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I. BEVEZETÉS

Amikor  a  történelem  tanárnőm  felhívta  a  figyelmem  e  dolgozat  megírásának
lehetőségére, rögtön az jutott eszembe, amit pár évvel ezelőtt, ma már halott nagymamám, Szász
Juliánna (1949-2016) mondott  nekem: ,,A régi időkben minden másképp volt.  Sokkal jobban
tudtunk értékelni mindent. Mi örvendtünk, ha béke volt, együtt volt a család és volt mit enni. Ma
már másak a prioritások. Ekkor jöttem rá, hogy valóban nagy dolgokról van itt szó és, hogy az
öregek tényleg Nagy idők tanúi voltak.

Nagyon kíváncsi lettem, tehát, arra, hogy ezeket az időket hogyan élték meg a mára már
megöregedett falubeliek, illetve a családom. Tudtam, hogy régen sem volt minden olyan szép és
fényes... Viszályok törtek ki, országok, nemzetek, pártok, emberek között. Egyrészt, csalódtam
bennük; Mire (volt) jó az a sok nézeteltérés, széthúzás, verseny?

Egyre többet és többet akartam megtudni azon kegyetlen, nehéz időszakról. Elindultam a
faluba és megkerestem azokat az öregeket, akik tanúi voltak annak az időszaknak, vagy az akkori
eseményeknek,  amelyek  a  népet  nyomorba  döntötték,  megalázták  és  kifosztották.  Néhányan
közülük  még  gyerekek  voltak  akkor,  és  csak  az  izgalmas,  1956-os  estéli  rádióhallgatásokra
emlékeznek. Sokak már csak szüleik meséléséből tudtak a történtekről, hisz az 1990-es évekig, a
kommunizmus lejártáig, nem is volt szabad a kínokról szót ejteni.

A falu lelkésze, Szabó István János, mesélt egy ismerőséről, aki Budapesten volt az 1956-
os  forradalom  idején  és  akit  ez  ügyben  be  is  börtönöztek,  mivel  életfogytiglanra  ítélték,
hazaárulásért. Megkértem őt, hogy vegye fel vele a kapcsolatot, majd örömmel értesültem arról,
hogy az úr hajlandó engem fogadni  és  elmesélni  nekem emlékeit.  Egy esős,  szerda délután,
meglátogattam a  Kálvin  János Idősek Otthonában,  Marosvásárhelyen.  Varga  László  az  illető
neve, aki egy 88 éves, nyugalmazott református lelkész. Nagyon sokat segített munkámban. Nem
sokkal beszélgetésünk után, szomorúan értesültem arról, hogy Varga László úr 2017. május 29-
én, életének 90-ik évében, küldetését befejezte, elhunyt. Minden tiszteletem neki! Béke poraira!

Igyekeztem  minél  több  kérdést  feltenni,  minél  több  információt  gyűjteni.  Láttam
mindannyiuk  arcán  a  könycseppeket  leperegni,  amikor  a  szovjetek  az  országba  való
bevonulásáról  meséltek,  de annál jobb volt  látni  a mosolygós arcokat,  mikor  a felszabadulás
öröméről  szóltak.  Ugyanakkor,  azt  is  érzékeltem,  hogy  ezek  az  öreg  nénik-bácsik  nagyon
megörvendtek annak, hogy igenis, szükségem van az ők emlékeikre, az ők segítségükre. Lehetett
látni  rajtuk,  hogy  ezáltal  fontosnak  érezték  magukat  (mert  fontosak  is).  Nagyon  jó  volt
elbeszélgetni velük! Büszke vagyok rájuk!

...És  büszke vagyok arra  is,  hogy magyarnak születtem,  mert  bárhogyan,  bármekkora
erőfeszítéssel, fenn tudott maradni ez a nemzet. Nem számít, hány forradalomba, csatába, vitába
és mennyi energiába került, őseink megvédték hazánkat, nekünk is helyt kell állnunk érte!
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II. NEHÉZSÉGEK KÖZEPETTE

Amint  tudjuk,  1939-ben  megkezdődött  a  II.  Világháború,  ami  a  mi  falukra,
Vámosgálfalvára is sok nehézséget hozott. 

Azokat  a  fiatal  legényeket,  akiknek  nem voltak  egészségügyi  problémáik,  besorozták
katonának  és  elvitték  a  háborúba.  Voltak  köztük  olyanok,  akikben  több  bátorság  volt  és
megpróbáltak megszökni. Mivel az akkori határmentén helyezkedik el a falu, sokan átlépték a
határt és a magyar hadseregbe jelentkeztek. Egyeseknek sikerült megszökni, de volt akit elfogtak
és orosz fogságba ejtettek, mivel az oroszok fojtották le a háborút 1945 – ben.

Nagymamám, a nagybátyámról mesélte, hogy a háborúban halt meg 1945 tavaszán. Egy
másik  személy  Szabó  András  volt,  akit  orosz  fogságba  ejtettek  és  többet  soha  semmit  nem
hallottak róla. Bár nagyon nagy volt az elhalálozási arány, mégis voltak olyan foglyok, akiknek
sikerült visszatérni a faluba: Keszeg Mihály, Keszeg József és mások.

Ahogy  a  háborút  az  oroszok  megnyerték  és  befolyásuk  alá  vették  az  országot,
beszűntették a vallás gyakorlását. Már csak titokban lehetett templomba járni. Azokat a diákokat,
akik  vasárnapoként templomba jártak, az iskolában rossz jegyekkel bűntették, sőt meg is verték.

A háború végezetével megkezdődött az államosítás, melynek fő célja, hogy a nagyurakat
megfosszák vagyonuktól. A mi falunkban ilyen személy Dániel úr volt, akit minden vagyonától
megfosztottak és Marosvásárhelyre hurcoltak. A háború után, amikor mindenki azt hitte, hogy a
nehézségeknek  vége,  hogy  fellélegezhetnek  és  új,  jobb  élet  vár  rájuk,  bevezették  a  kvótát,
amelyet a birtokolt földterület nagysága és az állatok száma határozott meg. Ez újra nyomorba
döntötte a falusi népet. 
           1945-ben bevezették a földreformot, mely során a szegény családokból kommunisták
lettek,  így  könnyebben  földhöz  jutottak,  például:  Bulát  István,  Gombóczi  Dénes,  Keszegpál
Ferencz, Istvánffy Lajos stb.
           Az 1950-es évek elején falunkba is bevezették a földgázat és az elektromos áramot, amely
pozitív hatással volt a falura, hisz megkönnyítette a lakosok életét.
          1950-ben megkezdték a társulást, amit a mi falunkban 1957-ben fejeztek be, majd 1958-
ban a kollektivizálás is megkezdődött és 1962-ig eltartott.  Ennek során az embereket minden
vagyonuktól  megfosztották,  elvették  állataikat,  szerszámaikat  stb.  és  ezt  a  földműves gazdák
nagyon nehezen viselték el, viszont semmit sem tehettek, végül a közös munkát is megszokták.
Miután Nicolae Ceauşescu kezébe vette a kormáyzást,  az ország fejlődésnek indult:  rengeteg
gyár  épült,  a  városok  új  lakónegyedekkel  bővültek,  viszont  a  népet  minden  jogától  kezdte
megfosztani.  Eltíltotta  az országhatárok átlépését,  csak a konzuli  vizummal lehetett  külföldre
utazni.  Emiatt,  a faluból egy Budapestre kiköltözött  asszony temetésére nem  tudtak elmenni
hozzátartozói. Ez nem volt más, mint Vásárhelyi Juliska, aki szabadságát kockáztatva, a háború
idején, bátorságot vett és megpróbálta átszökni a román – magyar határt, ami sikerült is. Ettől
fogva,  Budapesten  szolgált  egy  nemes  családnál,  végül  férjhez  ment  és  szülésben  meghalt.
Hozzátartozói nem tudtak elmenni a temetésére, mivel csak konzuli vizummal hagyhatták el az
országot, amit csak a következő évben kaptak meg, de már csak a sírját láthatták.
          Az élelmiszerellátás a diktatúra idején szinte a minimumot sem érte el, mivel hosszú sorok
kivárása árán kaphattak csak ¼ kenyeret és ½ kg cukrot személyenként. ¼ kenyér 3,25 lej volt,
egy egész 13 lej  és ezt  kezdetben a  szomszédos szász faluból,  Szászbogácsról  hozták,  majd
később a falunak kenyérgyára lett, amely a Református Egyház államosított épületében volt. Ezt
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az épületet pár évvel ezelőtt, sok viszály után, az egyház visszakapta, napjainkban imateremként
használjuk. Egy kg cukor ára 10 lej volt,  amit a marosvásárhelyi cukorgyárban állítottak elő.
Csokoládét vagy másféle édességet nem lehetett kapni, vajat, margarint, tejfölt is csak a párti
üzletekben kaphattak azok a személyek, akiknek ismerősük volt. Benzint is csak porcióra adtak.
A kocsiknak is külön szabály volt: egyik vasárnap a páros, másik vasárnap a páratlan rendszámú
kocsik közlekedhettek.

Az  1970-es  években  jelent  meg  nálunk  a  televízió,  de  csak  bizonyos  időszakokban,
naponta  két  órát  közvetítettek,  a  TVR (Román Televízió)  által,  csakis  román nyelven,  rádió
viszont már az 1950-es években volt a faluban. Megrendelhető újság volt  a ,,Vörös Zászló”;
,,Előre”;  ,,Dolgozó nő’’ folyóirat,  amit  magyar  nyelven  jelentettek  meg,  a  gyerekekek pedig
az ,,Állatvilág” volt megrendelhető.

Fontos  eseménynek  számított  a  nemzeti  ünnepek  megünneplése,  azaz  május  1.  és
augusztus 23., amikor aki tehette, Dicsőszentmártonba ment, megnézni az ünnepséget.

A  nagymamám  idejében,  színházba  elég  ritkán  és  kevesen  jártak,  mert  csak
Dicsőszentmártonban  volt,  estleg  időnként  a  marosvásárhelyi  Népi  Együttes  jött  el  a  faluba
előadást tartani. Mozit a falu kultúrotthonában láthattak, de csak szombat este és vasárnaponként.
Nyaralni csak azok mehettek, akiknek munkahelyük és jó anyagi hátterük volt. A családi körben
ünnepelték a születésnapokat és névnapokat, ami napjainkig megmaradt. A falubeli értelmiségiek
főleg szépirodalmat olvastak és sok színdarabot is adtak elő.

Az  1960-as  évek  előtt  a  falu  fiataljai  nem  végeztek  felsőoktatást,  de  a  következő
generációk  már  középiskolát,  sőt  egyetemet  is  végeztek.  A diákokat  gátolta  a  jó  eredmény
elérésében az, hogy román nyelven tanultak. Ugyanakkor, nagyon sok magyar gyereknek román
neveket adtak, ahogy édesanyámnak, Szász Iuliana-Aurica - nak (Juliánna-Aranka-1977. április
14.) is. 

Az  1960-as  évek  végétől  a  falu  munkásai  és  a  termelőszövetkezet  dolgozói
fürdőhelységekre kaptak kedvezményes áron jegyeket.

A diktatúrának  nem csak rossz oldala...jó  oldala  is  volt,  mivel  abban az időben nem
voltak  munkanélküliek  és  ekkora  fizetéskülönbségek  sem.  A  fiatal  házasok  könnyen
tömbházlakáshoz jutottak.

A nép már megsokallta a nélkülözést, így fellázadt és 1989 decemberében megbuktatta a
diktatúrát, melynek következtében megnyíltak a határok és az embereknek teljesen megváltozott
életvitelük.
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III. 1956 és a vámosgálfalvi ember

Szülőfalum,  Vámosgálfalva,  egy  Erdélyben,  a  Kis-Küküllő  mentén  elhelyezkedő
település.  A község  kb.  75-80  %-a  magyarajkú.  Habár  egyre  kevesebben,  de  vannak  még
öregebbek, akik visszaemlékeznek a régi időkre. Felkeltette az érdeklődésem az, hogy ők vajon
hogyan  élték  meg a  magyarországi  forradalmat,  milyen  életkörülményekkel  szembesültek  és
hogyan viszonyultak hozzájuk a más nemzetiségű falubeliek.

Fölkerestem, tehát, párat közülük, akikről úgy gondoltam, hogy részleteket is tudnának
közölni velem.

Először  nagymamám egyik  szomszédjához  mentem,  aki  az  eseményeket  a  legelejétől
kezdte el mesélni: 

Keszeg András (interjúalany):  -  Magyarországon a kommunisták  ellentétbe kerültek a
nem  kommunistákkal.  A  polgárok  között  összetűzésekre  került  sor.  Amerika  arra  bíztatta
Magyarországot,  hogy álljon ki a demokrácia  mellett,  s megígérte,  hogy hadsereggel  és akár
tankokkal  is  hajlandó  kisegíteni  az  országot.  A tankokra  az  ígéret  szerint  a  magyar  lobogót
tűznék ki, hogy a határnál tudják beengedni őket. Oroszország - így emlegetik- (Szovjetunió) ezt
nem csak megtudta, hanem meg is cselekedte. A magyarok beengedték őket a határnál, mert azt
hitték, hogy az amerikaiak jönnek. Az oroszok bevonultak a központba, ahol összecsapásokra
került  sor. A magyarok sajnos vereséget szenvedtek,  így az oroszok vették át a kormányzást.
Nagy Imre elmenekült egy iskolába, Romániába (később tudtuk meg, hogy a Bukarest melletti
Snagovra).  Az  a  hír  terjedt,  hogy  a  titkosok  követték  és  ahogy  az  épületből  kilépett,
lelőtték(később kitudodott mi történt vele).

Pataki  Tímea (interjúkésztő):  -  Itthon milyenek voltak a körülmények? Került  -  e sor
összecsapásokra?

K. A.: - Itthon, Erdélyben titokban a Szabad Európa Rádiót hallgattuk. Azért lehetett csak
titokban rádiót hallgatni,  mert  kommunista  tilalom volt.  Azonkívül,  a faluban nem volt  nagy
zűrzavar. 

Én 1954- ben mentem katonának. Akik jobban féltek, azok a románok voltak; hallották,
hogy Magyarországon forradalom tört ki, és attól tartottak, hogy itt is viszály fog kialakulni és,
ha a magyarok győzni fognak, visszaveszik Erdélyt. 

Később,  1958–ban  vonultak  ki  Romániából  az  oroszok.  Engem  átvittek  egy  olyan
kaszárnyába,  ahol  ők  voltak  elszállásolva.  Ablakot,  ajtót,  s  amit  csak  lehetett,  mindent
összetörtek, a padlódeszkát felszedték és elégették, kitépték a falakból a konnektorokat, mindezt
azért, mert haza kellett menjenek.” (Keszeg András, 79 éves, Vámosgálfalva, Fő út, 376. szám)

Fényképe (lásd: Melléklet 2)

Ezután,  nagymamám  egy  másik  szomszédjához  is  bekopogtam,  aki  a  következőket
mondta el:

,,Keszeg  József:  -  Úgy  emlékszem,  hogy  egy  reggel  a  faluban  beszélték,  hogy
Magyarországon kitört a forradalom az oroszok és  a magyarok között, mert nem bírták már a
nehézséget viselni, amit ezek a vállukra tettek. 

Vásárhelyi  József (1922-1989),  -  Harangozó Jóska,  ahogy a faluban emlegetik -  a  II.
Világháború  idején  a  magyar  hadseregbe  jelentkezett.  Ez  egy  általános  jelenség  volt  a
környékünkön, mivel a II. Bécsi döntés utáni határmentéről a legtöbb magyar átkelt a határon, és
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a magyar hadsereghez csatlakozott, mert különben úgyis besorolták volna a román hadseregbe. A
háború után a budapesti rendőrségnél, majd a titkosrendőrségnél dolgozott.

Nagyon  gyakran  látogatott  haza,  szülőföldjére.  A  forradalom  ideje  alatt  is  itthon,
Vámosgálfalván  tartózkodott  az  események  lecsendesedéséig,  úgy  5-6  hónapig,  így  őt
személyesen nem érintették a forradalom utáni megtorlások.

Vásárhelyi  József  (1922-1989),  nekem  személyesen  bevallotta,  úgy  érzi,  hogy  ha
Magyarországon lett  volna  a  forradalom kitörésekor,  vagy kivégezték  volna,  vagy ő végzett
volna ki másokat. 

 A felesége, Vásárhelyi Judith, mai napig hálás azért, hogy a forradalom akkor tört ki,
amikor a férje Erdélyben, a szülőfalujában tartózkodott. Ő maga nem vett részt az eseményekben
az adott helyzet miatt, és mivel abban az időben egyedül nevelte kislányát. Mai napig a tankok és
a lövöldözések hangjára riad fel, és könnybe lábad a szeme, mikor a Corvin-köz szóba jön. Ő
inkább  az  orosz  bevonulás  utáni  tragédiára,  városképre  emlékszik:  füstre,  összeomlott
épületekre, megrémült emberekre, és gyászos, szomorú hangulatra. 

Nem csak Vásárhelyi Józsefre emlékszem, hanem nagyon jól tudom, hogy a forradalom
idején Keszeg András (Kula) is itthon tartózkodott. Ő sem mert visszamenni Budapestre, amíg a
forradalom le nem csendesedett. A forradalom ideje alatt nem volt szabad sem Magyarországra
menni,  sem Magyarországról Erdélybe jönni.  Itthon a faluban, titokban kérdeztük egymástól,
mik az újdonságok, mert rádió sem volt minden háznál. A forradalom után nagyon boldogok
voltunk,  mi,  akik  igazi  magyarnak  éreztük  magunkat,  amikor  meghallotuk,  hogy
Magyarországról sikerült kiűzni az elnyomó oroszokat.- Érdekes, hogy oroszokat említenek, és
nem szovjeteket.- Ekkor már könnyebben lehetett Magyarországra menni, főleg, ha tudták, hogy
nem voltál szövetkezve a forradalmárok ellen. Ez a felszabaduláscsakrövidideigtartott, mertjött a
vészhíra szovjetmegszállásról, ésfolytatódott a rémálom.

(Keszeg József, 82 éves, Vámosgálfalva ,Főút, 378.szám)

Az utcán végighaladva,  bementem az első öreg bácsihoz,  akitől  megkérdeztem,  hogy
emlékszik-e az 1956-os forradalomra. Ő erre így válaszolt: 

Pataki Tímea (interjúkésztő): - Mire emlékszik ön az 1956 - os forradalom időszakából?
Hidi Ferenc (interjúalany): - Én az 1956-os forradalom idején katona voltam a 190454

Caracal-i(Duna mentén) munkás alakulatnál. Akkoriban Románia katonasága orosz vezetés alatt
volt.  A  Feteşti  melletti  repülőtéren  dolgoztam,  javítottam  a  többiekkel  együtt  a  pisztát
(=kifutópályát). Egy reggel, nagyon korán riasztottak, hogy gyűljünk össze a barakkok előtt. Elöl
volt az orosz generális, mellette a román őrnagy. Parancsot kaptunk oroszul, amit majd a román
őrnagy lefordított nekünk, miszerint Magyarországon kitört a forradalom és a hálót egy katona
sem hagyhatja el. A takarókat csavarjuk össze és várjuk az újabb parancsot. 

P. T.: - Milyen utasításokat kellett betartniuk?
H.F.: - A kufferünk (= fabőrönd, katonabőrönd) és a feltekert pokrócok mindig legyenek

készen. Mindenikünket megkértek, hogy a hátsó illemhelyet, a kutat és az ebédlőt csak kijelölt
helyekről közelítsük meg, különben az életünk forog kockán. A kaszárnyát meg a repülőteret
szigorú őrizet alatt tartotta az orosz katonaság. 

P T.: - Milyen volt a katonaság a forrdalom kitörése előtt? 
H.  F.:  -  A magyarországi  forradalom  kitöréséig  minden  nap  tartottak  politikaórát  és

katonai újságot is osztottak, aminek a neve ,,Armata”(Hadsereg) volt. Ahogy kitört a forradalom,
nekünk mint katonáknak, nem volt szabad társalognunk, valamint a politikaóra és az újság is
megszűnt. A forradalom lejárta után, a román őrnagy gyűlést tartott, ahol közölte velünk, hogy a
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katonaság időtartamát  lecsökkentették,  és  másnap minden szerszámot,  leltárt  és  ruhát  le  kell
adni, mert hazaengednek.

P. T.: - Milyen érzés volt ezt hallani?
H.  F.:  -  Nekem nagyon nagy öröm volt,  hogy 5  hónappal  hamarabb  hazajöhettem a

családomhoz a szülőfalumba. Hazajövetelem után, már szabadon beszélhettem a falubeliekkel a
történtekről. A katonai szolgálati naplómat (= livret militar) (lásd: Melléklet 1.) mai napig őrzöm,
hogy mikor előveszem, emlékeztessen a régi időkre.
 (Hidi Ferenc, 83 éves, Főút, 378.szám) Részlet az interjúból 

Vásárhelyi János: - Reméltük, hogy a nagy változás bekövetkezik Magyarországon, de
azt is tudtuk, hogy az orosz nagyhatalommal nagyon nehéz szembeszállni.  Mindenki titokban
beszélt az eseményekről, de szervezkedni senki sem mert. A bekövetkezett megtorlás fájdalmas
volt, de a félelmünk még nagyobb lett, amikor megtudtuk, hogy itt Romániában is a Szekuritáté
embereket  tartóztatott  le.  Ugyanakkor,  összeszorult  szívvel  értesültünk  arról,  hogy
Magyarországot tömegesen hagyták el a családok, megélhetést keresve a nagyvilágban.

(Vásárhelyi János, 70 éves, Vámosgálfalva, Fő út, 153. szám)

Nagymamám, Pataki Rozália (67 éves, Vámosgálfalva, Fő út, 512. szám), így emlékszik
vissza: ,,Én a magyarországi 1956-os forradalmat gyerekként éltem meg. Abban az időszakban
Szászfenesen voltam nagynénéméknél. Borzasztó volt figyelni a felnőttek aggodalmas tekintetét,
beszélgetéseit,  és  azt,  ahogyan  titokban  hallgatták  a  Szabad  Európa  Rádiót.  Nagynénémék
rejtegették  néhai  Cselényi  Jánost,  aki  katonatisztként  dolgozott  a  szászfenesi  tankos
kaszárnyánál.  Őt  azzal  vádolták,  hogy  szövetségese  a  magyarországi  forradalmároknak.
Megpróbáltatások után neki és családjának nagy nehezen sikerült Magyarországra menekülni.
Felesége és lányai most is ott élnek. Épp idén nyáron volt itthon a felesége, aki még mindig
szívében mély fájdalommal beszélt az 1956-os forradalomról. Ahogy ő elmondta, ha nénémék
nincsenek,  kitudja  őket  hova  hurcolják  el.  Alig  vártam,  hogy  hazajöjjek,  és  elmondjam
szüleimnek  a  történteket.  Ők  összegyűltek  a  testvérekkel,  és  együtt  imádkoztak,  hogy
nénéméknek Fenesen ne essen bajuk, mivel a tankos kaszárnya mellett laktak. Telefonálni nem
mertek,  és  levelet  sem  írhattak,  mert  úgy  beszélték,  hogy  a  levelek  cenzúrázva  vannak.
Kolozsvár környékén sokkal nagyobb volt a feszültség, mint errefele.” 

Fénykép (lásd: Melléklet 3)
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III.  Visszaemlékezések, gondolatok, érzelmek – interjú Varga László,
nyugalmazott lelkipásztorral (részlet)

Pataki T.: - Hogyan fogadta itthona család? Mi volt az az első reakció?

Varga  L.:-  Hát  teljes  örömmel.  Az  elmúlt  évekről  sokat  meséltem.A forradalom  egy  olyan
csodálatos  valami  volt,  ami  tükrözte  azt  a  teljes  egységet,  ami  a  magyarságban  benne  volt
ezekben a napokban. Nem számított, ha kommunista volt valaki, vagy egyházi, vagy akármilyen
volt aki vállalta, az hozzánk tartozott. Az utcán, a beszélgetésekben csak az volt, hogy vannak az
oroszok akikkell  semmi bajom sincsen, csak menjenek a fenébe (,,Ruszkik haza!”)!  Voltak a
szekusok és az ávósok: az disznó banda, azokat majd ki kell nyírni törvényesen, de nem most,
hanem majd, amikor ráérünk, és a többieka mieink voltak. Ez az egység annyira eleven volt,
hogy példáulha Nagy Imrét akarták hallani, az kerüljön hatalomra, nem számított, hogy ő egy
vad kommunista volt, ha becsületes ember. Megalakultak a pártok,újjáalakult a kommunista párt
is. Mindenki azon a véleményen volt, hogy nagyon helyes, alakuljanak csak meg, lássuk hány
hülye akad aki rájuk szavaz. Közben szavazásra nem került sor, mivel bejöttek az oroszok. Ez
volt  az  egyik,  a  másik  az  a  rettenetes  becsületesség,  mivel  a  rádió  üvöltötte  hogy  rablók,
terroristák satöbbi, errefel csak azért is meg kellett mutatni, hogy nem igaz, úgyhogy, például a
kirakatoknál ott maradt az áru, de senki sem nyúlt hozzá. Egy szerencsétlen cigány egy ilyen
ruhaüzletből  valamit  ki  akart  húzni  és  úgy elverték  a  társai  azonnal,  hogy hogy mert  ahhoz
hozzányúlni,  vagy ha egy ládát tettek ki gyűjteni az elesettek családtagjai számára, ott volt a
papírpénz a ládában de senki hozzá nem nyúlt. El nem tudja elképzelni senki, hogy mit jelentett a
közlekedés leállása. Az a hatalmas város, amelyben nem hogy autóbusz, vagy villamos, de még
személygépkocsi sem járt, úgyhogy csak gyalog jártam én is a magam 20 kilóméterét naponta.
Én mindenütt  ott  akartam lenni,  hogy majd otthon tudjam elmondani.  10 nap alatt  mindenki
szervezkedett,  még  a  bélyeggyűjtők  és  más  szervezetek  is,  aztán  diákok,  teológusok,  papok
egyházak, pártok, mindenki. Ezt mi helyesnek tekintettük.
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.IV. KONKLÚZIÓ

Amikor az anyaggyűjtést befejeztem, rádöbbentem arra, hogy mennyire szerencsés 
vagyok, mégpedig azért, mert lehetőségem adódott részletesen elbeszélgetni olyan emberekkel, 
akik tényleg ott voltak, vagy akik visszaemlékeznek arra az időszakra. Azért tartom magam 
szerencsésnek, mert jókor, jó helyen, megfelelő emberek segítsévével végeztem el ezt a kutatást. 
Ha, például, a kommunizmus idején kezdtem volna el ezek a dolgok után kutakodni, biztos, hogy
nagyon keveset, vagy, az is lehet, hogy semmit sem találtam volna, mert akkor nem volt szabad 
ezekről a dolgokról beszélni.

Nagyon örülök annak, hogy e pályamunka által nem csak a tudásomat bővíthettem, 
hanem hozzájárulhattam a magyarságtörténelem rejtélyeinek feltárásához is. Ez nagy 
megtiszteltetés volt számomra!
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 Vásárhelyi János, 70 éves, Vámosgálfalva, Fő út, 153. szám
 Pataki Rozália, 67 éves, Vámosgálfalva, Fő út, 512. szám
 Varga László, 89 éves, Marosvásárhely, Eminescu u., 22. Szám
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Melléklet 5: KITÜNTETÉS UTÁN

A fénykép Szász Gyulát ábrázolja, magyar katonaként.(1941)

Melléklet 6: IGAZI BARÁTOK
     
      Szász Gyula és barátja, Varga István. A képet 1945.- ben készítették a katonaságban.

Melléklet 7: ÜDVÖZLET A TÁVOLBÓL

      Szász Gyula a testvéreinek küldött képe, mely 1945.júl.20.- án készült.

Melléklet 8: SZENVEDŐ KATONÁK
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Melléklet 9: HAZASZERETŐK

            Szász Gyula és társai, akik már nagyon vágynak haza.
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      Keszeg János, dédtatám, a termelő szövetkezet volt kertésze, segítségeivel.

Melléklet 11: A SĺRHOZ MENETELVE
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