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A Duna Szörényvárnál. Rengeteg kockázatot vállaltak azok, akik itt próbáltak kiszökni Romániából

→ Tágabb értelemben véve 
szinte mindannyiunk, akik 
megéltük azokat az időket, 
a totalitárius rendszerek 
áldozatai voltunk. Talán a 
nomenklatúrát leszámítva 
minden állampolgár meg-
szenvedte a nélkülözést és 
a bezártságot.

Senki sem tudja pontosan, 
hányan próbáltak átszökni 
a határon Ceauşescu Romá-
niájából. Becslések szerint 
a sikertelen kísérletek áldo-
zatainak száma több ezerre 
tehető. Akit a határőrök nem 
lőttek le, de itt ragadt, arra ne-
héz idők vártak. Ahogyan azt 
a szilágysági Miskolci Attila is 
megszenvedte.

→ NÁNÓ CSABA

A kommunizmus fekete köny-
ve becslések és levéltári 
kutatások alapján körül-

belül 100 millióra teszi a kom-
munizmus áldozatainak számát 
a világon. Kelet-Európában az 
éhínségben, kényszermunkatá-
borokban vagy kivégzés által el-
hunyt áldozatok száma eléri az 
egymilliót, de a rendszer áldo-
zata az is, akit börtönbe zártak, 
vallattak, kínoztak, megbélye-
geztek, akit vallási hovatartozása 
miatt üldöztek, vagyis mindenki, 
akit a szabad cselekvés és válasz-
tás lehetőségétől megfosztottak, 
testileg és lelkileg megnyomorí-
tottak. Magyarországon először 
2001. február 25-én emlékeztek 
meg a kommunizmus áldoza-
tairól az Országgyűlésben és a 
középiskolákban, majd minden 
évben emlékünnepségekre kerül 
sor fi gyelmeztetőként és emlé-
keztetőként a korszak történései-
re és a tanulságok levonására.

Tágabb értelemben véve szinte 
mindannyiunk, akik megéltük 
azokat az időket, a totalitárius 
rendszerek áldozatai voltunk. Ta-
lán a kommunista nomenklatúrát 
leszámítva minden állampolgár 
megszenvedte a nélkülözést és a 
bezártságot. Romániában a leg-
keményebb diktatúrát élte át a la-
kosság, ahol a Szekuritáté szeme 
mindent látott, keze mindenhova 
elért. A társadalom hemzsegett a 
besúgóktól, akik vígan és önkén-
tesen, máskor valamilyen zsa-
rolás hatására jelentgették akár 
legjobb barátaikat, rokonaikat 
is. Az emberek vagy belefásultak 
és elfogadták a helyzetet, vagy 
megpróbáltak megszabadulni a 
lágerből. A Nyugat annak ellené-
re is vonzó volt a fi atalok számá-
ra, hogy azt a hivatalos diskur-
zus „rohadt kapitalizmusnak”, 
„elnyomó kizsákmányolásnak” 
állította be. Minden rossz volt, 
ami onnan jött vagy ott történt, 
mégis a legtöbben arra vágytak. 
És sokan tettek is azért, hogy vál-
toztassanak a helyzetükön. Akár 
szökéssel is…

Az unalmas kisváros
Miskolci Attila egy szilágysági kis-
városban született a múlt század 
hatvanas éveinek elején. Ugyan-
úgy élt, mint bármelyik hasonló 
korú fi atal: iskolába járt, a lehe-
tőségekhez mérten szórakozott, 
zenét hallgatott, lemezeket csere-
berélt. A szülők a Szabad Európa 
Rádió vagy a Kossuth híreit hall-
gatták, a fi atalok ugyanott jó zené-
re vadásztak. Így volt ez elsősorban 
Erdélyben, ahol a lakosság a határ 
közelsége miatt mindig is „nyuga-
tiasabb” beállítottságú volt.
A kisvárosoknak sok előnyük, de 
rengeteg hátrányuk is van. Attila 
úgy emlékszik, hogy néha a rendőr 
vagy a szekus tiszt szólt be egy-egy 
család szobájának nyitott ablakán, 
hogy halkítsák a rádió hangját, 
mert az utcára is kihallatszanak a 
Szabad Európa hírei. Ezt hallgatni 
főbenjáró bűnnek számított, de 
egy olyan helységben, ahol min-
denki mindenkit ismert, még a 
hivatalos közeg is legtöbbször el-
nézte az ilyen kihágásokat. Persze, 
ha valakire valamilyen okból rá-
szálltak, abban nem volt köszönet. 
És ezt később riportalanyunk saját 
bőrén is megtapasztalta.

A hetvenes években Attila és ba-
rátai összetartó közösséget alkot-
tak. Érettségi után a fi úk megkap-
ták a katonai behívót. Akkoriban 
az volt a szokás, hogy az erdélyi fi -
atalokat lehetőleg Moldvába, Dob-
rudzsába vagy Olténiába vitték, az 
ottaniakat pedig az erdélyi kaszár-
nyákba hozták. A magyar nemze-
tiségű ifj akat szinte biztos, hogy 
olyan helyre sorozták be, ahol ha-
sonló „csodabogarat” a helybéliek 
még a fi lmekben sem láttak. Mis-
kolci Attila Brăilán kötött ki, és itt 
következett be életében egy olyan 
időszak, amely későbbi sorsára is 
hatással volt.

A katonaságbeli felismerés
Attila úgy emlékszik, hogy a brăilai 
kaszárnyában a bakák legalább 70 
százaléka magyar volt. Itt szem-
besült először azzal, hogy „leboz-
gorozzák”, hazátlannak nevezik. 
Persze nem a tisztek, hanem a 
többi katona, akik „bennszülöt-
teknek” számítottak. Az ember 
ilyenkor vagy lenyelte a sértéseket, 
vagy megküzdött az igazságáért, 
és ebből baja származhatott. A 
számtalan provokáció hatására 
néha Attilánál is elszakadt a cérna, 
csakhogy a nézeteltérések rende-
zése után büntetésként mindig őt 
zárták fogdába. Kezdte úgy érezni, 
hogy olyan másodrendű polgár-
ként kezelik, akit lehet csúfolni, 
sértegetni, mégis mindennek ő 
issza meg a levét. Talán először 
életében érezte, mit jelent „kisebb-
ségnek” lenni. Egyre erősödött 

benne az érzés, hogy a helyzeten 
változtatni kell.

1983 nyarán az egész rendszertől 
megundorodva leszerelt. Vissza-
tért szülővárosába, munkát kere-
sett, de akkor már egyre erősebb 
volt benne a vágy, hogy máshol 
kezdjen új életet. Minél messzebb 
ettől a rendszertől, országtól, kö-
rülményektől.

Próba, szerencse?
Nem volt az egyedüli, aki úgy gon-
dolta, más megoldás nincs, mint 
átszökni a határon, és meg sem 
állni egy új, jobb világ kapujáig. 
Végül 1983 őszén öt barát szövet-
kezett, hogy maga mögött hagyja 
a szenvedést, nélkülözést, és új 
hazát keressen. Ráakadtak vala-
kire, aki megígérte, elvezeti őket a 
Dunához, ahol gond nélkül átjut-
hatnak Jugoszláviába. „Úszni egé-

szen jól tudtam. Úgy terveztem, 
a szerbektől Olaszországba szö-
köm, a végső célom az Egyesült 
Államok volt” – emlékezik Attila 
a negyven éve történtekre. „Kala-
uzuk” esküdözött, hogy olyan he-
lyeket tud, ahol a határőrség nem 
szúrja ki őket.

Egy szép és langyos őszi estén 
nekivágtak az útnak. Szörényvá-
ránál (Drobeta Turnu-Severin) egy 
erdőn kellett volna átvágniuk, 
hogy elérkezzenek a Dunához. „Ve-

zetőnk mégsem ismerte olyan jól a 
terepet, mint ahogy állította. Alig 
mentünk be az erdőbe, megjelen-
tek a határőrök, és lecsaptak ránk” 
– emlékszik Attila. Nem bántották 
őket, de azonnal visszavitték a tár-
saságot a szilágysági kisvárosba. 
„Ott aztán kezelésbe vett a szeku. 
Egy Roşca nevű őrnagy, aki egyéb-
ként magyarul is jól beszélt, úgy 
megvert, hogy soha nem felejtem 
el. De csak akkor ütött, amikor sen-
ki más nem látta. Ha például jelen 
volt a felettese, Rusu ezredes, nem 
nyúlt hozzám”. 

Büntetésből egy évig nem hagy-
hatták el a várost. Miután ez az 
időszak letelt, 1984-ben Attila is-
mét meg akarta próbálni a szökést. 
Ezúttal egyik barátjával Temesvár 
felé vette az utat. Ám alig léptek le 
a vonat lépcsőjéről, az állomáson 
lekapcsolták a rendőrök, és fel-
rakták őket az első visszafelé tartó 
szerelvényre. „Valaki már indulá-
sunkkor beárult minket. Rengeteg 
besúgó volt a városban. Temesvá-
ron már várták az érkezésünket” 
– mondja keserűen Attila. Később 
derült ki, hogy egyedül az egykori 
szörényvári kalauzuknak sikerült 
elhagyni az országot…

Utóhatások
A két sikertelen próbálkozás után 
riportalanyunk elhelyezkedett a 
szilágysági kisváros egyik bútor-
készítő műhelyében. Soha nem 
lépett be a pártba, bár ezzel is ma-
cerálták. Sokan úgy tekintettek rá, 
mint egy árulóra, nemkívánatos 
személyre. „Ezzel még megbé-
kéltem volna. Ám külföldre gyár-
tottunk bútort, azok meg néha 
visszaküldték, mert az áru rossz 
minőségű, hibás volt. Erre rám 
fogták, hogy szabotőr vagyok, aki 
akarattal rontja el a munkát. Sze-
rencsére az egyik főnököm tisztá-

ban volt azzal, hogy nem miattam 
silány, ami innen kikerül, ezért 
más következménye nem lett a do-
lognak” – meséli Attila. 

A 80-as évek vége felé családot 
alapított, fi a született, ám akkor 
még senki sem tudta, hogy mikor 
és hogyan lesz vége Romániában 
a diktatúrának. Ezért elhatározta, 
gyerekének angol keresztneveket 
ad. „Úgy gondoltam, ha nekem 
nem sikerül, hátha ő lesz annyira 
szerencsés, hogy máshol élje le az 
életét. Még híre-hamva sem volt 
Ceauşescu bukásának, de nem 
akartam, hogy a fi am is végigszen-
vedje, amit én”. Egy papírosra leír-
ta a neveket (John és Michael), az 
anyakönyvvezető ugyan nagyot 
nézett, de szó nélkül bemásolta 
azokat a születési bizonyítványba.

A forradalom után Attila még-
iscsak megpróbált kijutni az 
Egyesült Államokba. 1990-ben 
turistaként utazott Kelet-Berlinbe, 
ahonnan átment a nyugati részbe. 
Külföldiek akkor már szabadon 
utazhattak a város két része kö-
zött, bár a németeknek még tilos 
volt. Egy lágerben kötött ki, ahol 
másfél hónapot töltött rettenetes 
körülmények között, majd miután 
megtapasztalta, hogy onnan szin-
te lehetetlen kimennie Ameriká-
ba, hazatért.

Néhány éve mégis sikerült ellá-
togatnia az időközben az Egyesült 
Államokba telepedett fi ához. Fur-
csa benyomása támadt, amikor ki-
lépett a New-York-i Kennedy reptér 
ajtaján. „Hideg volt, rettenetesen 
fújt a szél, meg kellett húznom ma-
gam egy oszlop mögé. Akik értem 
jöttek, szinte nem találtak rám. 
Nem ez életem legkellemesebb 
emléke.” De azért Miskolci Attila 
boldog, hogy sok-sok év után leg-
alább ráléphetett lábaival álmai 
földjére…
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