újabb csapás attól a 
rendaze1 t61, amelyik évti7.edeken át azt hangoztatta ,,Igaz
ság, testvériség, szabadság". 

A harmadik gyereket, B\Jzogány Ilonát (aki kertészeti 
87.&ldskolába. járt) kidobták. 

Buzogány Károlyt 1952-ben elvitték katonának Lupény
ba, a 87.énbányába. három évet és három hónapot dolgo
zott lent a bányában büntetésből, mert kulákgyerek volt. 
Hiába volt meg Lacinak is a jó szaktudása, diploma nélkül 
nem érvényesülhetett, éveken kcresztill traktoristaként 
dolgozott, pedig nagyobb dolgokra lett volna tehetsége. 
1967-ben, amikor egy olyan rendelet lépett érvénybe, hogy 
a volt kulákgyerekek végre levizsgázhatnak, Buzogány 
László elment Bukarestbe és levizsgázott. Aki ismeri őt, 
tudja., hogy milyen jó szakember. Sajnos, az évek 6t is 
megtörték, akárcsak testvérét, Pistát. 

- ---·- · - ...aia.-

U.i. A fent elmesélt történet való igaz, és, bár saját 
szavaimmal fogalmazva, csak azt írtam le, amit B11rogá.ny 
Károlytól, Buzogány Annától és más ismerósöktól hallot
tam. Bnmgány Anna Buzogány László felesége, nekem pe
dig anyósom. Sajnos, apó som nem sokat mesélt, mert beteg, 
de bizonyára sokkal érdekesebbé varázsolta volna az egész 
történetet, ha emlékeit megosztotta volna velem. 
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BE~CZE· GABOR 

EGY ÉVIG KÉNYSZERMUNKÁN A 
DUNA-CSATORNÁNÁL 

Az elinúlt évek megaláztatásait csak részben tudom 
~eími, mert a fájdalmakat közömbösítette az idó, de elfeled
tetni mégsem tudta. Szüleim mindketten 1897-ben szület
tek, 87.egények voltak, de munkakedvelók és szinte bete
gesen szerették a mezőgazdaságot. Sokévi kitartó munka 
után földterületeket vásároltak. A családban négy gyerek 
született és a megvásárolt földek s a sovány örökség 6, 98 ha 
területre terjedtek ki. Ez Bögöz községben középgaroát 
jelentett. Soha nem éheztü.nk, de a lehető legszerényebben 
éltünk. A földeket mi műveltük, csak a legsütgósebb munkák 
idején dolgozott idegen a családban. Bögöz o~t volt az első 
néhány falu között, ahol megalakult a kollektivgazdaság 
1949-50-ben, mintegy 30 taggal. Ez a 30 család azonban 
nem lakott mind a faluban, .különböző városokban éltek. A 
30-ból talán 15 család aláírta a belépési nyilatkozatot, hogy 
ilyen-olyan beosztásba megmaradhassanak. Ekkor vették 
el a földjeink legjavát, a falu mellett lévő sima területeket, 
a kollektív- tagok részére. Ebben az időben indult az osz
tályharc, ellenségek jelentek meg a falragaszokon vagy kré
tával a kerítésekre írva: „Le a kulákokkal!" Eddig a kulák 
sro ismeretlen volt a faluban. 1950-ben négy családot írtak a 
kuláklistára, köztük az én szüleimet is, én is új nevet kap
tam, lett belőlem, kulákfióka. Emlékszem az akkori falra
gaszokra, ezeket házak falára vagy kapura szegezték ki, 
kövér, csizmás, lájbis, hájas, pipázó kulákot ábrázolt a 
gúnyrajz. A falu népe megállapította, hogy ezek a kulákok 
nem falunkbe.liek, hiszen mind a négy kulák eléggé ma-
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gas, inkább sovány mint kövér ember volt, sót egy közülü k 
szinte cérnavékony- hórihorgas ember volt. 

1950-ben a székelykeresztúri gimnázium tanulója voltam. 
Osztályunk minden tanulója IMSZ-tag volt, én is, egy na
pon azonban megtudtam, hogy mi az osztályharc. Úgy em
lékszem március hónapban, óra közben egyik osztálytár
sam, az IMSZ-bizottság politikai felelóse, felém nyújtotta az 
újságot, aláhúzva a sorokat. Ebben azt írták, hogy Bögöz 
községben Bencze Ferenc kulák nem rösteli házról házra 
járni azért, hogy a parasztságot lebeszélje a kollektívbe való 
beállásról. Ez így közönséges hazugság volt, az azonban 
igaz volt, hogy a falumban a gazdák nem akartak belépni a 
közös gazdaságba, egymást biztatták a kitartásra. Szüleim
nek megígérték, hogy felmentik a kulákság alól, ha belép
nek a közös gazdaságba, s feltételezték a szerverok, hogy 
másokat is visz magával a tervezett nagy gazdaságba. Nem 
így sikerült, mert létezett parasztbecsület is. Az 1949-50-es 
években elrendelték a szérűk létesítését. A mi falunkban, 
sót a jelenlegi Hargita megyében a gazdasági épületeket 
úgy építették, hogy abban az összes szalmásgabona elfér
jen. A mi vidékünkön több esó esik, mint az ország más 
vidékein, ezért a mi szorgalmas székely gazdáink gazdasá
gi épületekkel is igyekeztek megvédeni a termést. A szérű 
létesítése után tilos volt egyetlen kéve gabonát is hazavin
ni. Sötét idószak következett 1950-53 között. Megkaptuk 
a vetési parancsot, milyen terményből mennyit kell vetni, 
rendszerint többet kell~tt vetni, mint amennyi szántóterü
let volt. A vetési paranccsal egyidóben meghatározták a 
terméseredményt, és a beszolgáltatási kötelezettséget is. 
Emlékszem a cséplések idejére, h iszen a nyári vakációt 
azért vártam, hogy segíthessek a mezei munkában. Há
zunktól mintegy 3 km-re volt a szérű kijelölve (Szabadfúz 
nevű dűlóbe11) . A kulákok aszta.ga külön helyen emelkedett, 
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dc a többi asztag k<W.elében. Azért kellett klllön rakni, 
mert egyik vagy másik rosszindulatú kulák felgyítjthatta a 
gabonát. Istenem, dc furcsa volt ezt hallani, hiszen a 
megf'élcmlitett kuJákcsalád azt sem tudta, hogyan hajtsa 
végie a aokféle parancsot, kö>J1111nkát, csakhogy békén hagy
ják. 1950-ben már SZÖitJYként emlegették a Duna--Fekete
tenger csatorna kényszertáborát. A cséplésben a sorstár
sak, esetleg rokonok segítettek egymásnak ebben a nehéz 
munkában. Jól emlékuem, egymás után h·árom évben 
nem lett annyi azemteJ més, hogy elég legyen a besmlgál
.tatásra, ugyanis szabvány - STAS-gabonára számították 
át a csépelt gabonát. A különbséget meg kellett vásárolni 
és beadni a begyűjtő központba. Ezután következett a ve
tési csata, a vetőmagot is meg kellett venni, majd a család 
S?Amára a téli és egész évi gabonát. Akkor nem voltak 
pékségek. A ~rűn maradt a szalma és a pelyva. 

1950. szeptember 15-én megkezdődött az iskolai év, 
akkor utolsó éves gimnazista voltam, tehát következett az 
érettségi, azonban szeptember 20-án reggel behívtak 14 
tanulót az iga9tói irodába. Mindannyian kulákgyerekek 
voltunk és kömlték, hogy még aznap ki kell költöznünk a 
bentlakásból, mert a szülők kulákok. Ketten voltunk utol
só évesek. Azonnal lakásról kellett gondoskodni, ami sike
rült is, de amire visszatértünk az órákra, ismét közölték, 
olyan utasítás érketttt a tanfelügyelóségtól, hogy minden 
kulák gyereket ki kell zámi az ors:r.ág összes iskoláiból. Ez 
délután 2-kor történt és délután 4 óra volt a határidő, 
amikorra cl kellett hagyni az iskolát. Ki kellett üríteni a 
szalmazsákot, amit azelőtt néhány nappal töltöttünk meg 
otthon, ruháimat, könyveimet összeszedni. A gimnázium 
mintegy 3-4 km-re volt az állomástól, az utolsó vonat fél 
négykor indult Bögöz felé, úgyhogy nem értem el a vonatot 
és maradtam az útra. Ekkor még 18 éves sem voltam. A 
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padtársam a köz.eli faluból sz.ármarott, írt néhány sort a 
szüleinek, hogy fogadjanak be egy éjS?akára, amit az 
áldott szülők meg is tettek. Csomagolás közben lúvattak az 
IMSZ két bizottsági tagja elé, le kellett adnom a tagsági köny
vemet, kizártak a szervezetből, gyűlés és határomt nélkül. 
A két bizottsáli tag, mialatt átvett~ a tagsági könyvemet, 
11zaonnámtt, paprikát ropogtattak, szalonnát és kolbászt 
ettek. Az én torkomon nem hiszem, hogy a könnyeimnél 
egyéb lement volna. Két hét múlva került sor a kizárásom
ra, ahol már nem voltam jelen. Egyik osztálytársnőm kap
ta a feladatot, hogy hnzdusn>lásban ítéljen el, mind olyan 
valakit, a.ki befurakodtam az IMSZ-szervezetbe, hogy ott 
bomlasztó m~kát végezzek. Szüleim a kicsapásom miatt 
még jobban szenvedtek, mint én. 

Az Udvarhely rajoni másodtitkár felajánlotta segítsé
gét, hogy visszajuttat az iskolába, ha hivatalosan, közjegy
ző előtt megtagadom a szüleimet. Ezt azonban nem tud
tam volna megtenni. A titkár falumbeli volt, sót rokonom. 
Így közel ·egy évig szinte eltemetkezve éltem otthon. 

Egy velem párb11zamos osztályban járó tanuló, nem 
tudom kinek a biztatására, felutamtt a fővárosba, isme
róse révén bejutott a tanügyi miniszter irodájába. Elmesélte, 
hogy ót és még több kulákgyereket kitiltottak az ország 
összes iskoláiból. A miniszter koholmánynak tartotta a hal
lottakat, de a kolléga bizonygatását mégis komolyan vette. 
Azt mondta, gyermekekkel nem fol~t osztályharcot, átiratot 
küldött Udvarhelyre, ahol a kolléga várta a gimnáziumban 
az értesítést. Hetekig nem érk~tt meg az írás, mikor egyik 
tanár azt mondta, nézd meg fiam, nem a tanfelügyelőségre 
érkezett-e az· áti.rat? Mikor érdeklődött, a tanfelügyelő azt 
mondta: „Megérkezett egy átirat, de téged és másokat nem 
tiltott ki senki az iskolából, te egy rossz magaviseletű gyer
mek vagy, több mint két hetet hiányoztál igazolatlanul, így 
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majd jövőre mint magántanuló tanulhatsz tovább.• A 
tanfelügyelő párttag akart lenni és uért volt túlbuzgó, 
amikor kitiltatott az isko1áb6l. Ez azonban igaz, s a kolléga 
ma is él, az elmúlt években Udvarhely egyik legtekintélye
sebb embere volt, magas beosztást töltött be. 

A következő iskolai évben én is beiratkoztam magán
tanulónak Udvarhelyen a jelenlegi Tamási Aron Gimnázium
ba. Megengedték, hogy látogassam az órákat, mint a többi 
táraam. A kollektívszerve7.és tovább folytatódott. Egész té
len izgatott volt a család, ha kocsi zúgott, S'T.81adtunk 
kilesni az ablakon, hogy a fekete kocsi érktt.ett-e, amivel 
vitték az embereket valahová. 1952. február 26-án érke-
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zett a fekete kocsi. Ot S?.Cmély jött a házunkhoz, a fekete 
kocsit a falu Udvarhely fel~ esó részén, a faluvégen hagy
ták, ők a Küküllőn átveutó pallón gyalog jöttek édesapá
mat elfogni. Egynapi élelmet és egy váltó fehérneműt vi
hetett magával. Az udvarhelyi szekuritáté pincéjébe zárták 
éjsmkára (este tartóztatták le) és másnap Brassó városába 
vitték, az akkori Sztálinvárosba. A szckuritáté épületében 
fekete szemüveget tettek a 87.Cmére és elvezették egy pin
cébe, ahol egyedül maradt néhány óráig. Néhány óra eltelte 
után újra szemüveget tettek a szemére és felvezették egy 
kihaUgató szobá~. Két személy haUgatta ki, az egyik ült 
és kérdezett, a másik, egy termetes fiatal állt és levette a 
S7;C•••üveget. Röviden el kellett mondania, mit tett az életé
ben, s fóként a második világháborúban való szerepléséről 
kellett többet beszélni. Elmondta, hogy: .amikor én a s?.áza
dommal a Tisza közelében voltam, jött az ellenség, bekerí
tett bennünk~t, így fogságba estem." Ezt hallva, a terme
tes fiatalember ököllel úgy arcul ütötte, hogy a falnak 
esett. • Te mocskos vén kulák; neked a felszabadító uovjet 
csapatok ellenséget jelcntettek7 lgy tanulta meg aegény, 
hogy attól kemve hogyan nevezze uokat, akik marha-
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vagonba zsúfolva elvitték a "paradicsomba". Brassóból a 
Duna-csatornához vitték, ahol egy évig dolgozott. Azt, 
hogy milyen sorsa volt, nem tudom leírni, de azt mondta 
miután hazatért, hogy a két világháborúban nem szenve
dett annyit, mint a kényszermunkán egy év alatt. Szigorú 
ellenórzés alatt dolgoztatták, WC-re is fegyveres kísérettel 
mehettek és csak meghatározott idóben. 

Mint magántanuló, vizsgázhattam volna az utolsó 
évemból, de akkor kitalálták, hogy behívjanak idó elótt 
katonának, amz munkára. Több mint egy hónapon ke
resztül ötször hívattak be az udvarhelyi komiszáriátushoz. 
Négy alkalommal hazaengedtek, majd újra behívtak. Mint a 
macska az egérrel, úgy bántak velünk, megfogtak, majd 
elengedtek. Végül július közepén elvittek a Zsil-völgyébe. 
lgy maradt el az osztály- és érettségi vizsgám újra. Amiután 
elvitték édesapámat, á11andóan fenyegettek bennünket: 
hogy ha nem fizetünk ennyi meg annyi adót, nehezítjük 
édesapám sorsát. 

Ez nem volt igaz, hiszen akik fenyegettek, azok sem 
tudták és mi sem, hogy hova vitték. Ez csak késóbb derült 
ki, amikor két hónap után megjelent az első levelezólap. Tíz 
sort szabadott írni, román nyelven. Szüleim nem tudtak 
románul, így azt a tíz sort is más írta és itt lefordítottuk. 

Emlékszem, az akkori adószedó a milicista parancs
nokkal jött adót szedni. A miénk már ki volt fizetve, de az 
adószedónek is terve volt, havonta egy elóre meghatározott 
összeget kellett összeszedjen, de a már kollektív-tag nem 
félt, akkor fizetett, amikor pénze volt: Édesanyám szegény 
félt, hogy nehezíti az édesapám sorsát, majd késóbb az 
enyémet, és amit lehetett pénzzé tett. lgy 1953-ban, amikor 
hivatalosan tisztáztuk a kifizetett adót, kiderült, hogy öt 
évre elóre már lefizettük. Bátyám, aki 1950-ben nősült, 
1951-ben felkerült a kuláklistára, bár egy tenyérnyi földje 
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sem volt, de volt egy ház, amelybe fiatal feleségével költöz
tek, ezt a szülök vették néhány évvel korábban. Az.ért 
minősítették kuláknak föld nélkül is, mert így Jdlakoltat
hatták, amit meg is tettek, már 1951-ben. Ide költöztették 
a postát, amit 1971-ben sikerült perrel visszaszereztúe, de 
már nem élvezhette, mert a sok kínzás miatt fiatalon, 48 
éves korában meghalt. Kilakoltatták és újra behivták 
munkauolgálatra, holott katonakönyve volt, leszolgálta a 
katonaságot. Ott veszítette el az egyik szemét, majd egy 
súlyos baleset következtében összetört a smjpadlása. s 
cbb61 kapott nyelvrákot.. tn tehát fegyvert sem foghattam 
volna. így gondolom, békés polgárnak smmítok. 

~esanyámat ekkor már miattam is fenyegették, hogy 
ha valamit nem teljesít, neheziti sorsunkat. 1952-ben el
tört a karom és hazaengedtek tiz napi szabadságra.· Hideg 
novemberi napok voltak, amíg én bemértem, édesanyá
mat közmunkára parancsolták. Ekkor már elmúlt 55 éves 
és Bögözból Betfalvára. a hizlalda épitéséhez téglát kellett 
szálJítania a két tehénnel, öt napon keresztül. ~n csak az 
utolsó szekér rakásánál segítettem, akkor értem haza. 
Senki nem segíthetett a tégla le- és felrakásánál. A nyár 
folyamán is csak a aéna leüritésénél mertek segíteni, mert a 
csűrben tört.ént és oda nem Játhattak be. Ebben az időben 
tiltották meg azt is, hogy rokonok és mások köszönjenek 
édesanyámnak. Már katonaságom első éve alatt elsajátí
tottam a bány.szanesterséget és vizsgáztam a S'Z8kmából a 
munkahelyen. Petrozsény városában létezett egy magyar 
gimnázium. Tisztjeimtól engedélyt kértem az osztály, és 
érettségi vizsgák letételéhez. A vizsgák előtt egy évvel bele
egyeztek olyan feltétellel, ha minden hónapban 40 szá
zalékos túlteljesítéssel vépem munkámat. Ezért mindig a 
legneheubb munkahelyekre kérezkedtem, ott volt lehető
ség ezt a feltételt teljesíteni. 
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A bánya 7-8 kilométerre volt a várostól, vizsgáim több 
mint egy hónapot tartottak, naponta egy tantárgyból vizs
gáztunk, úgy az osztály-, mint az érettségi vizsga alkalmá
val. Egy gyérnövésú erdön keresztül tettem meg gyalog az 
utat, reggel négytől délután kettőig dolgoztam a bányában, 
aztán gyors léptekkel mentem vizsgázni, idö nem volt ebé
delni, mert du. négyre a vizsgán kellett lenni. Ha akkor 
tudtam volna, hogy lesz esti iskola is, talán nem hajtottam 
volna ennyire. Néha éjjel 12 órakor érkeztem vissza a ba
rakkba, ahol laktunk. Egy holdvilágos éjjel, egy mozgó állatot 
pillantottam meg a fák között. Vissza nem térhettem, egy botot 
vettem fel az ösvény mellől, amikor odaértem viszont felléle
geztem. Nem volt egyéb mint egy békésen legelész.ö szamár. 

Mielőtt behívtak katonának, 1952. április 30-án du. négy 
óra körül írásbeli parancsot kaptunk a néptanácstól, hogy 
május 1. tiszteletére be kell fejezni a vetést. Csak a lenmag 
nem volt elvetve. Ekkor már volt nyolc kinevezett kulák, 
köztük Szilágyi Dani bácsi is, aki akkor 78 éves volt és a 
földjeink egymás mellett voltak. Ezeket a földeket '52 
márciusában mérték ki, kaszáló, legelő, és elhanyagolt, 
terméketlen terület is került a tulajdonunkba. A mieink a 
közösbe kerültek. Tehát a falu szélén már elő volt készítve 
a lenvetésre a terület. Dani bácsival este 7-8 óra körül 
érkeztünk ki vetni. Dani bácsi vetette kézzel a magot, én 
boronáltam az ő egyes lovával. Igyekeztünk, hogy 12 óra 
előtt végezzünk, mert tudtuk, törvénysúk elé állíthatnak, ha 
nem teszünk eleget a parancsnak. Hideg, holdvilágos é.üel 
volt, reggelre a korán vetett és kikelt kukorica lefagyott, 
újra kellett vetni. Éjjel egy óra körül érkeztünk vissza a 
faluba, ahol az elmúlt nap délu tánján mésszel felfestették 
a kerítésekre, 30 cm-es betűkkel, hogy "Le a kulákokkal!". 
"Pusztuljanak a kizsákmányolók!" és hasonló szövegeket. 
Majd azt is , hogy „Éljen május 11" Dani bácsi megkérdezte, 
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hogy mi van a ke1 be meaclve, elmondtam neki, mire ó azt 

mondta ,.haj te!• ,,Nézzed - mondta - ott ahol az ökrök van
nak, ott felejtették a lámpást égve, még meggyúl valami!• 
Elmagyaráztam neki, hogy ott éjjeliór van, az égeti a lám
pást. .Minek? Az a 6 pár ökör sötétben magára is tudna 
pihenni.• Mondtam, hogy· attól félnek, hogy a rosszindu
latú kulák gombostűt hint a jászolba. „Haj tel"' - mondta 
Dani bácsi. • Te hallottál olyan emberről, aki bosszúból 
háziállatot pusztít el?" 

ltn olvastam, hogy a Szovjetunióban volt ilyen eset. 
Akkor még nem gondoltuk, hogy majd 30 év múlva lesz 
olyan gaula, aki a születendő kisborjút nejlonzsákba zárva 
fogja ki a tehénből, mert nem lesz takarmánya etetni azt, 
levágni nem szabad, eladni nem lehet, nem kell senkinek. 
Sokan belopták az állami garoaságba, mert ha hivatalosan, 
nyíltan vitték volna, még láncot, kötelet is kellett volna adni. 

A Sztálin halála után, 1953-tól csökkent az osztály
harc heve; mi, akik büntetésböl lettünk bányásmk, megbe
csült fiúkká váltunk, mi voltunk az akkori bányák legjobb 
munkásai. 39 hónapi szolgálat után engedtek haz.a. 

1957-ben felvételiztem a kertészeti mesterképmbe, 
Udvarhelyre. Egyetemre akkor sem mehettem. Háromévi ta
nulás után az iskolaközpont iga~tósága visszatartott a 
tangaulasáabán, ahol tanulókat kellett képezni a kerté
suti szakmára. 

E7.erkilenc87.ázhatvanban nósültem, s bár az osztály
harc már nem volt olyan heves, mégis megfenyegettek, hogy 
amennyiben a templomban is megesküszünk, kitesznek 
mindkettőnket a munkából. lgy régi S7.ép álmom, az cskű
vói fogadalom, az én esküvómnél elmaradt. Három hónapi 
há?.Ssság után a falumbeli vezetók megtámadtak, mert iri
gyelték, hogy mi a városban kaptunk munkahelyet, .s ezért 
mindkettőnket kitettek a munkából. Feleségem szegénypa-
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raszt családból származott, nem volt 87.0kva a mklatáshoz, 
én már megedzódtem az évek során. Fiatal feleségem a 
kilátástalan jövó miatt idegbetegséget kapott, amit hosszú 
évek alatt tudott kiheverni. Ekkor támadt fel bennem a 
hímfarkas. Ha engem még mindig üldöznek is, ót nem 
támadhatják. azért, mert az apósa ku1ák volt. A szüleim 
már kollektív-tagok voltak, mert nem lehetett elnézni hogy 
jobban megy soruk, mint másnak. Megtámadtam tehát a 
határozatot, amit a munkánkból való elboc~tásról hoz
tak. Vissmvettek dolgozni. Nem lévén még gyár a város
ban, én farmvezetóként, feleségem könyvelőként 33 évet 
dolgoztunk . az állami garoaságban. Akkor telepítettük az 
Udvarhelyt övező gyümölcsöst, jómagam gyümölcs- és 
gombatermesztéssel foglalkoztam. 
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HEGYI IS1VAN 

MAGA VELEM NEM ELVfÁRSI 

Hegyi István vagyok, 1935. augusztus 16-án születtem 
Gagyban, egy héttagú család - öt gyeimek, két leány, három 
fiú - utolaó sarjaként. A család 11 hektár 66 áron gaulálko
dott, 10 holdnyi erdő és több mint 2 hold legelóréuen. 
Zajlott az élet." A legelsó gye1n1ek lány volt (Gizella), férjhez 
is ment a harmincas évek végén. Maradtunk haton. Jött a 
második világháború. Apám a nagyobbik fiával elment, nem 
jöttek soha ha:m. Nagy érvágás ért .bennünket. Anyám nehe
zen tudta viselni, de az életnek kellett menni tovább. Négyen 
maradtunk, mi még gyeimekek voltunk: a nagyobbik tizen
nyolc, a másndik lány tizenöt és én, a legkisebb kilencéves. 

Ahogy az idó telt, jöttek a bajok is. Pontos dátumot 
nem tudok írni, mert rég volt, de amit írok, az valóságban 
is megtö~nt. 1947 lehetett, késő tavasz, amikor egy helyi 
lakossal bejött az udvarra két idegen, A helyi lakos kö-
87.Önt, a más kettó nem. Mondja a helyi lakos: a lakásban 
S?.é,ilel akarnak nézni az urak. Nem tudtuk kicsodák, de -
táska, bőrkabát, kalap a fejükön - ritka példányok voltak. 
Hát tessék. Az egyik a helyi lakossal bement. Amíg bent 
voltak, kint 92n11él6dött a másik: jött-ment, fülelt jobbra
balra. Még a régi istálló megvolt, a testvéremmel ott vol
tunk, még oda is elsétált. Aztán a másik kettő is kijött. 
Végeztek a házkutatással. Nem volt szerencséjük, úgy 
látszik. Nem tudjuk, hogy mit kerestek, elmentek. 

No, de az istálló nagyon régi volt, újat muszáj volt épí
teni. Neki is fogtunk 1948 tavaszán. Elóre be9tt'ltzlük a fa
anyagot, akkor még könnyű volt, a varságiak hozták, ak
kor még búm, kukorica volt elég, lehetett vásárolni cserébe. 
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Megtörtént a pénzbeváltás is, a mi11iók közben be
cserél6dtek, jött az új pénz, de abból nagyon kevés lett. De 
már nekimentiink az építésnek, véghez kellett vinni. A régi 
istálló nagy volt, olyan hatvan centis köfaJJaJ volt építve, 
isten tudja, miknr. Nagyon sok kó jött ki belőle, még vet
tiink téglát is, úgyhogy ha baijal is, de felépítettűk a tiRn
hét méter hosszú és tíz méter 87.éles új istállót. 

Alig száradt meg a vakolat rajta, máris felkerültünk a 
kuláklistára. De még azelőtt: mivel apám aerctett olvasni, 
~rette a könyveket, nagyon sok jó könyve volt. !a mind az 
azelőtt való rendszerből. Újságok, Tolnai Világlap, törté
nelmi könyvek stb. Ezt mi úgy láttuk jónak, hogy valahová 
szem el61 el kell tenni, mert ha megkapják, baj is lehet 

. . 
belőle. De mit csinálju.nk? Keritett~nlc egy nagy ládá~ (régi 
katonakoffert}, abba beleraktuk a könyveket, ástunk qy 
gödröt, abba a ládát belehelyeztük, körbe kibéleltük-desz
kával, a tetejére is deszkát tettünk és letakartuk. Lesz, 
ami lesz vele. 

Ahogy megkaptuk a .,rangot•, nem sok idő múlva jött 
a kUakoltatás. Emlékszem, nyár eleje volt, a mezón a szé
na uáradt javában. Szép meleg idó volt. Délután úgy két 
óra után hárman fiatalokul elmentük, hogy szedjük össze. 
A kauáló belsó 87.élén van egy magon kelt almafa, még 
alatta, az árnyékában megpihentünk (még most is megvan 
a fa). Aztán nekifogtunk a takarásnak. Még a felét sem 
szedtük össze, látjuk, hogy anyánk jó a tagúton, még azt 
hittük, látni akarja, mit csinálunk. Megáll a fa alatt. 
Kiáltja: Gyertek ide! Hát, láttuk, hogy nincs jókedve. Oda
mentünk, leültünk az árnyékba. Kérdjük, mi baj van? Azt 
mondja: Jött az értesítés nekem (mármint neló.) és bátyátok
nak (ez idós Hegyi Ferenc volt, apámnak testvére, nagy
bátyánk, szintén kulák}, ma délután öt órára le kell menjünk 
a néptaná.csra. Az.ért jöttem, hogy helyettem menj le, 
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mondja· bátyámnak - ót is Ferencnek hívták. Hát csak 
ketten kell lemenjünk? A többi kuláknak nem, csak ne
kűnk? Most biztos kitesznek! Már lehetett gondolni erre. A 
szomszéd faluban már raktak ki kulákokat. Na, de menni 
kell, mert telik az idó, öt órára ott kell lenni. Anyám bá
tyámmal elindultak, mi ketten Eszti nővéremmel ott 
maradtunk, hogy szedjük tovább a szénát. Anyánk vissza.
kiáltott: Gyertek ti isi Aztán összeszedtük a holmikat és 
hazamentünk. A fiútestvérem elment, mi azt se tudtuk, 
mihez fogjunk. Fogjunk pakolni? De hol kezdjük? De 
hátha nem is azért kellett lemenni? (Gagy köziga~atásilag 
Szentkeresztl>ányához tartozik, olyan négy kilométer 
távolságra.) Hát várjunk mégis, míg hamjönnek. 

· Nem is kellett túl sokat várni. Olyan jó két óra múlva 
megjött a bátyám. Anyám már sirni kezdett előre. Na, mit 
mondtak? Azt, hogy menni kell. Huszonnégy óra van adva. 
Elővette a felszólítást, a kilakoltatási parancsot, és elol
vasta nekűnk: Özvegy Hegyi Sándorné - dátumra nem em
léksz.em, hányadika volt, tehát másnap délután öt órára 
kiköltözik a lakásból! A befogadó idős Hegyi Ferenc. To
vábbá a lakásban visszahagy 1 ágyat, 1 asztalt, 2 széket, a 
csúrben 1 létrát. Minden ingóságot elvihet. Az ö~s sz.obá
kat frissen felsúrolva (mintha addig nem súrolták: volna!), 
a kulcsokat a megbízott S?.Cmélynck a kijelölt időben áts?á
molják és a területet elhagyják. Hogy hová lett a parancslevél? 
Elveszett még akkor? Többet nem láttuk, nem is érdekelt. 

Anyám kesergett. Nem elég, hogy apámat és a fiát 
elveszítette, még ezt is meg kellett érje. De mindhiába. Neki 
kell fogni, mert az idő telik. Hát aztán nekifogtunk. Jött a 
nagyobbik nóvére1n is, jöttek a rokonok, megtudta az egész 
falu. ~ezdtük legelőbb a családi iratokkal~ ez a legelső. 
Utána. &Z··edények, ruh:anemű, mindent sorba, úgy éjfélig 

· · hordtuk, aztári ~entek a rokonok, mi is lefeküdtünk. 
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Anyámnak. eszébe jutott a láda a színben. Azml mit csinál
junk? Kivegyük? Jobb, ·ha ott hagyjuk, mert ha meglátják, 
hogy a föld frissen mozgatva van, rájönnek. Jobb, ha ott 
marad. Ott is maradt. 

. Másnap újból jöttek a rokonok, de jöttek a faluból 
szekerekkel, kézi erővel, ki hogy érte, sorban álltak a sze
kerek. Azt mondták az emberek: mindent, ami csak m~at
ható, ki kell vinni! A szénából már volt az udvarban. Nyi
tották meg a csűrkaput, az egyik szekér, ahogy megrako
dott, utána áUott a másik. A szalmának is kettó állott 
neki, egyik egyfelől, másik másfelől. A másik a favágóhoz 
állott, még a favágó kecskét is vitték. Marhának, disznó
nak, a tyúkolmak kebcoestól, kutyának, macskának, min
dennek menni kellett. Úgy 11-12 óra felé megérkezett a 
megbízott is Gábor Lajos uemélyében. Ez volt a faluban a 
párttitkár. Cigány ember volt (a faluban úgy hívták, hogy 
Bógya Laji, ez volt a mellékneve). Megállt az udvaron, szét
nézett, leűlt a lépesóre, rágyújtott, megjárta magát, újból 
leült. Közben megtörtént a kiköltöztetés is úgy, ahogy elő 
volt írva. A uobákat feltörölték, vius ronggyal fel volt 
frissítve, úgyhogy a kitűzött idő előtt a kulcsokat átszá
molták és a területet elhagytuk. A megnevezett tárgyakon 
kívül nem maradt más, a három csempekályha a szobák
ban. Hiába szedtük volna szé.üel, mert ki tudja, mi lett 
volna a sorsuk. lgy legalább kettő elég jó állapotban meg
maradt, egyet ki kellett -dobni, tönkrement. 

Mivel annyi sok jó segítséget kaptunk, ~rt egy-egy po
hár pálinkával lónáltuk meg az embereket, mert igamn n;ieg
érdemclték. Ennyi volt az egész. Mégis a kommunisták sm nél~ 

kül nem hagyták, hogy a kulák még megkínálta a segitséget. 
Na, aztán eloszlott a társaság, ott maradtunk, holmi 

szertc-szé.üel, kertben, udvaron, mindenütt rakásban a 
bQlmi. Azt mondja any~: hogy ó ~~szamegy, még ,,.•' \ . . „ „„. 
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egyszer megjárja magat, aé.üelnéz. Jó, menjen. El is ment. 
De nem ült sokáig, jön súva, azt mondja: Képzeljétek el, 
amikor benaentem az udvarra, odaj6tt a cigény, azt kérdezte, 
hogy maga mit keres itt? Mondom, visszajöttem, még néz
z.ek sz6jjel egyszer. Megfogta a ke7.em, a kapun kitett! Azt 
mondta: Maga itt nincs mit keressen többetl 

Nagybátyáméknál ö8sze voltunk zsúfolva. A fiának a 
felesége a battKtik hétben volt, a leánya még nem volt férj
hez menve, halomban voltunk. Aztán ók is szorultak, mi 
is, aztán lassan elszortíroztunk mindent, a szomszédban 
is adtak helyet ennek-annak, ami olyan volt, fedél alá került. 
Azontúl a mi életünk is olyan volt, mint a többi kuláké: a 
kirótt gabonabeadásba minden évben többet kértek, azt be 
is kellett adni, ha maradt, ha nem. Akkor disznóhús, mar
hahús. Fát azá11ítani, minden hónapban. ts köznaunka 
több, mint másnak. Adófiz.etésnél még mazsorárét (eme
lést) is tettek a kulák nyakába. lgy teltek az évek, amíg 
csőrén maradtunk. Oda kerültünk, hogy már disznót se 
tudtunk vágni magunknak, mert jöttek a kollektorok (be
gyűjtók), elvittek mindent. A nagyobbik nővéremék tar
tottak egy malacot titokban, 6k nem voltak lo1lákok, a mala
cot megvették úgy, mintha maguknak vennék, ók tartot
ták. A fiútestvéremmel a gabonát a kertek R>lött hordtuk 
é.liel> hogy a nővéremék ne etessék az övékét. Ók le is vágták, 
aztán úgy dligva a 87.8.tyorban apránként homgattuk. 

A bi•zá ból nem maradt más ne.künk, csak a másod- és 
harmadbúm. A cséplőgép-tulajdonos, Fábián Feri bácsi is 
kulák volt. Hogy több másod- és harmadb<1m legyen, 6 
tudta, mit kell csinálni, a bf•mSttm-closztót egy kicsit meg
nyitotta. lgy több ment oda.. Ellenőr volt, dc az mit tudta? 
lgy aztán a . másodb<>m-töb~letet kitisztítottuk vetőmag
nak, így vetettünk. A harmadbúm maradt kenyérnek. Az 
első mind elment beadásba, megtörtént, hogy elég se volt. 
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Ahonnan kilakoltattak, oda jelölték ki a sz.érüt, a csűr
kertünkbe. Ősszetársulva kalákába szerre, egymás után 
hordtunk mindennap. Már é.ijel három órakor mentünk, 
mert olyan nagy melegek voltak, muszáj volt korán indulni, 
hogy végezzünk, mire beáll a nagy meleg. A mi asztagunk 
a szinünktöl alig tíz méterre volt, de berakni nem volt sza
bad. Ott állott üresen. Egyik é.ijel nagy vihar jött, az aszta
gokról a földelet nagy részben lesodorta, utána jött a nagy 
esö. Másnap a csorgó esöben be kellett födni azzal a vizes 
szalmával. Szinte két hétig szakadt az esö é.ijel-nappal. Az 
asztagok beáztak, mire helyreállt az idö. Kizöldültek a ké
vék, összeragadtak, félre kellett dobni sokat, de mit számí
tott? A jelszó, hogy szemveszteség nélkül, ez volt a fontos. 
A kár akkora volt, hogy a beszolgáltatást nem ütötte aga
bona, az elmaradt mennyiséget aztán kukoricával kellett 
törleszteni, megduplázva fogadták el csak. Kukoricából 
több lett és kevesebb volt a beadás, így tudtunk törleszte
ni. A következö évben is volt a szérű, a mi asztagunkat 
egészen a sor más végébe rakattuk, hogy legutoljára csép
lódjék, azzal a számítással, hogy a szalmát otthagyjuk, 
mert a terület úgyis a miénk, az nem volt elvéve. Ott ahol 
laktunk, szalma elég volt, mert csak az volt a miénk. Lega
lább nem kell szekerezni, ami nagy munkát adott, elegünk 
volt már belöle. Meg is történt a cséplés, a miénk volt az 
utolsó, csend lett a szérűn, csak a szalmánk csillogott egé
szen félrerakva. Ne, hála Istennek, lejárt a nagy hajrá. Békés 
vasárnap köszöntött reánk. Gyönyörű szép idő, csend. Le
jár a vasárnapi ebéd , ott ki erre, ki arra. Az ajtó nyitva. 
Hát csattan a kapu. Még a kutya is elvakkantotta magát. 
Látjuk, jön egy fiatal legény, a kezében lógat egy cédulát. 
Bejön, köszön. Ezt maguknak küldték. Hát abba az volt 
írva röviden, hogy a pártbizottság felszólítására, ma este tiz 
óráig amennyiben a szalmát el nem takarítjuk, szabotázs-
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jegyzőkönyv. Na, nesze neked szép vasárnapi Mi az istent 
csinálunk a smlmával? Ide hova hó?.Zuk? Egyéb sincsen, 
csak sz.alma. Mi pedig egy szekérrel két nap alatt se hord
juk el. Aztán kitalál~ hogy odaajándékozzuk az apa
á11atok részére. Szerencsére elfogadták az ajándékot. Mi is 
megmene~ltünk. 

A következő évben föl kellett smntsuk a szérűt, mert 
a pityókakvótát felemelték 6000 kilogrammra. Azt pedig be 
kellett adni, akárhogy is. De jó esztendő volt, s még maradt 
is meg nekünk, még akkor nem ismertük a kártevő boga
rakat és így jó termés volt. De volt, aki más vidékre kellett 
menjen, hogy el tudja rendezni a kirótt mennyiséget. 

Nagyobb munkák idején a kulákok időszakonként le 
voltak parancsolva a néptanácshoz minden este kilenc-tíz 
órára, be kellett sz.ámolniuk, mit végeztek aznap. Ilyenkor 
rendkívüli fejmosásban részesültek: Mocskos, büdös haza
árulók! Kizsákmányolók! Még köpködtek is feléjük. Nem 
volt szabad leülni még az öreg kuláknak se. Kígyót-békát rá
juk kiabálva elcsapták. Egész napi m11nka után, négy kilo
méter utáii - menet-jövet 8 kilométer - jól jött a pihenés." 

A kiuabott közmunkán kívül még .megajándékozták" 
a kulákokat olyan 30 árnyi területtel. Özvegy Pálfi Mihály
né meghalt, hozmtartozói külföldön voltak, nem volt sen
kije. Olyan u~ nemesi család volt, sok birtokkal régebb. 
Ebből is kulákot csináltak. A földet a bentvalóval együtt a 
néptanács vette át. lgy az említett területet a kulátok kel
lett meguántsák, bevessék, megkapálják és a termést az 
apaállatok részére besz.áUítsák. Ahonnan minket kiraktak, 
volt három bika, két kan, e7.eknek volt egy gondozójuk, ott 
_is lakott. Ezért minket kitettek. Azelótt magángazdák tar
tották, de kellett összpontosítani. Ősszel kiB.dták a paran
csot, hogy a kukoricát le kell szedni. Jött minden háztól 
egy, nálunkról én mentem. Nagybátyámnak wlt egy szolgája, 
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ó muszáj volt tartson, mert nem volt munkaerő. Katona 
Misinek hívták (másképpen Zéfi), ó jött onnan. Kihú?.at
tunk két szekeret a föld szélére, a házml egy irányban volt 
a terület. Ebben a lakásban nem lakott más, egy fiatal ci
gány család. Ment a munka. Mi Misivel, fiatalok:ul hordtuk 
a kosarat. A szekémél vagyunk, a háztól olyan 70-80 mé
ternyire. A cigány kiált, hogy menjünk oda. Hát miért? 

Gyertek bel Bemegyünk. Pintó Aronnak hívták. Bras
sóban dolg07.0tt, azon é.üel jött ham. Elővett egy poharat, 
megkínált finom zöld vadászpálinkával - inkább likör volt. 
Abban az idóben alkoholtilalom volt, a fözdék is le voltak 
állítva, nem lehetett kapni semmiféle italt. ó hozott 8-10 
litert. Na, köszönjük Aront Nincs mit, szívesen! Visszame
gyünk, hordjuk tovább a kosarakat. Azt mondja Misi: Te, 
ezeknek a kulákoknak jó volna egy kicsi pálinka. Mon
dom: De hogy? Megbeuéljük Aronnal, mi adunk törökbú
zát, 6 adjon pálinkát. Mondom, jó, de te, ha megtudják, 
minket mind karóba húznak! Ne törödj, gyere! Kimegyünk, 
mondja Misi: Te Aron, kell-e törökbi1za? Hát az biza jó 
volna, mert egy szem sincs. Mi hozunk, de van-e ahova el
dugd úgy, hogy azt senki meg ne lássa? Van. De aztán 
senki ei16l ne tudjon! tn felelek! Idead egy fél litert. Kérdjük, 
mennyit hozzunk? Hát legalább két kosárral hozzatok. Vit
tünk néggyel mi. Na, aztán kivittük s eldugtuk. Vissza
megyünk, mondják az öregek, hogy hol csavarogtok, meg 
kell álljunk, mert nincs ahova hányjuk a csövet. Mondjuk 
nekik, hogy meg kell pihenni egy kicsit. A biza, jó hogy 
mondjátok! Na, jöjjenek a szekér mellét Letelepednek. Eló
vesszük a wld vadászt. Ej! E honnan van? Ne törődjenek! 
Vigyáuatok, mit csináltok! Újból nekifognak a munkának. 
Azt mondja az egyik kulák, jó volna abból a vadászból még 
egy kicsi. Hozunk. Mi aztán Áronnal addig vásároltunk, 
hogy mire végeztünk, a társaság megment. A többivel még 
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nem is volt olyan nagy baj, de az öreg Toldi János bácsi 
azt mondja, hogy ó· nem tud hazamenni. Márpedig innen 
ham kell. Alig állt a lábán. Na, aztán a szekérnek a hátsó 
saroglyáját lllegfogattuk véle, szép lassan beérkeztünk két 
szekérrel a bikákhoz. Jó a gondozó, kérdi: Itt van mind? 
Itt. Egy csö se hiányzik. Erre János bécsi meglódult, a szekér 
saroglyáját elszalasztotta, ösaerogyott. K~rdi a gondozó, 
mi van János. bácsival. Mondtuk, nagyon elfáradt. Kettő 
hónaljon fogta, már vitték is, nehogy kezdjen ·galagyolni. 

tn tizenévesen mindenféle. kultúrtevék~nységb6l ki 
voltam zárva, még a táncmulatságból is ki akartak ·tenni 
egy alkalommal. De a fiatal barátaim kiálltak mellettem. 
Gothárd K. Misi IMSZ-titkár volt, egyidősek voltunk, az 
iskolapadban is egymás mellett ültünk végig. Mellettem 
állott, ezért meg is kapta a fejmosást mindei:i gyűlésen. De 
ó nem vette nagyon szívre, azt is mondta nekem, bár le
tennék. De az elvtársak azt. mondták, hogy a kulákcse· 
metének nincs helye a fiataJság kömtt, mert megfertőzi az 
ifjúságot. ( ... ) 
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SZABóDÉNES 

KULÁKFIÓKA NEM LEHETETI' 
ÚJSÁGÍRÓ ... 

A székely atyafmak két gyermeke volt: Az egyik gyen
gébb a másik pedig erósebb. Az atyafi a gyengébbet pap
nak taníttatta, a másikat beadta inasnak. Úgy okoskodott, 
hogy az eklézsia el tudja tartani a gyengébbet; az inasok 
közül csak az érvényesül, aki erősebb. 

&iesapám is így gondolkozhatott mert kettőnk közül -
kűlönben 8-an voltunk testvérek-, engem a gimnáziumba 
sz.ánt, viszont ·Gábort, aki erősebb volt, kivette onnan. 

~n akkor Székelykeresztúron· jártam gimnáziumba: 
Négy évig az Orbán Balázs Unitárius Főgimnáziumban, az 
iskolareform után (1948) - ami az egyházi iskolák felszá
molását jelentette - ugyanott a Vegyes Líceumban folytat
tam tanulmányaimat. Fele a növendékeknek lány volt, 
talán ettól lettünk vegyesek. 

Az új nevet viselő iskolában megkemódött az osz
tályharc, ~ Egy a jelszónk, a béke! szellemében. Nálunk 
mégsem volt olyan nagy az osztályharcos „öntudat", sem 
pedig a hangulat: A tanárok továbbra is, amennyire lehe
tett, unitárius szellemben nevelték a diákokat. 

A IX. osztályban mégis végigcsapott rajtam az osztály
harc ostora. Ha?.Bhívtak az iskolából, mert apámat megtet
ték kuláknak. Ennek következtében (1950-et írtu~) „egy 
osztályellenségnek a fia" nem lehetett középiskolás. Ben
nem egy egész világ dőlt össze akkor. A mezógamálkodás
ra édesapám alkalmatlannak tartott, C?.ért íratott gimná
ziumba. A kulákgazdaságokat tönkretették a beS7.0lgált.a-
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tásokkal. Évi számvetéskor a kuláknak nyilvánított gama 
cssik a semmivel oszthatott és szorozhatott. 

Késó ósszel lehetett, épp pityókát aedtünk a dályai 
87.élen. Ez a terület mes.ve esett a falutól, a aentpáli 
kuláknak már csak itt jutott művelni való hely. Alko
nyatkor megjelent a falu dobosa. Az elnök kűldtc. Nékem 
hozott üz.enetet. - Azt parancaolták Keresztúrról - mondta, 
hogy rögtön siessek visS?a a gimnáziumba. A aegény 
dobost kiriasztották a dályai határba: Mintha este nekem 
éppúgy nem tudta volna átadni az Ü7.enetet. tgy ismét 
középiskolás lehettem: Csak később tudtam meg, hogy 
minek okán ülhettem be megint a padba: 

&iesapám mezógamasági gépész volt. Akkor éppen 
Székelykeresztúron csépelt: A városka· főterén találkozott a 
gimnázium iga79tójával, Otó Edit tanámóvel.„ Az igazgató
nő, amikor meglátta apámat nyakig zsírosan, nagyon meg
lepódött. Az ó marxista tudása szerint nem úgy néz(het) ki 
egy kulák, ahogy akkor az én édesapám. Az igazgatónó igazi 
munkásembert látott benne. Telefonált a SIJ"!lttpáli néptanács
hoz, ahol akkor az ideiglenes végrehajtó bizottság 87.ékelt, 
melynek elnöke Bencze Gergely volt. Igazi kommunista, 
viszont nem volt olyan buta, mint számos társa. A nevét is 
le tudta írni. Minden felűlról jött parancsot végrehajtott 
vagy elvégeztetett mással. Egy gim.náziumigaz.gató is Fent 
volt neki - fentinek S?Jtmitott, így . parancsként vette a 
telefonban közölteket, s végrehajtotta. Még álmomban sem 
hittem volna, hogy ismét visszavesznek a gimnáziumba. A 
XI. osztályban már arról álmodoztam, hogy újságíró leszek. 
Páskándi Géza is járt akkoriban Székelykeresztúron. ó 
hívott-forma is az akkori Romániai Magyar Smhoz. Valami 
tehetség is smrulhatott belém, amit megérezhetett Pás
kándi. M!g 1948-ban az elsó osztályfaliújságot szerke$Z
tettem, késóbb mega1akttottuk a. Szabó Irodalmi Társasá-

242 

1 

• 
~ 



got, ennek én lettem a dják-elnöke, tagjai pedig: Sz.abó 
Arpád, Smbó Emma, Szabó Sándor és még mások is. Az is
kolában már amolyan fűzfapoétának tartottak. Meg is írta 
volt ezt Györke Aladár - ma mérnök - a nekem küldött 
ballagási kártyájukon: .Fűzfapoétának, hej, de nem jó 
lenni,/ Jó volna az időt mással eltölteni•. Nem fogadtam 
szót. Ma is írók verseket, melyeket nem olvas el senki. S 
hogy nem lehettem újságíró, annak nem én voltam az oka, 
hanem a kommunista hatalom, mely édesapám kuláksága 
miatt elütött az éivényesülés lehetóségeitöl. 

~rettségi után mentem Bukarestbe. Nagy élmény volt 
ez számomra, hiszen addig Keresztúron túl nem jutottam. 
Alig találtam meg a sajtópalotát, a Scinteia Hámt. A szer
kesztőségben Kőműves Géza főszerkesztő-helyettes foglalko
zott vélünk. Nem tudtam, hogy mi történt ezalatt otthon; 
miért hívatnak ham. Kiderült, hogy egy kuláknak a fia 
nem lehet újságíró. lrtam egy levelet a szerkesztőségbe, mely
ben próbáltam magyarázkodni. Válaszoltak is, udvariasan 
eltanácsoltak. Úgy írták, hogy amíg nem írnak, ne menjek 
vissm. Azóta sem írtak. Ennek több mint negyven éve . .. 

Gondoltam elmegyek papnak. Arra S?ilmítottam, hogy 
a teológián nem lehet osztályharc. Nagyot tévedtem: Akkor 
(1952-ben) ott is volt. Bende Béla a „vörös prorektor' fon
tos utasításokat hozott Bukarestből. A rendelet úgy smlt, 
hogy kulákgyermeket a teológiára sem lehet felvenni, így 
nem lehettem pap sem. Lógtam megint a levegőben. Köz
ben behívtak lapátos katonának. Ott, a lapát mellett nem 
kellett gondolkozni, csupán teljesíteni a kiadott parancso
kat. Azon viszont folyton gondolkodhattam, hogy mi lesz 
velem katonaság után. 

Dimény Dénes falumbeli születésű, a kőhalmi Mezó
garoasági Bank iga?.ptója szolgáltatta a mentőövet, fel
ajánlva, hogy legyék a daróci kollektívgazdaság egyszemé-
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lyes könyvelője. Nagyon nem lelkesedtem de az ajánlatot 
elfogadtam: Akkor nagyon ránk járt még a rúd; nem hagy
hattuk el a falut. Otthon dolgozni csak a mez6gw,dasági 
termelőszövetkezetben lehetett: Vilma lánytestvérem Szé
kelyudvarhelyen varrást tanult, de városi személyuonos
ságit nem kaphatott soha. A rendőrség pedig zaklatta. 

Nekem kissé szerencsém volt Darócon, megkaptam a 
személyazonosságit, a helyi csendőr látsmlag békén 
hagyott ... 

A következő évben átkerültem a tanűgybe, Máthé Fe
renc, az akkori iga~tó hívott. Elfogadtam ajánlatát. Köz
ben tisztult a levegő, lehetőségem adódott tanári oklevelet 
szerezni. Levelcús útján végeztem a kolozsvári - akkor 
még Bolyai - egyetemet. Megszereztem a tanári oklevelet, 
harmincnégy évig tanítottam Darócon. 

Egy kicsit újságíró is voJtam, mert megjelentettem a ta
nulókkal közösen 1971-ben a daróci iskola irodalmi évköny
vét, a Ttlk6rt. Huszonnégy számot ért meg e kiadvány. 

Sok megpróbáltatás után mégis lettem valaki. Egy 
falusi tanár. Mára már nem maradt belőlem más, mint egy 
zsémbes vénember, aki folyton újságíró szeretett volna 
lenni, de az akkori politikai nyomás, s apám kuláksága 
miatt nem valósulhatott meg álmom. Ez mély nyomot 
hagyott egy életre bennem. 
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UTÓSZÓ 

Két esztendövel ezelött, 1996. szeptember 6-án hirdettük 
meg a Hargita Népében Kuláksors című pályázatunkat, 
azzal a n emes szándékkal, hogy visszaemlékezések közlé
sével emléket állítsunk annak az emberi megaláztatásnak, 
amelynek áldozatai vidékünkön többnyire középparasztok, 
szorgalmas gazdák voltak. 

1996. november 5-én jelent meg az elsö K11láksors oldal 
a Hargita Népében, azóta folyamatosan, majdnem heti rend
szerességgel közöltük a beérkezett pályamunkákat, jele
ként annak, hogy szándékunk találkozott az olvasói elvárás
sal. Félsz.áz pályamunka érkezett be a szerkesztóségúnkbe. 

Híven pályázati felhívásunkhoz, 1997 Pünkösdjén 
kiosztottuk pályázatunk díjait is. Valódi ünnepnek számított 
szerkesztóségúnkben a díjazás, hiszen szép számmal je
lentek meg erre az alkalomra s így személy szerint is meg
ismerkedhettünk pályázöinkkal. Szempontnak tekintettük 
azt, hogy a szerkesztőségünk által felajánlott pénzjutalmak
ból, valamint a támogatóinktól kapott tárgyjutalmakból 
minél többen részesüljenek, hiszen a megaláztatásokból is 
bőven kijutott számukra. 

Az igazsághoz tartozik az is, hogy a sorozat szerkesztője 
eleinte igencsak tamáskodott,. nem hitte volna, hogy ilyen 
sokan próbálják megírni a keserű évek fekete emlékeit (a 
kifejezést Oláh Sándor antropológustól kölcsönöztem). Ör
vendetesen sokan ragadtak tollat, köztük számosan olya
nok, akiknek nem kenyere az írás, de az átélt megalázta
tások kikívánkoztak belőlük. Nem minth a ezzel bosszúért 
kiáltanának, hiszen egyetlen írásban sem lehetett érezni 
ezt, ellenkezóleg, az volt kiolvasható a kísérő levelekból (is), 
hogy megbocsátani lehet ugyan, de feledni soha! Nos, 
ezeknek a keserű emlékeknek a felszínre hozatalára, nyil-
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vánossá tételére adott lehetőséget a pályámt. Egyáltalán 
arra, hogy a megaláztatások kibeszélése gyógyítóan hat
h at, még akkor is, ha végérvényesen soha nem forrnak be 
a sebek. A lelkekbe „süttetett" kulákbélyegek nyomai 
mindörökre megmaradnak. 

Vismnt adódott egy megismételhetetlen lehetőség - s ezt 
karolta·fel és támogatta a Hargita Népe - az eddig tabunak 
számító kuláksorsok olvasók elé tárásának lehetősége. A 
kimondhatóság ideje, az emlékező szövegek közteadásának 
ideje, az akkori évek értelmezhetóségének és értelme?-ésé-
nek idejc. · 

Lám csak, ennyiben változott körülöttünk a világ. 
Annyiban, hogy immár ki lehet mondani az eddig kimond
hatatlant, az átélt megalázásokat feleleveníteni, felmutatni 
a megkínzatás stációit. 

Meghatott az egyik felcsíki nagyközségtlnkben tapasztalt 
jelenség, amint egyik riportalanyom, egy nyugdíjas tanító
nő emléke7.6 falusfele kézírását írógépeltc, mert tudnilllik 
a pályázati felhívásban úgy sz.erepelt, hogy .lehetőleg gé
pelt szövegeket kérünk beküldeni". Vagy a székelykeresz
túri pályúónk esete, aki kevés nyugdíjából 50.000 lejt pos
tázott szerkesztóségűnk címére, s levelében többek kömtt 
azt írta, hogy „ennyivel aeretne hozzájárulni a kiadás 
költségeihez". Viszont megdöbbenve hallgattam egy másik 
pályázónk panaszát, aki szatyornyi kézirattal kereste fel a 
szerkesztöt, mondván, hogy. nem tudta legépeltetni, hiszen 
egy vállalkoz.ó falusfele 120.000 lejt kért tíz oldalnyi szöveg 
legépelé~rt (anno domini 1996-ban). Lett volna-e lelke e 
sorok írójának visS?,8.utasítani a kéziratot, mint ahogy még 
számos kézírással meg kellett birkózn~ úgy, hogy azok 
lényegűkb61 ne veszítsenek, hiszen a pályáz.ónak nem volt 
lehetősége gépbe írni/íratni történetét. · lgy is megérte a 
fáradomst> hiaen euk a már remegö kéziel papírra rótt 
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szövegek kordokumentumok immár. S kivált annak szá
mítanak a néha az írásokat kísérő korabeli gúnyrajzok, 
fényképek, törvényszéki idézések, egyéb dokumentumok. 

Azt is jeleztük pályázati felhívásunkban, hogy a kulákká 
nyilvánított gazdák hozzátartozói, rokonai is benevezhet
nek, tekintettel arra, hogy nem mindenki képes megírni 
visszaemlékezéseit. Akár tollbamondhatja azt ... A díjazás
nál ezt is figyelembe vettük, mégpedig olyképpen, hogy a 
még túlélő emlékezőket részesítettük jutalomban, s őket 
követően azokat, akik rajtuk keresztül, vagy éppen miattuk, 
szintén szenvedő alanyai - s megírói is - voltak a meg
bélyegzésnek. Félreértés ne essék, ezzel nem valamiféle 
értékrendet akartunk felállítani, mint ahogyan nem rang
soroltuk a pályamunkákat sem. Azt azonban igenis figye
lembe vettük, hogy lehetöleg az önálló írásokat részesítsük 
előnyben. Örömmel mondhatom, hogy számos ilyen érke
zett hozzánk. (A könyv szerkesztése viszont sokkal szigo
rúbb szempontok alapján történt, hiszen itt csakis a 
legjobb írásokat vehettük figyelembe .) Szerkesztőségünk, 
szponzoraink (Geolex Kft., Vitos Kerámia Kft., ATCOM, 
Alzo vendéglő) által felajánlott pénz- és tárgyjutalmakat 25 
pályázó között osztottuk meg. Lehetöleg minden pályázón
kat igyekeztünk - ha szerény módon is - bár egy emlék
tárggyal megajándékozni, ugyanakkor egy emléklappal, 
amelyet Zsigmond Márton képzőmúvész készített. S tettük 
ezt a legőszintébb elismeréssel azok iránt, akiknek még 
mindig maradt annyi lelki erejük, hogy papírra vessék 
kálváriájuk történetét az utókor okulására. 

1 KRISTÓ TIBOR 
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