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nöki végzettséget is. És közben – munkaképes korom delén – végérvényesen 

tönkrement az életem. Ez három évtizedes kálvária, állampolgári jogaimat 

sért�, emberi méltóságomat megalázó intézkedésekkel, gondosan felügyelt 

mell�ztetéssel, helyre nem hozható hátrányokkal, köztük a pálya újabb, vég-

leges derékba törésével, a minimum alá szorított életviszonyokkal. Ily módon 

esetemben a minden törvényes alapot nélkülöz� megtorlás most már mind-

végig tart. Alkotó férfi koromat elrabolta egy soha szabatosan nem defi niált 

penitencia kényszere, egészségemet szétroncsolták a lehetetlen körülmények, 

életem aktív szakasza értelem nélkül véget ért; vár az utolsó periódus nyomo-

rúsága. A részleteket ne kívánja, nem kevesen vannak így kortársaim közül, az 

ügy hazánk és a kor szégyene, amelyet legjobb volna mindörökre elfelejteni.

– Visszatekintve a harmincöt-negyven évvel ezel�tti eseményekre, hogyan 

összegezné közéleti szereplését?

– Az én curriculum vitaem nem egyedi eset. Olyan generációnak vagyok a 

tagja, amelyet egy társadalmi szükségszer�ség dobott a magyar közélet fel-

színére. Történelmi feladatot láttunk el abban a válságos id�szakban, amelyet 

kijelölt a sorsunk. A nemzedék tisztességes fele naiv idealizmustól vezetetten 

minden id�ben népének jobb jöv�jét akarta szolgálni. Amikor megállapítottuk, 

hogy hamiskártyások eszközévé váltunk, akik a mi tiszta lelkesedésünket or-

szágpusztító céljaikra használják fel, szembefordultunk velük. Ebbe buktunk 

bele, és a tönkretett élet után jóvátételre nincs mód többé, öregségünkre nem 

marad más, mint várakozással tekinteni a kibontakozó demokratizálódás elé, 

amelyben a nép végre valóságosan is gazdája lesz hazájának.

Bérci László (1909–1997) – fényképész

Bereményi Géza (1946) – író, fi lmrendez�, 
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Bíró Zoltán (1941) – irodalomtörténész, 
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Dékány Károly (1920–1994) – költ�
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