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FELTÁMADTUNK! 
...A mi  népünk,  a  magyar  nép  is,  a  történelem  folyamán  

nemcsak  aléltan,  de  szinte  holtan  feküdt  a  történelem  po-
rondján.  Gondoljunk  csak  a  tatárjárásra,  a  török  rabigára,  
az  első és  a második  világháborúra...  és  mégis,  szinte  halot-
taiból feltámadt a nemzet, és ma Nyugat és Kelet  tisztelettel  
hajtja meg fejét a magyar  állam  előtt.  

Kárpátalja magyarjait is halálra ítélték. De sem a  szolyvai  
haláltábor,  sem  a donbászi  és  a szibériai  lágerek,  sem  Kara-
ganda  és Vorkuta  nem tudott  minket  eltemetni.  Hisz  élünk!  
Feltámadtunk! 

Pedig minket, Kárpátalja magyarjait, az elmúlt 45 év alatt 
lágerekkel,  börtönökkel,  drákói  rendeletekkel,  „mérgezett  
nyilakkal"  halálra  gyötörtek...  és  eltemettek.  Sírunk  elé  a  
szovjet hatóságok nagy követ hengerítettek...  és mégis élünk. 
Mert  feltámadtunk  és íme, Kárpátalján  is  él  a  „...magyar,  a  
megváltó  tavaszra  várva...",  ahogy találóan  fogalmazta  meg  
ezt  a  gondolatot  az  általam  már  többször  idézett  és  nagyra-
becsült  fiatal  költőnk:  Balla  D.  Károly.  

(Dr.  Ortutay  Elemér  görög  
katolikus  teológus  fohászaiból)  



TÚSZDRÁMA:  MEGTORLÁS,  
DISZKRIMINÁCIÓ,  INTERNÁLÁS  

(1944—1946) 

„...Egész  sor  településen  német  és  magyar  
nemzetiségű  hadköteles  személyek  élnek,  
akiket  ugyanúgy,  mint  az  ellenség  katonáit,  
le  kell  tartóztatni  (...),  külön  csapatokban,  
listák  szerint,  konvoj  alatt  hadifogolytábor-
ba  kell  irányítani..."  A  4.  ukrán  front  0036.  
számú  határozatából.  1944.  november  13.  

UNGVÁR  ÉS  KÖRNYÉKE  

id.  BARÁT  MIHÁLY  (Ungvár,  1990)  ...A  mi  városunkba  
az  oroszok  1944.  október  27-én  jöttek  be,  éjjel-nappal  dol-
goztam.  Az oszlopokra kiragasztott  felhívásban  az állt,  hogy  
minden férfi 18-tól 50-ig köteles jelentkezni regisztrálás  vé-
gett, különben haditörvényszék  elé lesz  állítva.  Bejelentkez-
tem  én is. Azt mondták,  három  nap múlva jöjjünk az  igazol-
ványért.  Eltelt  a  három  nap.  A  Teleki  utcai  fiúiskolába  
küldtek  minket.  A  katonák,  tisztek  először  megmotoztak  
minket  és  a nagyterembe  küldtek,  ahol  délig vártunk,  majd  
az  iskola  kerítésén  keresztül  a  templom  udvarára  vittek.  

30 
1944.  november  19-én  12  -kor  indultunk  el  a  katolikus  

templom udvaráról,  a postával  szemben  levő ideiglenes fahí-
don  át  a  Bozdos  utcai  szoroskán,  befordulva  balra  és  irány  
a  Munkácsi  és  a  Daróc  utcán  át  Szerednye  felé.  Útközben  
útólértek  a teherautók,  amelyeken  a munkácsi  nagygyűlésre  
mentek  az  ungváriak.  Kérdezték,  hová  megyünk.  Azt  felel-
tem,  maguknak jobban  kellene  tudni.  Estére  megérkeztünk  
Szerednyére.  Egy balra  kanyarodó  utcába  irányítottak  ben-
nünket,  egy  emeletes  iskolába,  melynek  erkélye  is  volt.  Én  



az emeletre kerültem. Alig ültünk  le a padlóra, bejött egy őr, 
és  végignézte  a  cipőket.  Az  enyém  kicsi  és  vékony  volt,  de  
akinek bakancsa  volt,  azt  kihívta  az erkélyre  és lecserélte  a  
lábbelijét.  Másnap  reggel  (vasárnap)  indultunk  Munkács  
felé. Utánunk jött  egy  szekér  zsákokkal,  a  tetején  egy  tiszt  
ült  a  fogatos  mellett.  Mondták  az  őrök,  élelem  részünkre.  
Munkács  előtt  bekanyarodtunk  Klastromalja  felé.  Közben  
hozzánk  csaptak  200  zsidó munkaszolgálatost.  Elhaladtunk  
Beregvár alatt. Csinagyijevon állapodtunk meg. Ott  kaptunk  
egy kevés szárított  kenyeret.  Szintén  egy iskolába  zsúfoltak  
be  minket,  olyan  szorosan,  hogy  csak  ülve  tudtunk  aludni.  
Reggel  folytattuk  a  menetelést  és megérkeztünk  Szolyvára.  

Ott  már  sokan voltak,  a  több épületből  álló  kaszárnyában  
határvadász  laktanya  volt  (a  szolyvai  ásványvíz-forrás  fö-
lött).  Ott  kaptunk  egy darab  kenyeret  és valami  levest  kon-
zervdobozban.  Három  vagy  négy napig voltunk  ott  és  reggel  
sorakozó,  elindultunk  Verecke  felé. Verecke  felé menet  egy  
asszony  egy vedérben vizet nyújtott az emberek  felé — az  őr  
kiverte  az  asszony  kezéből  a vedret.  Több helyen  pihentünk  
10—15 percet  és  meneteltünk  tovább  gépiesen.  

Egy faluba, a  kolhozba  értünk  estére.  Szálláshelyünk  szé-
nahombár,  istálló volt. Én  a hombár padlására kerültem  tár-
saimmal  széna,  paszuly,  szalma  közé.  Egyszer  csak  valaki  
tört  magyarsággal  káromkodik  és  szid  minket.  Odaszólok:  
miért  nem  hallgat,  inkább  aludjon.  О  erre  azt  mondja:  én  
partizán  vagyok.  Hogy  került  közénk,  kérdem  én.  Ment  az  
úton,  az iratait  a faluban hagyta,  az  őrök bevágták  közénk.  
Ezért  káromkodott.  Mentünk  tovább.  Reggel  egy  vadász-
kastély-forma  ház  udvarára  tereltek  minket.  A  ház  fából  
épült. Az emberek szétszedték  és a tűzén főztük meg a  Szoly-
ván  kapott  borsót,  már  akinek  volt  edénye.  Az  emberek  le-
feküdtek  a  puszta  földre,  hó  takart  be  reggelre  mindenkit.  
Én  csak járkáltam  egyik helyről  a másikra,  így virradt  ránk  
a  reggel.  



Mikor sorakoztunk  „po pjaty" (ötösével), az egyik zsidó fia-
talember,  aki  már  előzőleg  panaszkodott  a  beleire  és  hogy  
gyenge, nem bírta  tovább, nem jött  ki az istállóból,  ezért  áll-
tunk  a hidegben kb. egy órát. Később elindultunk.  Menetelés  
közben  utolért  minket  a  lemaradt  két  őr.  A kísérőnk  meg-
kérdezte, mi lett a  fiúval,  azt felelték: „pokoncsili" (végeztünk 
vele). 

Többször pihenőt tartottunk  10—15 percig és mentünk  gé-
piesen  étlen-szomjan. Néha,  ha  forrás folydogált  az út  mel-
lett,  megengedték  az  őrök,  hogy  igyunk  belőle,  de  csak  sza-
kaszonként  és  ránk  szegezett  fegyverrel.  A társamnak  volt  
egy  csuporja  a  derekán  levő  szíjon,  így hamar  ihattunk,  ha  
volt  lehetőség.  Mikor felérkeztünk  a Vereckei-hágóra,  pihe-
nést  rendeltek  el  az  őrök.  Láttuk,  hogy  szedik  a  krumplit  a  
hegy  oldalában  a  civilek.  Már  havas,  fagyos  volt  a  föld  és  
nehezen  kapálták.  Néztünk  vissza  a  megtett  útra.  Jobbra  
volt  a  határőrség  épülete  szétlőve.  Mondtam  a  társaimnak:  
jól nézzük meg az elhagyott tájat, mert  nem biztos, hogy újra 
viszont  fogjuk látni.  

Adalék Vereckéhez: Estére beérkeztünk  a faluba, a jegyzői 
irodába  szállásoltak  be minket,  rengeteg irat  volt  szétdobál-
va  a  padlón. Én  az  emeletre  kerültem.  Égettük  a  sok  papírt  
és  melegedtünk,  de  a  szemünk  gyulladásba  jött  a  füsttől.  
Alig láttunk másnap.  Reggel  a  sorakozónál  derült  ki,  hogy  a  
földszinti  szobában  egy falusi  ember  a  takaró  alatt  zsilettel  
fölvágta a hasát.  A társa  mesélte  el. Megint  álltunk  sokáig...  
Két  őr újra  elmaradt...  

Mentünk  tovább,  megrövidítve  az utat,  le  a  völgybe,  fel  a  
hegyre,  sok  helyen  térdig  érő  hóban.  Azután  befordultunk  
balra,  és  így  elértük  az  Uzsoki  utat.  Amint  hátranéztünk,  
egy  oszlopon  ez  állt:  „Uzsok  —  14  km."  Egy  tanítóképzős  
fiatalember pár száz méter  után  egyszerre  kiugrott  a  sorból,  
beszaladt  a baloldali  ritkás  erdőbe.  Az  őr  azonnal  lekapta  a  
fegyverét  és háromszor  rákiáltott:  sztoj (állj!).  De  a  fiú  csak  



szaladt.  Erre  az  őr  egy  sorozatot  adott  le,  a  fiú  összeesett.  
Az egész menet  természetesen  megállt.  Egy arra jövő  teher-
autóra tették  fel a halottat  és bevitték Turkára.  Ott  egy sze-
kérre  fektették  és nekünk  mellette  kellett  elmenni,  ránézve  
a  halottra.  Az  őr  figyelt  és  kiabált.  „Mindenki  így jár,  ha  
szökni  próbál!" Turkán  egy pár  napig voltunk. Jött  két  cseh  
tiszt toborozni  a cseh hadseregbe,  egy hadnagy  és egy főhad-
nagy.  Jelentkeztek  többen,  én  is.  Kérdezték,  milyen  alaku-
latnál voltam  a cseh hadseregben,  mikor mondtam,  hogy „B" 
szolgálatos  (fegyver  nélküli),  azt  kérdezték,  tudom-e  a  Mi-
atyánkot  elmondani  csehül.  Természetesen  az  volt  a  vála-
szom,  hogy nem.  így maradtam  a fogságban,  az  alkalmasak  
külön váltak tőlünk. Egy Vályi nevű ungvári katona, aki  már 
régebben  odakerült,  mondta:  talán jobb  is,  hogy  itt  marad,  
mert  az alkalmasakat  két-három  hét  múlva  bevetik  az  első  
tűzvonalba. Igaza lett. Duklánál már átestek az első kereszt-
tűzön. Mi utána elindultunk  az úton Szambor felé. Újra álud-
tunk istállóban, udvaron  a földön, ki hová tudott bújni, őrök-
kel  körülvéve.  Elértünk  egy  faluba,  megpihentünk.  Jöttek  
közelünkbe  gyerekek  és nők. Kérdeztük,  hol vannak  a férfi-
ak? Már  régen  elvitték  őket  is  ezek! — volt  a  válasz.  

Közben mind magasabb hegyekre és onnét mély völgyekbe 
meneteltünk,  étlen-szomjan.  Néha  osztottak  száraz  kenye-
ret,  és  csak  tovább,  tovább.  

Egyszer  aztán  beértünk  Sztarij  Szamborba.  Szakadt  az  
eső, havaseső, latyakos volt az út, a cipőnk kilyukadt,  ruhánk  
átázott,  aztán  valami  iskolaépületbe  (emeletes)  vittek,  de  a  
teteje sok helyen hiányzott.  Odahúzódtunk,  ahol száraz  ma-
radt  a  padló.  Talán  három  napig  lehettünk  ott.  Reggel  egy  
padláson  kellett  átmenni  mindenkinek  és  a  zsebeit  kiforgat-
ni.  Akinél  találtak  akár  kanalat  vagy  zsebkendőt,  kapott  a  
puskatussal.  Utána  elindultunk  Novij  Szambor  felé.  Talán  
másfél napig mentünk,  de közben  megint  megszálltunk  egy  
istállóban.  Sok  szalma  volt  benne,  hideg  volt,  az  emberek  



égették  a szalmát.  Olyan füst volt bent,  hogy alig láttuk  egy-
mást. Reggelre látászavaraink lettek, úgy kicsípte  a  szemün-
ket  a füst. Nagyon  megörültünk,  mikor  láttuk  a  vagonokat,  
melyekbe  bepréseltek  bennünket.  Legalább  nem  kellett  to-
vább  gyalogolni.  Nyolc  nap  és  nyolc  éjjel  utaztunk  a  vago-
nokban.  Ha  adtak  száraz  kenyeret,  vizet  nem  kaptunk,  ha  
másnap vizet kaptunk, kenyér nem volt. Ha megállt  a  vonat,  
kinyitották  az  ajtót  és  számoltak  egy  3—4  méteres  rúddal  
balról jobbra,  vagy  fordítva.  Mikor  december  10-én  megér-
keztünk  Orsára,  nem  ismertünk  egymásra  a  piszok  és  a  le-
fogyás miatt.  Orsa  egy  nagy  falunak  nevezhető  város  volt.  
Csak  a  központjában  voltak  kőépületek.  Körülöttük  csupa  
faház. A terep dimbes-dombos.  Van  5 állomása, személy-  és  
teherforgalma.  Sokáig  tartott,  míg  a  kijelölt  helyre  érkez-
tünk.  Azokban  a  barakkokban  tartották  azelőtt  a  németek  
az  orosz  foglyokat.  

Az úton  a  láger  felé munkácsi  foglyok  a  kereskedelmi  is-
kola igazgatóját két  oldalról támogatva  hozták be  a  lágerbe,  
úgy hallottam  2 nap  múlva meg is halt.  О volt  az  első  halot-
tunk. 

Legrosszabb  volt  a kora  reggeli  sorakozó.  Az ötösével  való  
számolás, ami sokszor órákig tartott, mert gyakran  eltévesz-
tették  a számolást,  és olyankor újra kezdték elölről. A reggeli 
leves  után  elosztották  az  embereket,  erdőbe  fáért  (25—30  
ember  vállon  hozta  a  szálfákat),  a  többi  a  patakból  a  vizet  
(mélyen  a  domb  alatt  folydogált).  Már  akkor  voltak  ott  né-
metek  pár  százan,  akik  a  konyhát  és  a  fürdőt  látták  el.  A  
barakkban  nem  maradhatott  senki,  mert  bottal  verték  ki,  
aki lefeküdt, hogy meg ne lássák  a félhomályban. Volt  egy pa-
lánkai  sváb,  Wéber  nevü  parancsnok  (mint  fogoly került  oda  
előttünk),  de  rosszabb  volt,  mint  az  oroszok.  Állandóan  sakál  
módjára  ordítozott  mindenkire,  a  sorakozásnál  különösen.  

Két  hétig  voltam  a  nagy  barakkban.  Egy  héttel  megérke-
zésünk után gyúlést hívtak egybe, és egy „politruk" (politikai 



tiszt)  nagy  beszédet  tartott.  Azt  mondta:  ,Azért  hoztak  el  
minket,  deportáltakat  otthonról, mert  ott  áll  a front...  Egyik 
ember megkérdezte  tôle — én tolmácsoltam  —, hogy hát  ak-
kor mikor megyünk haza? A válasz  az volt, hogy egy hét,  egy 
hónap  vagy  egy  év  is  beletelik.  Erre  kitört  a  zajongás,  ká-
romkodás,  de az  öt hidegen hagyta.  December 24-én  beláza-
sodtam  és  az  úgynevezett  kőbarakkba  kerültem,  melyben  5  
nagy helyiség volt, mindegyikben  180—200 ember  összezsú-
folva, mert  állandóan  érkeztek  a  betegek.  A bejárati  kaput  
drótkerítéssel  elzárták  és se ki, se be. Karanténban  voltunk.  
Az ételt  a németek  a kapuban letették  (a kondérokat),  a  bel-
sők  pedig  bevitték  és  szétosztották.  Nekem  a  lázam  elmúlt  
és  így  el  tudtam  látni  egy  ideig  a  feladatomat.  A német  or-
vosokkaljártam vizitre, tolmácsoltam  kevés német  tudásom-
mal,  és  az  orosz  ápolókkal  beszéltem.  

Kora hajnalban hozták  az ételt, gyertya  híján  gumiborítá-
sú  drótokat  égettünk,  nagy füst volt  tőlük  a szobákban,  pár  
nap  múlva  olyan füstösek voltunk,  mint  a  kéményseprők.  

Február közepén aztán én is megkaptam a dizentériát  flekk-
tífusszal együtt.  Mivel  előzőleg ápoltam  egy nagyváradi  zsidó  
fiút  (a  neve Buchsbaum  volt),  most  ő ápolt  engem  hetekig.  

A  szobaorvosunk  egy  Scheffer  nevü  német  kapitány  azt  
tanácsolta,  hogy krumplit  égessek  szénné  és  azt  egyem,  na  
és, ha kapott gyógyszert,  adott nekem belőle. Lassan felépül-
tem  és márciusra  elmúlt  a járvány  — sajnos sok  áldozattal.  
Naponta  10—15  halott  is  volt,  de  az  egyik  napon  20-at  is  
számoltunk.  Temetni  nem  lehetett,  30—40°C  hideg volt.  Az  
épület  mögött  volt  egy fabarakk,  oda  dobálták  be  a  halotta-
kat,  és  ahogy javult  az  idő,  közös  sírba  temették  őket.  

Az epidémia lezajlása után hetenként  megborotvált  mind-
nyájunkat  egy  fogolytársunk.  Akkor  kaptunk  tiszta  inget,  
mert  addig  a  sok tetű  és  bolha  miatt,  mint  a  mákos  tészta,  
olyan  volt  az ingünk.  Egy szalmazsákot  is kaptunk,  de  csak  
a  kabáttal  takaróztunk  vagy pufajkával, kinek  mije  volt.  



Tavasszal, mikor tisztították  a latrinát, találtak benne  egy  
embert,  aki  télen  belefulladt.  

Akik egészségesek maradtak, ellátták  a lágert.  A kenyeret 
messziről  a  völgyből  maguk  húzták  föl szekérrel  a  dombte-
tőre.  Ugyanúgy  a vizet  és  a fát  is.  

Betegségünk  ideje alatt  fenyőlevelekből  főzött teát  adtak,  
később  a leveshez néha  egy szelet  fehér kenyeret  és tejbeká-
sát is kaptunk.  Komisszión válogatták szét  a betegeket:  O.K.  
és  distrófiás.  

Hét  hónapot  töltöttem  a kőbarakkban,  utána  beosztottak  
csoportokba különböző munkákra:  szénlapátolásra,  vagonok  
kirakodására,  téglapucolásra.  Júniusban  az  öregebb  rok-
kantakat  hazaengedték.  Minket,  kb.  ötven  embert,  Vi-
tyebszkbe irányítottak  egy vasgyár területére.  A város földig 
(1945-ben)  le  volt  rombolva.  Mi  a  gyár  szuterénjében  lak-
tunk.  A  folyóból  —  a  Dvina  partján  volt  a  gyár  —  a  „vizes  
brigád" hordós  kocsival  húzta  föl a vizet  mindennap  a  gyár-
hoz.  A többiek romeltakarítással,  bontással,  téglapucolással  
foglalkoztak.  Itt  már  megengedték,  hogy  írjunk  haza,  leve-
lünkre  pár  hónap  múlva  választ  is  kaptunk.  

1946 szeptemberében  irányítottak vissza Mogilev városba. 
Jelezték,  hogy  nemsokára  haza  megyünk.  Csoportokba  osz-
tottak  — és  így jöttünk  haza.  

MAJOROSSY  BÉLA  (Ungvár,  1990)  ...1925-ben  szület-
tem Nagykaposon  tehát  19 évesen  értem  meg  az  eseménye-
ket.  1937-ben  Ungvárra  költözött  a  család  heten  voltunk  
testvérek. Ungváron  a római katolikus  fiúiskolába jártam.  S  
mily különös véletlen, hogy éppen ezen iskola falai közül  vit-
tek  el aztán  1944-ben.  De előbb a  Gödöllői Szent István  Fiú-
intézetben  vaskereskedést  tanultam,  mihamarabb  kereset  
után szerettem volna nézni. 43-ban jöttem vissza  Gödöllőről,  
segéd  lettem  az  egyik  kereskedőnél.  18  évesen,  mivel  még  
nem  voltam  hadköteles,  a  szolgálat  csak  21 éves  kortól  volt  
kötelező,  munkatáborba  osztottak  és  társaimmal  együtt  el-



vittek  az  Árpád-vonalat  építeni.  Én  már  akkor  hangoztat-
tam,  hogy  ez  felesleges,  hiszen  a  román  úgy  is  beengedi  az  
oroszokat.  Szóval,  építettük  a  vonalat,  amikor  úgy  október  
2Q-án,  22-én  a  németek  csatlósai  gyors  ütemben  vonulni  
kezdtek  lefelé  a  hegyekből  és mondták  nekünk,  hamarosan  
bejönnek  az  oroszok.  Mi  is  haza  igyekeztünk,  semmi  ked-
vünk  nem volt  ott találkozni  velük. Emlékszem  a napra,  ok-
tóber  24—re. Hatalmas robbanás rázta meg a várost, én éppen 
az  Ung  közelében  található  malomnál jártam.  Az  elvonuló  
magyar  csapatok felrobbantották  a város mind  a három  híd-
ját.  S  még  aznap  délután  megláttam  az  első  orosz  katonát.  
Egy pufajkás alacsony  asszony  volt,  és  csak  folyton azt  kér-
dezte: „Frici jeszty?" Aztán  ki  kellett  váltani  az  úgynevezett  
szabad  mozgási  igazolványt.  Az akkori  első párttitkár,  bizo-
nyos  Polovka  nevezetű,  megbízott  azzal,  hogy  a  vaskereske-
désből  árusítsam  ki  az  árut  a  város  kasszájába.  Erről  egy  
igazolványt  is  kiállított  számomra.  Ez  egy  kis  biztonságot  
nyújtott.  S  a  szabad  mozgási  igazolványom  le volt  bélyegez-
ve.  Néhány  nap  múlva  azonban  már  zaklattak,  hogy  még  
egy  pecsét  kell  az  igazolványra.  Nem  akartam  jelentkezni,  
két hét múlva  az ideiglenesen  összetákolt fahídnál  igazoltat-
tak. Kik? Azok, akik  az Árpád-vonal  építésére vittek,  illetve  
ott őriztek bennünket.  Mi magyar partizánoknak hívtuk  őket  
magunk  között.  Ok  is  a  második  bélyegzőt  kérték  számon  
tőlem.  Ezzel  az  ürüggyel  kísértek  be  az  egykori  fiúiskolába,  
ahol  az  orosz tisztek  fogadtak. Sokan kérdezték  tőlem  azóta  
is, hogy miért  nem szöktem  meg. Hiszen  az ungváriak  közül  
többen ismerik azt  az átjárót, amely  1944-ben  sok  embernek  
kínálta  a  megmenekülés  útját.  Én  is tudtam,  hogy  ki  lehet  
onnan jutni  a  másik  utcára,  de  az  anyám  könyörgött,  gon-
doljak  a  testvéreimre,  mi  lesz  velük,  ha  megszököm.  A  bá-
tyám  azelőtt tűnt  el a fronton. így hát maradtam.  Az egykori 
igazgatóm  szobájában  egy derék,  magas  szovjet tiszthez  ve-
zettek. Éppen  egyik barátommal  „tárgyaltak".  Rámnézett  és  



megkérdezte,  mi a nemzetiségem. Eszembe se jutott  letagad-
ni magyarságomat. Ezután megmotoztak  és az egyik szobába 
kísértek, ahol voltak már vagy 30-an. Nemsokára  a barátom, 
akivel  a  tisztnél  találkoztunk,  is  bejött.  О  sem  tudta,  hogy  
mi  ez  az  egész, miért  tartanak  fogva bennünket.  Elmesélte,  
a  tisztet  még  az  sem  érdekelte,  hogy  ő  a  háború  idején  zsi-
dókat  mentett.  Egész éjszaka ott maradtunk,  édesanyám  az  
ablakon  keresztül  belopott  egy  kis  élelmet.  Engem  nem  há-
romnapos munkára,  malenykij robotra  hívtak  be.  Egyszerű-
en bekísértek  az utcáról.  Már  később  a  többiektől  hallottam  
a  malenykij robotról.  Csak azt furcsálltuk már  a kezdet  kez-
detén,  hogy mindannyian  magyarok  vagyunk.  

Másnap  reggel  sorakozót  rendeltek  el  és  gyalogosan  elin-
dítottak Munkács irányába. Nem tudtuk, hová és miért  visz-
nek. De szigorú őrizetet kaptunk. Ha valaki kilépett  a sorból, 
hogy elvégezze a dolgát, rögtön röpködtek  a golyók  körülötte.  
Éjszaka értünk Kalnikba,  ahol kopaszra  nyírtak.  Akkor  már  
tudtuk,  hogy  baj  van.  Istállókban,  vizes  földön  aludtunk.  
Másnap  Szolyva irányába  meneteltünk.  A Beregszentmikló-
son töltött éjszaka után érkeztünk meg Szolyvára,  az egykori 
magyar  honvédségi  laktanyába.  Egy  szobában  kb.  100-an  
zsúfolódtunk össze. Fűtés  és ami  a legszükségesebb,  víz  sem 
volt. 

Választottunk  szobaparancsnokot,  egy  bizonyos  Kurucz  
nevú fiú személyében.  О tudott  kicsit oroszul, mert  a  többség 
semmit sem. A válasz mindig az volt, hogy nyicsevo,  nyicsevo  
(semmi, semmi). Azonnal munkára  fogták az embereket.  Fát  
ültettünk.  Többen  félcipőben,  könnyú  ruhában.  S  ömlött  az  
eső,  a  cipő  szinte  leszakadt  a  lábunkról,  a  koszt  rettenetes  
volt.  Sokan,  akik  az istállókban  kaptak  elhelyezést,  a  hideg  
betontól,  az  esőtől felfáztak, belázasodtak.  S  a  legszörnyűbb  
a  személyzet  volt,  melyet  egykori  magyar  katonák,  a  zsidó  
munkatáborok  lakói  alkották.  Ezek  az  emberek  rajtunk  
akartak bosszút állni minden eddigi szenvedésükért.  Sajnos,  



ez volt  az  igazság  és  ezt muszáj elmondani.  Nappalra  elzár-
ták a vizet és éjszaka, amikor megengedték, mindenki  mohón  
teleitta magát.  Akinek volt üvege, tartalékolt  vizet  reggelre.  
Megdöbbentő  volt,  mikor  a  világosságban  megláttuk  ezeket  
az üvegeket. A víz ürülékes volt bennük, valaki  a tartályokba 
vezettette  a vécé tartalmát...  Vérhas tombolt  az  egész  tábor-
ban. Édesanyám kéthetenként,  az életét kockáztatva,  gyalog  
járt  hozzám,  ilyenkor  élelmiszert  és ruhát  hozott.  Valahogy  
becsempészte.  A  vérhasból  kigyógyulva  sárgaságba  estem,  
nem bírtam parancsolni  éhségemnek. Aztán  a flekktífusz kö-
vetkezett.  Az  volt  az  érzésem,  hogy  direkt  módon  hagynak  
elpusztulni  bennünket.  Ezt  a három  betegséget,  amelyet  én  
átvészeltem,  senki  sem  úszta  meg  élve.  Rengetegen  haltak  
meg.  Csak  akkor  még  nem  sejtettük,  hogy  tovább  viszik  a  
magyarokat...  A  tífusszal  kórházba  szállítottak,  a  szolyvai  
városiba. Úgy-ahogy kikezeltek. Éppen visszafelé tartottunk 
a kórházból, amikor az állomáson egy döbbenetes  látványban  
volt  részem.  A füttyszó jelezte  a vonat  indulását,  mi  a  pero-
non  álltunk.  S azt láttam,  hogy  a lassan  gördülő  vonatkere-
kek között egy asszony mászik. Sikerült kicsúsznia a kerekek 
között.  Amikor  felállt  akkor  ismertem  meg édesanyámat.  A  
köztemetőből jött,  a  keze  csupa  föld  volt.  A holttestemet  ke-
reste,  mert  azt mondták  neki  a tábor  személyzetének  a  tag-
jai,  hogy meghaltam.  Pedig tudták:  élek.  Az emberi  kegyet-
lenség  gazdag  fantáziával  bír...  A halottakat  stráfszekéren  
vitték  ki  Szolyva határába,  egy  kis  fenyves melletti  szántó-
földre.  A kezek,  a  lábak  kiálltak  a  fagyos  földből.  Ezt  nem  
lehet elfelejteni. Naponta  6—8 hullát vittek ki oda. De miért  
kellett  elpusztulniuk?  

...Három  hónapig  maradtunk  Szolyván.  Az  indulás  előtti  
napon  beoltottak  bennünket,  csak  éppen  az  injekciós  tűket  
nem  cserélték  ki.  Egymás  után  szúrták  az  emberekbe.  Fer-
tőzést  kaptunk, hatalmas  kelések voltak  a testünkön.  Mivel  
kórházban  voltam  és hallássérült  lettem,  szerencsém  volt  és  



vonaton utazhattam. Másokat gyalogosan kísérték  Szambor-
ba. Társaim  mesélték,  hogy keléseiket  Perecsenyben  felvág-
ták,  majd  tovább  indították  őket.  Szamborban  lebombázott  
épületekben  laktunk.  Akiben  élet  volt,  azt  bevagonírozták.  
1945 húsvét első napján elindultunk  az újabb bizonytalanság 
felé. Két  hétig  50-en,  60-an  egy  vagonban,  hidegben,  fagy-
ban.  Molotovba,  a  mai  Permbe,  a  krasznokamszki  büntető-
táborba kerültünk.  Itt  kicsit már jobb lett  a koszt,  az  ellátás.  
Dolgoztunk,  csináltunk  mindent,  fát  termeltünk,  követ  tör-
tünk,  papírt  hordtunk,  arattunk.  Itt  már  különböző  nemze-
tiségűekkel  voltunk  együtt.  Természetesen  haza  nem  küld-
hettünk levelet, és nekünk sem írtak. Hiszen azt sem tudták,  
élünk  vagy  halunk.  De  azért  sokkal jobb  dolgunk  volt  mint  
Szolyván.  S az utóbbi hónapokban már  egy kis pénzt  is  kap-
tunk.  Igaz,  levonták  belőle  a lakbért,  a  kosztpénzt,  így  nem  
sok  maradt.  Ha  arról  faggattuk  őreinket,  mikor  engednek  
haza  bennünket,  a válasz  azt  volt:  „szkoro"  (hamarosan).  

1946 őszén nem tudom megmagyarázni, miért,  de  egyszer-
re mindannyian  biztosra vettük: már  nem tart  sokáig.  S  mi-
után egy újságban azt olvastuk, hogy Kárpátalja  csatlakozott  
Ukrajnához,  egyre  erősebben  élt  a  remény: karácsonyra  ha-
zaérünk.  November  5-én  érkeztem  meg  Ungvárra.  

Hogy miért  büntették  a  magyar  férfiakat ilyen  rettenete-
sen? A megannyi változat közül én a következő  magyarázatot  
tartom  a  legreálisabbnak.  A  szovjet  csapatok,  még  mielőtt  
bevonultak  Kárpátaljára,  nagy  igyekezetükben  jelentették  
főnökeiknek  a  hadifoglyok  számát.  S  mivel  kevesebb  lett  a  
létszám,  így  próbálták  pótolni  a  „hiányt".  Ezt  erősíti  az  a  
tény is, hogy soha sem név szerint tartottak  nyilván  bennün-
ket, hanem  csupáncsak  a mennyiség alapján.  S még  valami.  
Az őröket  egyeseknek  sikerült  lefizetniük,  őket  titokban  el-
engedték.  De  helyettük  útközben  elkaptak  másokat,  nem  
számított:  idős vagy  fiatal,  csak  a neme  férfi legyen.  így  ke-
rült közénk  egy tizennégy éves  fiúcska  is, akit  azóta  is  hiába  



vár haza  az édesanyja.  Hogy miért  éppen  a magyarokat?  Mi  
voltunk  a  bűnös  nemzet.  Én  nem  voltam  katona,  egyetlen  
pártba  sem léptem be, mégis hadifogolyként kezeltek. Ez na-
gyon bántott. Fiatalon  és ártatlanul  hurcoltak meg. Egyetlen 
bűnömként azt rótták fel, hogy magyar  a nemzetiségem. Utá-
na soha sem volt ebből kellemetlenségem. Úgy tettek,  mintha 
semmi  sem  történt  volna,  bocsánatot  sem  kért  tőlem  soha  
senki. 

Ennek  ellenére  nem  bánom,  hogy  magyarnak  születtem.  
Pedig  lett  volna  miért.  Hiszen  egyszer  felvidéki  kommunis-
tának,  máskor németbarátnak  tituláltak.  Egyik sem  voltam.  
Próbáltam emberül  élni, nem tehetek  róla, hogy néha  állattá  
alacsonyítottak.  A rendszerre  nem  haragszom.  Minden  dik-
tatúrának  voltak  áldozatai.  Bennünket  itt  a Kárpátok  alján  
sokszor  vert  a  sors,  és  az  anyaország  sem  törődött  velünk  
soha igazán... Fogolytársaim közül sokan még emlékezni  sem 
akarnak  azokra  az  időkre.  Pedig  beszélni  kell  róla,  világgá  
kürtölni,  hogy  soha  ne  ismétlődhessen  meg.  Míg  élek,  nem  
hagy  nyugodni  a  kérdés:  miért?  

DEZSOFFY  GÉZA  (Ungvár,  1990) ...Az első bejegyzést ak-
kor  tettem  fekete  könyvecskémbe,  amikor  bejöttek  az  oro-
szok.  Ez  egy októberi  napon  délelőtt  11 órakor  történt.  Igaz,  
előtte  még megesett  velem  egy s más.  Mivel  az  egyik  légitá-
madáskor megsebesültem, az 555-ös hadikórházba  kerültem  
Ungváron.  Abba  az  épületbe,  ahol  most  az  egyetem  fizika-
matematika  kara  van.  A front már  egészen  közel  volt.  Meg-
kezdték  a  sebesültek  evakuálását.  Akiket  előttünk  vittek  ki  
a  vasútállomásra,  azok  még  átjutottak  a  frontvonalon.  Mi  
Ungváron  rekedtünk,  Daróc  környékén  szóltak  az  ágyuk.  
Már  a harckocsik  dübörgését  is hallottuk.  A városban  itt-ott  
lövedékek  robbantak.  Helyzetünk  egyre  kényelmetlenebbé  
vált.  Az  állomáson  fegyveres  magyar  katona  állt  őrséget.  
Amikor ki akartam menni  a kapun,  az őr megállított  és meg-
kérdezte: 



— Hová,  hová,  földi?  
— Egy  kis  itókáért.  
— No, jól van, menj, de osztán nekem is hozzál, mert fázok, 

hogy  a  fene  egye meg  ezt  az  időt.  
Kimentem,  illetve mentem volna, mert  sántítottam,  biceg-

tem, s amikor eltávolodtam  az állomástól, az egyik kerítésből  
kitörtem  egy lecet,  hogy legyen mire támaszkodnom.  Mankó  
helyett  használtam,  míg  nagy  nehezen  hazavánszorogtam.  
Feleségem megijedt. Az éjszaka nyugtalanul  telt  el.  Másnap, 
mint már említettem, bejöttek az oroszok. Gazdálkodó  ember  
voltam, és mivel lovaink szépek voltak,  a kiskatonák  el akar-
ták vinni. Csak hosszas könyörgés után sajnáltak meg.  Igaz,  
az  egyiknek  nagylelkűségét  itallal  váltottam  meg.  A  katona  
vodkát  kért,  de én  csak  egy üveg rumot  tudtam  adni.  Mikor  
pohár után akartam  nézni, a  fiatalember  megállított,  az  asz-
tallappal leütötte  a rumos üveg nyakát  és szinte  egy  szuszra  
kiitta  a  tartalmát.  

Beszéltem  szlovákul  és ruszinul.  így sikerült  szót  ejtenem 
az  egyik közeli házban  elszállásolt  orosz katonaorvossal,  aki  
olyan  okmányt  adott  ki,  hogy  a  portán  fertőző  beteg  van.  
Amikor az igazolványomat kiakasztottam  a bejárat elé, a vá-
ratlan  vendégek megritkultak,  a katonák  messze  elkerültek.  
A papírral  tíz  nap  nyugalmat  nyertem.  Ez  idő  alatt  többé-
kevésbé  felépültem.  De november  közepe  táján  kihirdették,  
hogy  kötelesek  vagyunk  a  repülőtér  helyreállításában  részt  
venni.  Később  igazolvány  miatt,  berendeltek  a  Teleki  (ma  
Duhnovics)  utcára,  ahol  a hivatali  személyek  megkérdezték  
tőlem,  milyen  a  nemzetiségem.  Én  becsületesen  megmond-
tam, hogy magyar vagyok. Azt észrevettem, hogy nevem után 
egy piros keresztet rajzoltak és már nem engedtek  ki az  épü-
letből.  Egy  fegyveres  átkísért  a  római  katolikus  iskolába,  
amely jelenleg  a  zeneiskolához  tartozik.  Hiába  próbált  segí-
teni  rajtam  a  feleségem,  nem  tehetett  semmit.  Másnap  
összeállították  a menetszázadot,  és négyes sorokban  elindul-



tunk  az  ismeretlenbe.  Amikor  hozzátartozóink  megtudták,  
hogy visznek bennünket,  utánunk  eredtek. Tisztes  távolság-
ból  követték  menetoszlopunkat,  de  amikor  felértünk  a  lázi  
nagydombra,  a kiskatonák  elkezdtek kiabálni rájuk  és  több-
ször is a levegőbe lőttek. A civileket visszaparancsolták.  Lógó  
orral,  korgó  gyomorral,  elkeseredetten  masíroztam.  Egyre  
csak az forgott a fejemben, hogy ezek az őrök majd azt  teszik  
velünk, mint amit  a németek tettek  a hadifoglyokkal. Kihaj-
tanak  bennünket  egy  távoli,  eldugott  helyre,  és  valameny-
nyiünket  léggéppuskáznak.  De  nem  így  történt.  Első  alka-
lommal  Szerednyén,  a második nap  Kalnikon  éjszakáztunk,  
rettenetes zsúfoltságban. Péntekre érkeztünk meg a  szolyvai  
gyűjtőtáborba. Útközben  heten  megszöktek.  Azt  mondanom  
sem kell, hogy a hiányzókat  a bámészkodó civil lakosok közül 
pótolták,  ráadásul  olyan jól,  hogy végül  a  transzport  átadá-
sánál  két  emberrel  már  többen  is  voltunk...  

Este  betoloncoltak  bennünket  a  lágerbe.  A  folyosókon,  a  
priccseken nagy volt a zsúfoltság. Aludni is csak úgy lehetett, 
ha  oldalra fordultunk. Mellém  egy idős, Halász  nevezetű,  ti-
szaújlaki  ember  került.  Lassan  mesélni  kezdett.  Öt már  ko-
rábban Szolyvára hozták. Közben hangja el-elcsuklott.  Több-
ször  is mondta,  hogy bizony,  ő már  innen  soha ki  nem  kerül  
élve. Akármit  is vesz  a szájába, kis  idő múlva  rohannia  kell  
a  latrinára.  A hastífusz,  a  kiütéses  tífusz  dúlt  a  táborban,  
ami  az  embereket  legyengítette.  Ráadásul  a tetvek  is  elsza-
porodtak.  Fertőtlenítést  alkalmaztak  az  élősdiek  ellen.  Va-
lamennyiünket  kopaszra nyírtak.  A kézi hajnyíró olyan  élet-
len  volt,  hogy  a  procedúra  felért  egy  szörnyű  tortúrával.  
Utána jött  a klórmeszezés jéghideg vízzel. Decemberben,  rá-
adásul  a  dermesztő  fagyban, nem  volt  könnyű  kibírni  a  ke-
zelést. A ruha fertőtlenítése is a megaláztatások  sorozatához  
tartozott.  Ha  valaki  véletlenül  nem  vette  észre,  hogy  a  vas-
kampón épp az ő ruháját emelték  a magasba, akkor  a  katona  
kis  idő  múlva  ledobta  a  földre,  amit  hamar  beletapostak  a  



sárba.  Az  első hetekben  gyakoriak  voltak  az  ilyen  „fürdeté-
sek".  Az egyikre  különösen jól  emlékszem.  

A nap  vége  felé jártunk.  Állítólag  letelt  a  munkaidő.  Mi  
ott  álltunk  meztelenül  a  hidegben.  Az  ajtót  ránk  zárták  és  
reggel hat óráig ott kellett maradnunk.  Ha nem teszünk sem-
mit,  akkor  reggelre  valamennyien  megfagyunk,  elpusztu-
lunk.  Már majdnem pánik  tört  ki közöttünk,  amikor  határo-
zott  hangon  megszólalt  egyik sorstársunk,  aki,  mint  később  
megtudtuk, katonaorvos volt. Csendet kért, majd megmagya-
rázta, ha  életben akarunk  maradni,  akkor fogjunk össze.  Al-
kossunk  láncot  mint  a  méhek  a  kaptárban  és  szorosan  egy-
más  mögé  állva,  állandóan  mozogjunk.  Mivel  a  külső  körön  
volt a leghidegebb, bizonyos időközönként cseréltük  egymást.  
Sokunknak  szerencséjük  volt. Sajnos, nem  úgy számos  sors-
társamnak.  A tiszaújlaki  Halász  bajtársam  mellettem  halt  
meg.  Reggel  az  oldalamban  éreztem  könyökét,  megpróbál-
tam  felébreszteni,  de  nem  sikerült.  Az emberek  úgy  hullot-
tak, mint  a falevél. Minden  ok nélkül. Jobban  mondva  azért,  
mert  állítólag  a  ritkán  kiosztott  cukormennyiségbe  arzént  
kevertek  a lágerorvosok.  Az esetet  kivizsgálták,  a két  orvost  
többé  nem  láttuk...  

Egy  megrázó  eset  azonban  mind  a  mai  napig  a  szemem  
előtt  van.  Akikhez  lehetett, jöttek  a  hozzátartozók.  Egy  kö-
dös, esős reggelen, a drótkerítés mellett megállt az  asszonyok 
egy csoportja. Aki felfedezte hozzátartozóját,  örült  a  viszont-
látásnak.  De  az  egyik  magas,  sovány  asszony  hiába  szólon-
gatta  férjét, választ  nem  kapott.  Nagy  sokára  megmondták  
neki,  hogy  akit  keres,  meghalt.  Valaki  elvezette  a  nénit  a  
mély,  félig vízzel  megtelt  halottas  gödörhöz,  ahol  a  nő felis-
merte  a  férjét.  Éktelen  jajveszékelésbe  kezdett.  Átkozta  a  
katonákat.  Visszatért  a bejárathoz  és  sáros,  maszatos  kezé-
vel nekiesett az őrnek, aki durván  meglökte  a  szerencsétlent.  
Az  asszony  beleesett  a  pocsolyába.  Szörnyű  volt  a  látvány.  
A szerencsétlent  csak  hosszú  idő után,  és akkor  is csak  nagy  



nehezen  tudták  elvonszolni  a  szöges  drótkerítéstől  a  Mun-
kács  felé vezető  országúthoz...  

Sok karácsonyt  megéltem  már.  De  a fogságban  eltöltöttre  
örökké emlékezni fogok. Olyan megrendítő prédikációt,  mint  
amilyet  1944 szentestéjén hallottam, nem lehet  elfeledni. Az 
istentiszteletet  Bakos  (sajnos,  csak  a  vezetéknevére  emlék-
szem és ezeket  rögzítettem jegyzetfüzetemben) tiszújlaki re-
formátus  lelkész  tartotta.  S  legfőbb  mondanivalója  az  volt,  
hogy  az  igaz  ember  a  bajban  is  megmarad  annak,  aki.  így  
történt  velünk  is.  Az  egyik  fogolytársunknak  egy  radvánci  
lány  volt  a  menyasszonya.  Amikor  látogatóba jött,  magával  
hozott  egy kis karácsonyfát  és négy szál  gyertyát.  Az  őrtálló  
katona  egy  üveg pálinkáért  átdobta  a  szögesdrót-kerítésen  
a  küldeményt.  Közeledett  az  este.  Szájról  szájra járt  a  hír,  
hogy  szentestén  a  lyukas  tetejű  kápolnában  gyülekezünk.  
Prédikáció  is lesz. Mert,  amíg élünk,  addig hiszünk  és  remé-
lünk. Ez történt  velem és sorstársaimmal  is 46 évvel  ezelőtt.  
Amikor  a  sötétben  bezsúfolódtunk  a  kápolnába  és  megpil-
lantottuk  a  lobogó gyertyafényt,  könnyezni  kezdtünk.  Meg-
rendítő  volt  a  tiszteletes  úr  szentbeszéde.  Hangja  azóta  is  
minden  karácsonykor  visszacseng  a fülembe. 

—  Testvéreim  az  úrban.  A  sors  nehéz  próba  elé  állított  
bennünket,  de bízzunk  a mindenható  gondviselésében.  Gon-
doljunk  szeretteinkre.  Ahogy  belenézünk  a  gyertyafénybe,  
hallani  véljük  az  édesanyák,  feleségek  fohászát,  gyermeke-
ink  kérdéseit.  Hol van  az  én  édesapám?  Miért  van  távol,  és  
miért  nem  hallja  a  hangomat,  miért  nem  jön  hozzánk?  Az  
édesanyák  próbálják  megnyugtatni  őket,  és  bíznak  abban,  
hogy  talán jövőre (1945-ben)  végre  együtt  lesz  a  család...  

Ami  engem  illet,  nekem  és  még sok-sok  fogolytársamnak  
szerencséje  volt.  1945. március 20-án barátaim  segítségével  
szabadultam. Amikor hazajöttem, olyan sovány voltam, hogy 
a  feleségem  nem  ismert  rám.  Bizonyára  azt  gondolta,  hogy  
a  szellemem jelent  meg az ajtóban. Kételyeit  csak  a  hangom  



oszlatta  el.  Szakállam  45  évvel  ezelőtt  is  hosszú  volt,  csak  
nem  olyan  ősz, mint  ma,  hanem  dús  és  fekete.  

BRENNER  TIBOR  (Ungvár,  1991)  ...azokhoz  a  magyar  
nemzetiségű  emberekhez  tartozom,  akiket  1944.  november  
23-án  elvittek  az  édesapámmal  együtt  3  napi  munkára.  
Édesapám  Tiszaújlakon az elemi iskola tanítója, utána  igaz-
gatója volt. Se ő, se én soha nem voltunk  nemzeti-szocialista  
pártban.  Én  1944-ben  a beregszászi  gimnázium  8-ik  osztá-
lyos  tanulója  voltam.  A községházi  felhívás  után  jelentkez-
tünk  édesapámmal  Tiszaújlakon, hiszen  azt  mondták,  hogy  
a  munkácsi  repülőtérre  visznek,  ott  fogjuk javítani  a  meg-
rongált kifutóteret. Mi elhittük, mert minket  becsületességre  
és nem hazugságra neveltek. Tiszaújlakról már fegyveres őr-
séggel kísértek. Az első nap az éjszakát a munkácsi  iskolában  
töltöttük, másnap elhajtottak Szolyvára. Édesapámat  korára  
(1897-ben  született)  és  betegségére  való  tekintettel  1945  
márciusában  hazaengedték.  Engem  februárban,  a  legna-
gyobb télben Szolyváról Sztarij Szamborba hajtottak  gyalog.  
Onnan  néhány  hét  múlva  bevagoníroztak  marhavagonokba  
és  elszállítottak  Sztalinóba  (Donyeck).  Ott  Makajevkán  és  
Gorlovkán voltam lágerben,  ahol alumínium  edényeket,  eke-
vasat  gyártottunk.  A lágerben  románok voltak  a  parancsno-
kaink.  Egyszer,  amikor  nem  bírtam  felkelni  a  priccsről,  egy  
román  őrmester  úgy  összerúgdosott,  hogy  kórházba  kerül-
tem,  a jobb  lábam  megfeketedett,  le  akarták  vágni.  Engem  
mindenki diáknak hívott, mert tudták,  hogy a  gimnáziumból  
hurcoltak  el, ártatlanul. Végül egy német orvos mentett  meg,  
én meg tudtam magamat  értetni vele, mert  a  gimnáziumban  
a  német,  latin  és  olasz  nyelvet  tanultuk.  Neki  azt  mondtam,  
hogyha a lábamat levágják, kiugróm az emeletről (ott feküdtem). 

1946 november  végén jöttem  haza.  A mi  csoportunkat  Ti-
szaújlakra  Illés  Zoltán  hozta  haza...  

ANDOR  GYÖRGY  (Ungvár,  1990) Az erősödő  őszi  szélben  
a  gyertyák  lángja  rebbenve  nyújtózkodott  a  magasba,  mint  



45  évvel  ezelőtt  a  lelkünk,  mikor  utolsót  csattant  a kapu  az  
„egy  kis  munkára"  induló  apám  háta  mögött.  Ezt  a  csatta-
nást  hallom  most  is  a  fülemben,  mikor  a  közeli  tölgyfáról  
mintegy  mementóként,  hatalmas  reccsenéssel  törik  le  egy  
évszázados  gally...  Fennakad  az  alsóbb,  vastagabb,  nyilván  
öregebb  vázágakon,  amelyek  kiállták  a  kor  viharait,  hogy  
magukba  zárva erőtartalékaikat  megőrizzék  a következő  ta-
vaszig  a  zsendülés  reményét...  

A  reményt,  melynek  valóra  váltását  hiába  vártuk  télen,  
majd  tavaszon  s  hosszú-hosszú  éveken  át,  míg  1952-ben  
egyszerre  csak megszűnt  a  messzi  Tajsetből félévenként  ér-
kező  szűkszavú  orosznyelvű  levelezőlapok  üzenete  is.  Hogy  
mi  történt,  csak  sejthettük.  S  az  1953  után  bekövetkezett  
enyhülés  lehetővé tette  a  kérdezést  is:  hol  az  Apám?  

A válasz  sokáig váratott  magára:  éppen  tíz  év múlva  kap-
tuk  meg  a  haditörvényszék  döntését.  Ezek  szerint  a  húsz  
évvel  ezelőtt  hozott  ítélet  bűncselekmény  hiányában  sem-
misnek  tekintendő!  Apámat  —  posztumusz  —  rehabilitál-
ták... 

Posztumusz.  Egy  életet  egy  rendszer  tévedéséért.  Egyet?  
Kárpátaljáról  sok  tízezret.  Akiknek  csak  egyetlen  vétkük  
volt: magyarok  voltak!  

S  a  szöveg  végén  keresek  még  egy  mondatot:  elnézést  a  
tévedésünkért! 

Nem,  senki  sem  kért  elnézést  az  özvegységért,  a két  elár-
vult  gyermekért.  Igazuk  is  van.  Ilyesmiért  nem  lehet  senki  
sem elnéző. Mint ahogy megbocsátani sem lehet.  Az elveszett 
ifjúságot. A lélek  szabad  szárnyalását  gátló  lelki  béklyót.  A  
jobbítására  pazarolt  energiát.  Az  elvesztett  hitet,  hitelétől  
megfosztott, megcsúfolt  emléket.  

S  ki  téríti  meg  az  asszony  rettegését,  mikor  választás  elé  
állították:  vagy  viszik  fiait,  vagy  hadisarcot  fizet,  olyan  
összeget,  amely  éppen  évi  költségeit  fedezte  volna,  de  
amellyel  soha  nem  rendelkezett  egyszerre.  Meg  kellett  hát  



— a börtöncellában kuporogva — ígérnie,  hogy a vele  küldött  
végrehajtónak  otthon  átadja  a  családja  értéktárgyait...  

A végrehajtó s  a  vele küldött  újdonsült  segédrendör  közös  
erővel  rámolta  ki  a  szekrényeket,  úgy  becsülve  fel  az  érté-
keket,  hogy mire  az  utolsó kabátot  is becsomagolták,  éppen  
kitellet  a  követelt  összeg.  

Igaz, az apámé megmaradt.  Mert mielőtt  elment volna  ha-
zulról, figyelmeztette anyámat: vigye a holmiját  a  szomszéd-
ba!  О  már  túlélte  egyszer  a  forradalmat,  még  1917-ben,  
Krasznojarszkban, a hadifogolytáborban. Gyóni Gézával  együtt,  
akinek versét  egy haskötőnek  használt  vászondarabon  men-
tette  ki  1924-ben  Oroszországból.  

Még  a  GULAG-ok  egyikének  foglyaként  is  úgy  gondolta,  
hogy  hasznára  kell  lennie  az  új  társadalom  építőinek.  Az  
egyik levelében  azt  a könyvet  kérte,  amely  a korszerű  tégla-
gyártással  foglalkozik. Ez  egyébként  német  nyelvű  volt,  ak-
kor  ismerkedett  meg  vele,  mikor  az  egyik  anyagilag  a  tönk  
szélére jutott téglagyárat  kellett bankja megbízásából  kihúz-
nia  a sárból.  S mint  később írta,  ez volt  a veszte.  A könyvnek 
is,  neki  is.  Mint  német  könyvet  olvasó  gyanús  elemet  meg-
verték.  A  könyvet  pedig,  mert  kiváló  rizspapírra  nyomták,  
cigarettapapírként  hasznosították.  

CSAPLÁR  JÁNOS  levele  Huber  Jánosnéhoz,  részlet:  
„...Kellemetlenebb  helyzetben  régen  voltam,  mint  most,  a  
nagyságos asszonynak írnom kell Jánosról, erről a meleg szí-
vű barátról,  s még érzőbb szívű férjről. Mindig azt  reméltem,  
hogy  valaki  megelőz  s  mástól  hallja  meg  Ön  azt,  amit  oly  
nehezemre  esik  leírni.  Szolyváról  Novi-Szamborba  kerül-
tünk,  s férje János itt már  nagyon  gyenge volt. Együtt  rang-
soroltak bennünket  a  leggyengébbek  közé,  s  bizony mikor  a  
sótalan,  zsírtalan  leves kifordult már  a számból, szegény  Já-
nosunk  csökönyös  életakaratán  buzdultam,  s  ettem  én  is,  
mint  ő. Én  hamarabb  kerültem  a  kórházba  végelgyengülés-
sel,  de pár  nap  múlva  találkoztam  vele  hasonló  állapotban.  



Úgy ragaszkodott  az élethez, tele volt bizakodással,  s minket 
is  erősített,  mikor  már  lemondtunk  minden  reményről.  Oly  
közel voltunk mindennap  a halálhoz,  s  oly jó lett volna  néha  
meghalni,  de ez  a megváltás nem mindenkinek adatott  meg.  
Engem  nemsokára  elvittek,  mint  reménytelen  esetet,  egy  
más kórházba,  s mivel itt mindent elvettek az embertől,  amit  
többé nem kaptunk  vissza, odaadtam  a bundámat,  sálamat,  
irataimat,  némi  pénzt  stb.  Jánosnak,  hogy  legalább  az  övé  
legyen.  Öt  hónapig  voltam  a  kórházban,  rettenetes  éhségi  
kínok közt. Elbeszélhetetlen,  lelketlen becsapásnak,  félreve-
zetésnek  kitéve.  Mennyi  halott,  mennyi  lemondás,  mennyi  
ábrándozás  a  régi  életről,  szavakkal  laktunk  jól,  legalábbis  
azt  képzeltük.  Hogy  a gyomrunkban  lesz  ez  a  sok jó, ha  be-
szélünk róluk, boldog volt, aki aludni tudott, mert akkor  nem 
éhezett.  De  még  boldogabb,  aki  meghalt.  János  időközben  
átkerült  egy  más  város  kórházába,  s  ott  feküdt  együtt  egy  
Halász  nevezetű  munkácsi  főtisztviselővel,  aki  később  a  mi  
kórházunkba  került,  mondta,  hogy János  1945. február  25-
én  végelgyengülésben  elhunyt.  Szép halála  volt.  Biztos  nem  
fájt neki semmi, az otthonról álmodott, terített asztalról,  me-
lyet mindnyájan körülülünk, kik legjobban szerették.  Álmod-
va ment át  a mennyországba,  egy örök álmodásba,  mert  biz-
tosan  oda került.  így ismertem  én, szentebb  ember nem  volt  
a  lágerben,  ő volt  az Isten  szava,  a békében  viselt  szenvedés  
élő példája, abban  a kimondhatatlan  csürhében.  Szinte  nem  
tudtuk  már  mennyire  vagyunk  különbek  az  állatnál.  János  
is  a  tömegben  élt,  mindenki  szerette.  Ö mutatta  meg  a  ta-
pirlelkű  tömegnek,  hogy  hol  van  a  határvonal  az  ember  és  
az  állat  közt.  Nehezebb  dolga  volt,  mint  egy  apostolnak,  s  
talán  azért  is vette  az  Isten  magához,  mert  elvégezte  a  reá  
bízott  nagy munkát: megmutatta  a nagy titkot,  az  emberba-
romban  az Isten  arcát.  Sokat imádkoztam  érte  és még ma  is  
gondolok  rá  naponként,  sok  tekintetben  példának  veszem.  
Nála jobb  embert  alig hiszem,  hogy  ismertem.  



Özv.  NAGY  ISTVÁNNÉ  (Ungvár,  1991)  ...Férjem,  Nagy  
István,  akit  1944. november  19-én  vittek  el, sajnos nem jött  
haza.  1945 augusztusában  hozott hírt  felőle egy csapi  lakosú  
férfi, aki  vele volt  Mogilovban  a  kórházban.  Az ő elmondása 
révén  tudtam  meg,  hogy  férjem meghalt,  mert  a  táborban,  
ahol  együtt  voltak,  hastífusz járvány  volt.  Elhozta  a féljem 
vasúti  igazolványát,  de  azonkívül  semmi  hivatalos  írást  én  
sehonnan nem kaptam...  73 éves vagyok,  egész életemet  úgy  
éltem  le, hogy azt  sem tudom,  hol van  a férjem „elkaparva",  
mert  aligha  mondhatom  azt,  hogy  eltemetve...  

KERÉKGYÁRTÓ  ISTVÁN  (Ungvár—Debrecen,  1991)  
...1945 tavaszáig mi is Ungváron laktunk, tehát  innen  vitték  
el  édesapámat  — aki  távirdamester  volt  — a  malenykij  ro-
botra  1944 október közepe körül, és azóta sem jött haza.  Gya-
log hajtották  őket  Szolyváig,  minden  magyar vasutast,  sőt  a  
18  éves  bátyámat  is.  Hogy  hol  halt  meg?  Szolyván  vagy  to-
vább hajtották őket, nem  tudom  pontosan,  mert  a bátyám  3  
hét  után,  ahogy  kitört  a  lágerben  a  tífusz,  40  fokos  lázzal  
hazaért  Ungvárra,  de  édesapám  és  a  többiek  sohasem...  

BALENSZKY  ÖDÖN  (Kisgejőc,  1990)  ...Kisgejőcről  60 fér-
fiszemélyt  vittek  el  az  akkori  vezetők  parancsszavára,  18  
évesen  kényszerítettek  ebbe  a  menetbe  engem  is.  1944.  de-
cember  10-én  fegyveres  kísérettel  hagytuk  el  falunkat,  
reménykedtünk,  hogy három nap múlva visszatérünk.  Mind-
nyájunkat Csapra tereltek,  ott  az  orosz katonák  névsorolva-
sást  tartottak,  az  ötvenéveseket  hazaengedték,  névszerint:  
Ráckövi  Istvánt,  Gyöngyösi  Imrét,  Kiss  Gyulát,  Benkő  Ist-
vánt  és  Belinszky  Ödönt,  azaz  édesapámat.  Sírva  váltam  el  
édesapámtól,  ők  hazaindultak,  minket  pedig  hajtottak  to-
vább:  gyalogosan  Csapról  Beregszászig  mentünk.  Öt  napig  
itt  tartózkodtunk,  amíg  összeszedték  a  közeli  falvakból  az  
embereket.  660-an  indultunk  Szolyvára  egy pár  katona  ve-
zetésével.  A szolyvai  láger  közelében  nekünk  már  csak  egy  
juhakol jutott.  Az éjszaka folyamán nagyon  sokan  elszöktek,  



nagyon  okosul tették,  már  akkor  éreztük,  ezt  a  háromnapos  
munkát  élve nem ússzuk meg... Még ma is meg tudnám  mu-
tatni  azt  a helyet,  ahova  1040 ember  holttestét  helyeztük  el  
egy  közös  sírba,  anyaszült  meztelenül...  Hol  volt  a  szíve  és  
a  lelke az akkori vezetőknek,  akik ilyen embertelen  megpró-
báltatásoknak  tették  ki  azt  a  sok  ezer  ártatlan  magyar  em-
bert... 

Tagja  voltam  annak  az  1200  főből  álló  menetoszlopnak,  
amelyet  a  Donbász  egyik  lágerébe  hurcoltak.  Négysoros,  3  
méteres  magas  drótkerítés vette körül  a tábort,  itt már  több  
ezren  voltak.  Már  az  első  éjszaka  5-en  haltak  meg.  Napról  
napra  növekedett  a  számuk.  Egy  hét  elteltével  már  20—22  
halottat  vittünk  ki  a  lágertemetőbe,  a  sírgödörbe  anyaszült  
meztelenül  helyeztük  el  őket.  A tavasz  beköszöntésével  ide-
érkezett  1200  fős  csoportból  160-an  maradtunk  életben.  A  
háború  végeztével  katonai  hadifoglyokkal  töltötték  fel  láge-
rünket.  Volt  közöttünk  egy magyar  százados,  aki  több  nyel-
ven  beszélt.  Másnap  megtették  lágerparancsnoknak.  A  né-
metek  közt  volt  egy  kiváló  orvos,  közbelépésével  végképp  
megszűnt  az elhalálozás.  A koszton meg a  munkabeosztáson  
is javítottak.  így telt  el a tavasz  és a nyár. Isten  kegyelméből  
elértük  az  őszi  hónapokat  is.  Október  2-án  reggel  2  órakor  
felzavarták  a jónépet, név szerint  olvasták  fel azokat,  akiket  
hazaengedtek.  A világ legboldogabb emberének  éreztem  ma-
gam,  mivel  az  én  nevem  is  elhangzott.  Aznap  200  embert  
engedtek  el  a  lágerből.  

A  60  km-re  levő  Sztalino  vasútállomására  teherautóval  
jutottunk  el. Délig hozták  a  környező  lágerekből  az  embere-
ket.  Örömkönnyek  között  csókolgattuk,  ölelgettük  egymást,  
úgy éreztük, hogy lehullott kezünkről  a bilincs. Hálát  adtunk  
az  istennek,  hogy  életben  maradtunk,  és  hazafelé  indulha-
tunk. Két hét múlva érkeztünk  meg Máramarosszigetre.  Mi,  
kárpátaljai  magyarok  átgyalogoltunk  a  Tisza-hídon  Akna-
szlatinára.  Itt  éjszakáztunk,  majd  reggel  vonattal  elindul-



tunk  Ungvár  felé.  Sugárzó  szemekkel  szemlélgettük  szere-
tett  szülőföldünket.  

Mi,  kisgejőciek  öten  voltunk:  Hadar  Kálmán,  Kis  Jenő,  
Nagy  Jenő,  Benkő  Sándor  és jómagam.  Hazaérkezésünktől  
számítva  két  hét  múlva  Bogáti  István  és  Fegyverneky  Béla  
is hazaérkezett.  így szállt  el  11 hónap felettünk  1944  őszétől  
1945  őszéig.  

Özv.  JAKAB  ÖDÖNNÉ  (Tiszaágtelek,  1991)  ...Férjemet,  
ifj. Jakab Ödönt  1944 novemberében vitték  el a szolyvai gyűj-
tőtáborba  és  onnan  tovább  vitték  Orsára.  1942-ben  kötöt-
tünk  házasságot  és  1944  őszén  elrabolták  tőlem,  s  azóta  is  
egyedül  élek  (gyermekünk  nem  volt).  Később  az  ugyancsak  
Orsán  levő falubeli emberektől  tudtam  meg,  akikkel  együtt  
volt,  hogy férjem  1945 februárjában meghalt  Orsán...  

Ml.  (Kisdobrony,  1990)  ...Badó  Ferencről  sokszor  hallot-
tam  a  szüleimtől.  Szolyván  halt  meg,  ő  volt  Nagydobrony  
első halottja. A felesége, Zsuzsi mama egyedül maradt  három 
gyerekkel  özvegyen.  Keservesen  nevelte  őket.  Hiába  jár t  
Ungváron,  hogy  kapjon  valami  pénzt  a  gyerekekre,  de  egy  
kopeket  sem  kapott.  Szegény  asszony  napszámba járt,  úgy  
tartotta  el  a  kis  árvákat.  Ez  a  törékeny  asszony  még  most  
is él és nagyon sokat  dolgozik, nyugdíjat nem kap. Pedig nem 
tehet  róla,  hogy  a  férjét elvitték  és  kegyetlenül  meggyilkol-
ták,  mert  az  nem  természetes  halál  volt.  Hideg  zuhany  alá  
állították  — így  mesélte  el  egy onnan  visszajött  ember,  aki  
a  fél pokrócot is odaadta neki, hogy abba takarózzon,  de nem 
sokáig élt,  meghalt  vérhasban...  

(GH)  (Eszeny,  1990)  ...Eszeny  községben  laktunk.  Édes-
apámat  1946 okt.  16-án  váratlanul  letartóztatták.  Feltehe-
tően  koholt  vádak  alapján  (soha  nem  tudtuk  meg  mivel  vá-
dolták). Zárt tárgyaláson  1946. dec. 31-én,  ahol sem én,  sem 
családunk  egyetlen  tagja  nem  lehetett  jelen:  5  évi  börtön-
büntetésre,  3  évi  szibériai  száműzetésre,  és  teljes  vagyonel-
kobzásra  ítélték.  Azt,  hogy  megtörtént  a  tárgyalás,  és  hogy  



elítélték, jóval  később,  a  hivatalból  kirendelt  védőügyvédtől  
tudtuk  meg.  

Természetesen  fellebbeztünk  a népbíróságnál,  ekkor  már  
mi fogadhattunk  védőügyvédet.  

A fellebbezési tárgyalásra  1947. tavaszán került sor. A tár-
gyalás szünetében, kb.  10 percig találkozhattunk  Édesapám-
mal  a bírósági  folyosón, amíg  a bíróság  elvonult  az  ítéletho-
zatalra.  A  tárgyaláson  a  bíróság  elsőfokon  meghirdetett  
ítéletet  — annak  megváltoztatása  nélkül  —  meghagyta.  

Letartóztatása  és  a  fellebbezési  tárgyalás  közötti  időben  
nem  találkozhattunk  vele,  politikai  foglyoknál  nem  engedé-
lyezték  a  „beszélőt".  

Csomagot (élelmiszert) korlátozott mennyiségben  adhattunk  
be (hetenként  egyszer) a rabnak, ott kellett  állni sokszor  egész  
délelőtt,  ha  esett,  ha  fújt, a  szabad  ég alatt  a  magas  falaktól  
határolt  folyosószerű  bejáratnál.  Délben,  vagy  délután  adták  
ki  az  üres  edényeket,  meg  a  néhány  szavas  üzenetet,  mert  
nagykegyesen megengedték,  hogy így életjelt adjon magáról  az  
elítélt,  vagy  a  még vizsgálati  fogságban  lévő  rab.  

Az volt  a  gyakorlat,  hogy  a  foglyot csak  a  tárgyalásig  tar-
tották  börtönben,  utána  elvitték  lágerbe.  így  a  fellebbezési  
tárgyalás  után  Édesapámat  is  kivitték  Oroszországba.  He-
tente  legalább  egy  alkalommal  vitték  a  rabokat  a  lembergi  
gyorsvonathoz kapcsolt rabszállító kocsiban valahová. A rab-
szállító kocsit mindig a mozdony után  első kocsiként  sorozták  
be.  Ez  egy  4  tengelyes,  külön  rabszállításra  készült  kocsi:  
ugyanúgy fülkék voltak benne, mint  a normál  vasúti fülkés-
kocsiban,  csak mindenütt  vasrács,  vasrács,  vasrács...  

A rabnak  állni,  vagy  ülni  nem  lehetett  a  fülkében.  Fekve  
szállították  őket,  fülkénként  6—8 főt, kétoldalt  feküdve,  az  
e  célra  kiképzett  „polcokon"...  

Édesapám  fájdalmát  és  bánatát  a  rabságban,  azzal  pró-
báltuk  enyhíteni,  hogy néha-néha  küldtünk  neki  csomagot  
(postán).  Időközben  О a  lágerből  már  írhatott  levelet.  



Jöttek  a  „háromszögűre"  hajtogatott  levelek,  amelyekben  
még  О  biztatott  bennünket,  bízott  abban,  hogy  még  jóra  
(jobbra) fordul  a  sors,  ezzel együtt  a  mi  sorsunk  is. Nem  így  
lett! 

Pedig annyira  bízott  egy amnesztia  rendeletben,  amit  na-
gyon  várt...  

1947—1948 telén  azt írta  levelében:  „az ujjaim vége  keze-
men  és lábamon  megfagyott",  az utolsó  levelet már  más  írta  
helyette.  A megfagyott  ujjakkal  nem  tudta  megfogni  a  „ce-
ruzát"...  mert  ceruzával  írta  leveleit.  

Valahol  az Ural hegység déli részén fenyőfa kitermelésnél 
dolgoztatták  a  rabokat,  40—45  fokos  hidegben.  A  szverd-
lovszki terület  „Tábori" nevű járás, Kercseny nevű  helységé-
ből,  egy lágerből  adott  utoljára  életjelt  magáról.  

1948. nyarán jött  a hivatalos értesítés  édesapám  haláláról  
az  ungvári  anyakönyvi  hivatalhoz.  A halál  okaként  „a  vég-
tagok  elfagyása" volt  feltüntetve.  

A  lakásból  kitettek  bennünket,  Édesanyám  3  gyerekkel  
hajlék  nélkül  maradt,  jó  emberek  egy  albérleti  szobába  fo-
gadtak  be.  

A hivatalos értesítés  ellenére még sokáig  reménykedtünk,  
hogy hátha  megjön Édesapánk,  hátha  nem  igaz,  hogy  meg-
halt. 

Csak  az mentett  meg bennünket (Édesanyámat  és  engem,  
aki akkor már  18 éves voltam)  a teljes kétségbeeséstől,  hogy  
a  12 éves  húgomat  és  a  7  éves  öcsémet  fel kell  nevelni.  

Senkinek nem kívánom, hogy olyan élete legyen, mint  ami-
lyen  a  mi  családunknak  kijutott  abban  az  időben.  A  társa-
dalomból  kitaszítottan,  szegényen,  nélkülözések  között  él-
tünk,  a  megaláztatásról  nem  is  beszélve.  

KASSAYEMMA  (Ungvár,  1991)  ...A szovjet hadsereg  be-
jövetele  előtt édesapámat  katona  lévén beutalták  a  hadikór-
házba  Ungváron.  Innen  a  hadikórházat  elszállították  az  
anyaországba. 



Mikor édesapámat kiengedték a hadikórházból, Ungvárt, va-
gyis Kárpátalját  elfoglalták  a  szovjetek. Édesapám  igyekezett  
minél hamarább  hazakerülni.  Üggyel-bajjal, bujkálással falu-
ról-falura hazakerült.  De sajnos nem  sokáig volt itthon.  Meg-
érkezése után  egy pár napra rá beállított  egy kisnövésű, ragyás 
képű  kapitány,  és  édesapám  után  kérdezett.  Szerencsére  épp  
akkor nem volt itthon, a kapitány kijelentette, hogy eljön utána 
holnap.  Eljött,  de  mi édesapánkat  elbújtattuk  (beágyaztuk  az  
ágynemű közé). A kapitány erre nagyon mérges lett.  Í£y ágyaz-
tuk édesapámat  kétszer. A kapitány kijelentette, ha  édesapám  
nem  kerül  elö,  visz  minket:  nevelő  anyámat,  a  kis  újszülött  
húgomat, Jolikát,  nővéremet,  Margót  és engemet. Erre  édesa-
pám  kibújt  a  rejtekhelyéről.  A kapitány  mondta,  hogy  csak  3  
napi munkáról van  szó, de hozzon magával  pokrócot  és 3 napi 
élelmet.  Mikor  ezzel  elkészültünk,  elindultunk,  a  kapitány,  
édesapám,  és  én  is  mentem  utánuk.  A kapitány  visszaszólt:  
„Igyi domoj", de én nem akartam vissza menni, mire a kapitány 
újból megismételte,  és elővette a pisztolyát. Szegény  édesapám  
megfordult, és szomorúan  csak annyit mondott, menj haza kis-
lányom.  Utána  hova  vitték,  nem  tudom,  de  később  már  min-
denki tudta,  hogy Szolyvára  szállították  a  magyarokat.  

Sokan  velünk  együtt  elutaztak  Szolyvára.  Csak  arra  em-
lékszem,  hogy  egy nagy tér  volt, körülötte  szúrós  dróttal  kö-
rülvéve,  a  térben  sok-sok  ember  volt.  Vittünk  élelmet,  és  
sikerült  is átadni,  és  egy pár  szót  váltani.  

Nagyon nehezen éltünk édesapám nélkül.  A nevelő  anyám 
(mostohám),  a  pici  kis  húgom (aki  2 nappal  az  oroszok  bejö-
vetele  előtt született),  a nővérem,  Margó és  én.  Én  még  nem  
voltam nagykorú,  14 évesen kénytelen voltam a nővéremmel, 
aki  17  éves  volt,  dolgozni  menni.  Nagyon  nehezen  éltünk,  
azt  elmondani,  se leírni  nem  tudom.  

Másfél év után tudtuk csak meg mikor édesapám  hazajött,  
hogy  mit  élt  át  a  lágerben.  Mikor  megérkeztek,  egy  nagy  
barakkba  zárták  őket.  



Ebédre krumplihéjjal  készült  leves  volt.  A vérhas  kegyet-
lenül  pusztított.  Nem  messze  egy  meszesgödör  volt,  ahová  
egy  szekér  vitte  a  félig halott  meg  a  halott  embereket,  volt  
akinek  a  keze  vagy  a  lába  még  mozgott,  és  oda,  a  gödörbe  
dobálták. 

Édesapám hazajövetele után  is még sovány és gyenge volt,  
csak  sokára  tudott  testileg  rendbejönni.  A lágerben  csak  az  
mentette  meg,  hogy  egy  keveset  értett  a  medicinához,  egy  
kis  ágat  talált,  vagyis  fadarabot,  és  azt  porrá  égette,  a  ka-
bátja  zsebében  tartotta,  és  úgy  menekült  meg  a  vérhastól.  
Lelkileg viszont beteg maradt.  A régi pedáns ember  elhanya-
golta  magát.  Állandóan  kellett  figyelmeztetni,  hogy  hozza  
rendbe  magát.  Mire  ö:  „Jó  ez  nekem".  Élt  81  évig  meghalt  
1985-ben. 

Édesapám,  Horosz  István.  
Özv.  PETRÓCZY  SÁNDORNÉ  (Ungvár-Beregszász,  

1991) ...Hogy milyen  „gyors" tempóban  intézték  akkoriban  a  
3 napos munkára  elhurcolt magyarok ügyét, arra  igen jó pél-
da  az  én  férjem kálváriája. 

1944. november  19-én, Erzsébet napján, hajtották el a töb-
bi  összegyűjtött  férfival  együtt  Petróczy  Sándort  is  és  csak  
egy  év  múlva,  1945.  november  19-én  ugyancsak  Erzsébet  
napján  hozta  haza  egy  orosz  katona.  Hozta,  mert  ő nem  tu-
dott  a lábára  állni, járni  pedig végképp nem, tehát  vonszolta  
magával  a  szülői  házig  a  28  éves  élő  halottat.  A  teste  30  
kilóra  fogyva,  a  feje pedig  háromszorosára  dagadva.  Itthon  
hosszú  ideig betegeskedett,  de  a  család  szerető  gondoskodá-
sa,  meg  a  fiatal  szervezet  élniakarása,  úgy  ahogy  meggyó-
gyította,  de  az  átélt  borzalmakat  elfelejteni sohasem  tudta.  
Visszakerült  a régi munkahelyére  a villanytelepre.  Élete  vé-
géig ott  dolgozott  becsülettel.  

BALOGH  TIBORNÉ  GULYÁS  ALICE  (Csap,  1991) ...1946. 
május  1.  Apám  nagyon  rossz  hangulatban  jött  haza.  Már  
iskolás voltam. Apám kommunista  volt, aki hitt abban,  amit  



a  brosúrákból,  röplapokból,  a  Vörös  Újságból  és  az  idősebb  
elvtársaktól tanult. Felírta  a mozdonyra magyarul és  oroszul  
is: „Éljen május  1!" Az történt,  hogy  a magyar  felirat  éppen  
a  munkácsi  állomás  felé eső  oldalon  volt,  Lavocsniból  haza-
felé jövet.  Mire  hazaért  már  várták.  Bevitték.  Ettől  kezdve,  
már mint  a KGB-vel  való találkozás után,  apám kezdett  be-
zárkózni,  visszavonulni.  Egyik  megaláztatás  éri  a  másik  
után.  A  párttagságot  fizeti,  gyűlésekre  jár,  de  nem  aktív.  
Mindig  a  legrosszabban  fizetett munkákat  kapja.  Titokban  
azonban  anyámmal  mellékkeresethez  jutnak,  így  valaho-
gyan  megélünk.  

Pioníravatás.  Apám  hallani  sem  akar  róla.  A  nyakkendőt  
az  öcsém és én is csak  az iskola kapujában  kötjük fel. Apám 
a Komszomolba sem engedett belépni. Erre csak akkor  került  
sor,  amikor  erővel  elvittek bennünket  Ungvárra.  

Közben egyre inkább kezdett foglalkoztatni a múlt.  A pad-
láson egy polcon régi újságokat, röplapokat, eszperantó  nyel-
vű leveleket fedeztem fel, találtam vastag füzeteket, bennük 
gyönyörű verseket  apám kézírásával.  S ráakadtam  egy bírói  
ítéletre  is,  melyben  az  állt,  hogy  többek  között  apámat  is  
elítélték  titkos  szervezkedésért.  Faggatom  apámat.  Az  ötve-
nes  években járunk.  Orosz iskolában  tanulok,  mert  magyar  
középiskola csak  1954-ben nyílt. Kilencedikes voltam  akkor.  
Apám fél, csak nagyon óvatosan, körülírva mond el dolgokat. 
Versei nyomtatásban  is megjelentek Virgi néven.  De  amikor  
szembesült  a valósággal felhagy az írással is. Nem értek  sem-
mit.  Apámat  egyre  többet  bántják,  megalázzák.  Egyik  nap  
hívat Szvjatszkij, a fűtőház párttitkára.  A fiával egy  osztály-
ba járok.  Odahaza  találgatják, mit  akarhat  tőlem.  Az  irodá-
ban jelen  volt  a  szakszervezeti  elnök, aki  azóta régen  halott.  
Azt  mondja  nekem  Szvjatszkij:  „Akarod,  hogy  apád  több  fi-
zetést  kapjon,  hogy több jusson neked  cipőre, ruhára?  Akkor  
veszekedjetek  rá,  hogy  hajtsa  a  masinisztákat,  mert  apád  
nem  akar  ránk  hallgatni.  Ha  azt  fogja csinálni,  amit  mi  kö-



vetelünk töle, visszaadjuk a régi főmozdonyvezetői fizetését." 
Úgy éreztem magam, mint akit fejbe vertek. Máig sem értem,  
honnan  merítettem  bátorságot  hozzá,  de  nagyon  erélyesen  
visszautasítottam  az  ajánlatot.  Apám  teljesen  összeomlott,  
hogy  még azt  is meg kellett  élnie.  A továbbiakban  egyre  in-
kább  mellőzték.  

Gyakran  mondogatta  nekünk:  „Gyerekeim  egyet jegyezze-
tek meg, a pártba semmilyen körülmények  között ne lépjetek 
be.  Ez  egy hazug,  utolsó  valami."  

Férjhez  mentem.  Apám  kívánságára,  saját  akaratunkból  
egyházi  esküvőt  tartottunk.  Hogy  ez  milyen  következmé-
nyekkel járt,  arról  nem  szívesen  beszélek.  

Közben  leállt  az  utolsó  gőzmozdony  is.  Mivel  apámnak  
nem  volt  képesítése  a  dízelre,  nem  engedték  átképzésre,  le-
helyezték  a  homokozóba  trógernak.  Ezt  már  nem  bírta  szó  
nélkül  elviselni.  Bement  a  fűtőház  főnökéhez  és  pisztolyt  
kért  tőle.  Azt  mondta  arra  kell,  hogy  főbe  lője  magát  vagy  
inkább  tegyék  meg  ezt helyette  ők. „Ha  ez  a  kommunizmus,  
akkor  lőjenek  agyon!"  —  kiabálta.  Végül  is  a  dízelre  a  
tolatáshoz  helyezték  át.  1965-ben  ment  nyugdíjba.  1976.  
május 24-én  fáradt, meggyötört  szíve megállt  dobogni.  Mi-
kor  az  akkori  városi  első  titkár,  azóta  ő is  meghalt,  meg-
tudta  halálhírét,  mint  a  sakálok  megjelentek  házunknál  és  
fenyegettek,  hogy  meg  ne  próbáljuk  pappal  temettetni.  A  
pártt i tkár  elvtárs  azt  is  bejelentette,  hogy  apám  még  tar-
tozik  egy  rubel  tagsági  pénzzel,  a  májusi  tartozás.  Öcsém  
kifizette  neki.  A  temetés  napjáig  az  elvtársak  mindennap  
megjelentek  inni,  de  eltemetni,  búcsúztatót  mondani  nem  
volt  kinek.  

Úgy vittük ki apámat  a temetőbe, mint  egy utolsó  bűnözőt.  
Csak  a sírjánál szóltak  egy pár szót munkatársai  és egy moz-
dony búcsúztatta  füttyszóval.  

HERR  GYULA  (Csap—Nyíregyháza,  1991) ...1914. január 
23-án  Nyíregyházán  születtem.  Érettségi  vizsgám  után  ka-



tonai  szolgálatra  önként  vonultam  be, majd annak  letöltése  
után  a Magyar  Államvasutakhoz  kerültem,  mint  tisztjelölt.  

Miután  a  vasúti  tisztképzőt  1941/42.  évben  elvégeztem,  
Szerencs  állomásra  kerültem,  ahol  1943 őszéig teljesítettem 
szolgálatot,  mint  forgalmi  szolgálattevő.  Innen  1943  őszén  
Csap  állomásra  helyeztek.  Miután  a  szovjet  csapatok  Csap  
állomás  közvetlen  közelébe  érkeztek,  az  állomást  átadtuk  a  
magyar katonai vasúti századnak  s én, valamint  az  állomás-
főnök, Vörös Ádám, Bély községbe települtünk  ki  családostól.  
Nős voltam,  egy két  és  fél éves  kisgyermek  édesapja.  

A bevonuló  orosz hadsereg  parancsnokának  első  teendője  
az volt, hogy az állomás vezetőit,  így bennünket,  felkutasson  
s  magához  rendeljen.  Közölte  velünk,  hogy  a  lehető  legsür-
gősebben meg kell indítani  a forgalmat s minden  el nem  me-
nekült  vasutast  ki  kell  a munkára  értesíteni.  

A  Bélyben  lakó  valamennyi  vasutast  értesítettünk.  Egy  
mozdony  után  kapcsolt  kocsi  megtelt  vasutassal  s  elindul-
tunk  Csapra.  Az állomás felé közeledve  a  mozdony  lassított,  
majd  megállt  a  bejárati  jelzőnél,  mert  az  tilosat  mutatott.  
Ezután  a töltés  oldalából géppisztolyos  orosz katonák  fogták  
körül  a vonatot  s mindenkit kiszállásra  kényszerítettek.  Ek-
kor láttuk meg, hogy a vonat  elé a vágányra keresztbe  vasúti  
talpfákat fektettek. Az egész jelenet  egy vadnyugati  film for-
gatásához  volt  hasonlítható,  de sajnos véres  valóság  volt  az  
vadkeleti módra  a zöld sapkás  orosz GPU-us  emberrabló  ka-
tonák  „davajgitáros  zenéje"  mellett.  

Ezután  sorba  állítottak  a  géppisztolyok  noszogatása  mel-
lett  s elkezdődött  a számolás,  tudásuknak  a fitogtatása,  ami  
ismerten abban merült ki, hogy 4—5-ször megszámoltak.  In-
nen  gyalog végig hajtottak Csap utcáján és az állomáson  túl  
Ásvány  felé egy ház udvarára,  majd annak  istállójába  terel-
tek be. Innen  egyenként  szólítottak,  illetve hívtak  ki  egy jel-
lel.  Az  udvaron  egy  asztal  mögött,  emlékezetem  szerint,  3  
orosz  ült,  középen  egy őrnagyi  rangban  levő tiszt.  Felvették  



a  személyi  adatainkat,  lakásunkat,  családi  állapotunkat  is  
feljegyezték. Erre, mint utána  kijelentették, azért  volt  szük-
ség,  hogy ha  megszökünk,  szökésünket  a  családjainkon  to-
rolják meg. Ezután  az  orosz  tiszt  parancsára  minden  érték-
tárgyunkat  az asztalra  kellett  kirakni  (gyűrű,  óra,  személyi  
okmányok),  hogy azokat  orosz módra  „államosítsák",  vagyis  
elrabolják.  Hogy  mennyire  kimondottan  a  magyarok  ellen  
irányult  mindez, mutatta  az  is,  hogy  külön  állították  a  cse-
heket,  a  szlovákokat,  külön  a  ruszinokat,  s  külön  minket,  
magyarokat. Bennünket  magyarokat  vissza küldtek az  istál-
lóba s vártunk sorsunkra.  A többieket hazaengedték.  Miután  
végeztek  az  oda terelt  emberek  kifosztásával  és  számbavéte-
lével,  sorba  állítottak,  hogy  útnak  indítsanak.  Előzőleg  az  
állomásfőnökömet  név  szerint  szólították  s  közölték  vele,  
hogy reá  szükség  lesz,  így hazamehet.  О kérte,  hogy  engem  
is  engedjenek  el, mert  munkájához  reám  szüksége  van.  Ki-
szólítottak  a  sorból,  végignézett  rajtam  az  őrnagy  s  nemet  
intett. 

Bátyúba este érkeztünk.  Itt hosszabb keresgélés után  sem  
találtak  olyan  helyet,  ahol  biztonságosan  őrizhettek  volna  
bennünket. Az eső eleredt, irány az állomás. Itt nyitott vasúti 
kocsiba  tereltek  és  az  eső  csak  zuhogott  reánk.  Valamikor  
éjfélkor elindult  a vonat  velünk  Beregszászba.  

Kora  hajnalban  sorakoztattak  és  hosszas  számolás  után  
elindultunk  arra  az  útra,  amely  során  egyre  csak  fogytunk  
és amely  Szolyvára,  a már  világszerte hírhedtté  vált  gyűjtő-
fogolytáborba vezetett.  Itt  meg kell jegyeznem,  hogy  indulás  
előtt  először  kaptunk  enni,  emlékezetem  szerint  valami  le-
vest,  már  akinek  volt  miben  vételezni,  mert  arra  senki  sem  
gondolt  reggel,  amikor  elment  szolgálatba,  hogy vigyen  ma-
gával  valamilyen  edényt.  Tehát,  akinek  volt  edénye  evett,  
ivott valami  löttyöt.  

Már  ekkor  kegyetlenül  éhesek  voltunk.  Nem  hirdették  ki,  
hogy „malenykij robotra" megyünk  s  hozzon  mindenki  magá-



val  3  napra  való  élelmet.  Megérkeztünk  Szolyvára  és  egy  
háromszoros drótkerítéssel körülvett fogolytáborba vittek be. 
Itt  már  nagyon  sok  fogoly  volt  összegyűlve  embertelen  kö-
rülmények  között.  Én  egy  köépületbe  kerültem  sokadma-
gammal. 

Másnap levittek  a fertőtlenítőhöz, szándékosan írom, hogy 
fertőtlenítő, mert  a  szabad  ég alatt  kellett  anyaszült  mezte-
lenre  vetkőzni  s minden ruhadarabot  átadni  fertőtlenítésre.  
Addig míg azt visszakaptuk,  a szabad  ég alatt kellett  novem-
berben  állni  és  fagyoskodni.  A ruhánk,  talán  mondani  sem  
kell,  olyannyira  összement,  hogy alig tudtuk magunkra  ven-
ni. 

Ezután  megkezdődött  a szomorú szolyvai fogolytábori élet. 
Mindennap  a  tábortól  elég  távol  levő  hegyre  mentünk  ki,  
természetesen  géppisztolyos katonai kísérettel  hasábos  tűzi-
fát behordani  a tábor  udvarára.  

A hideg  és  az  éhség  miatt  egyre  többen  betegedtek  meg.  
Ez természetesen nem volt ritkaság, mert emellett  a higiénia 
is  a nullával volt  egyenlő. A napi  étkezés hasonlóképpen ját-
szódott  le, mint  egy gazdaságban,  ahol  a  disznókat  etetik.  A 
különbség  „csak"  annyi  volt,  hogy  ott  elállatiasított  ember-
roncsok  voltak.  S  míg  egy  gazdaságban  napi  háromszor  ad-
nak  a  disznóknak  vitamindús  és hízásra  alkalmas  ételt,  ad-
dig  ott  maiteres  ládához  hasonló  valamibe  répalevet  tettek  
és  mindenki  a  saját  edényét,  ami  egy  eldobott  s  útközben  
felszedett  konzervdoboz  volt,  belemerítette  a  sötétben  abba  
a  ládába,  amiben  az  ételnek  nevezett  moslékot-répalevet  
hozták.  Az  igen  szerencsésnek  mondhatta  magát,  akinek  a  
sötétben  egy-egy  répaszelet  akadt  a merőedényébe.  Képzel-
jük  el, hogy mit ettünk meg a sötétben, ha  elgondoljuk, hogy 
kézmosás  nem  volt lehetséges  és  a táplálkozásból  kifolyólag  
az  embereknek  állandó hasmenésük  volt.  No,  így éltünk  ott  
s  nem  csoda, ha  a kocsi nem  győzte  a halottakat  kiszállítani  
a  táborból.  



Egyik  nap  sorakoztatták  a  foglyokat  és  elő  kellett  állni  
azoknak,  akiknek,  mint  mondták  rossz  a  cipője,  mert  azok  
mennek  haza.  Én  vasúti  egyenruhában  voltam  egy  könnyű  
félcipőben. Gondoltam, ha  ezen múlik  a hazamenetel  hát  le-
szakítom  a  két  cipőm  talpát  és  felszakítom  a  varrásokat.  
Odavezettek egy-két nap múlva  egy cipőhalmazhoz,  amelye-
ket a hullákról húztak  le, hogy válogassunk magunkra  valót.  
Itt jegyzem  meg,  hogy valamennyi  hulláról  minden  ruhane-
műt  levették  s  úgy vitték  ki  őket  a  tömegsírba.  

Azzal,  hogy  a  cipőmmel  ezt  csináltam  elértem  azt,  hogy  
nem  vittek  ki  a  volóci viadukt  építéséhez,  ahol  szintén  sok  
ember  pusztult  oda  az  embertelen  körülmények  között  vég-
zett  munka  miatt,  nem  beszélve  a  hidegről  és  a  derékig  érő  
hóról. 

Egy napon, már  nem tudom  miért,  talán  mert  kevesellték  
vagy  sokallták  a  halálozást,  oltásra  vittek  a  táboron  belül.  
Itt  egy Schwarcz nevű nagyváradi  zsidó oltott be bennünket.  
Az  oltást  a  mellbe  adta,  el  lehet  képzelni,  milyen  steril  kö-
rülmények  között.  Egy tű jutott  az  egész  táborra.  A  szúrás  
helye  elfertőződött,  de lehet,  hogy szándékos  mérgezés  volt,  
megállapítani nem tudtuk. Az biztos, hogy rengetegen  magas  
lázt kaptak  s haltak  meg. Én éltem  a gyanúperrel  s az  oltást  
azonnal kinyomtam  a mellemből  s mindaddig nyomtam,  míg  
bő vér nem jött  ki. Megúsztam,  nem lettem beteg.  Mindazok-
nak,  akik  úgy  csináltak,  egy  kisebb  daganat  keletkezett  a  
mellén. 

Első  pihenőnk,  ahol  az  éjszakát  töltöttük,  emlékezetem  
szerint  Malomrét  volt.  Itt  egy  nagy  épületben  töltöttük  az  
éjszakát, pirkadatkor  az udvaron  sorakozó volt. Egy-két  órai  
számolás  után  megállapították,  hogy  két  ember  hiányzik.  
Két  őr visszament  az  épületbe  és keresésükbe  kezdett.  Eza-
latt  mi várakoztunk.  A várakozás alatt  az őrök  kijelentették,  
hogy se víz, se tűz nincs,  a száraz babot  megfőzni nem  lehet,  
akinek  kell  tartsa  a  markát  s  adnak  belőle.  Természetesen  



mindenki  „kivételezte".  Ezalatt  az  őrök,  akik  a  két  hiányzó  
ember keresésére mentek, sok-sok  lövést adtak  le az  épület-
ben,  de különösen  a padláson,  ahol  olyan  széles gerendák  vol-
tak,  hogy  azon  lefeküdve láthatatlanná  lehet  válni.  A sok  so-
rozat lövésre a két elbújt ember lejött a gerendáról  és  megadta  
magát.  Mindkettőjüket  kihozták  a  menetre  várakozók  elé  és  
ott  a puskatussal  és  géppisztollyal  agyba-főbe verték  őket.  

Hogy mi lett  a sorsuk,  nem  tudom.  A menet  végén  történ-
tekre  nem  volt  rálátásunk  s mindenki  a  saját  tehetetlensé-
gével  és  fogyó erejével  volt már  elfoglalva.  Az  egyik  szeren-
csétlen  egy  vasúti  tiszt  volt,  aki  emlékezetem  szerint  
Sátoraljaújhelyen teljesített  szolgálatot.  

A száraz babot rágcsálva meneteltünk  és ha  egy-egy  csor-
dogáló  patak  mellett  mentünk  el,  felragyogott  a  szemünk,  
hogy ihatunk!  Ez  csak  vágyálom  volt,  mert  azt,  aki  kimeré-
szelt  lépni  a  sorból,  hogy  megmerítse  a  bádogdobozát,  pus-
katussal  verték  el.  Uzsoknál  átléptük  a  történelmi  magyar  
határt.  Első pihenőállomásunk Turka volt, ahol egy börtönbe 
tereltek be. Itt  egy maximum  kétszemélyes  cellában  kaptam  
helyet  tizedmagammal.  Alvás tehát  itt  sem lehetett.  Itt  meg  
kell  emlékeznem  egy ismeretlen  lengyel  asszonyról,  aki  kis-
gyermekével  tejeskávét  küldött  nekem  miután  egy kis  vizet  
kértem  tőle.  Egy  üveg  tej  újra  erőt  adott  a  következő  napi  
gyalogláshoz. 

Turka  után  reggel  tovább  mentünk,  előbb  Sztarij-Szam-
bor, majd Novij-Szambor  következett.  Itt  állapodtunk  meg,  
miután  ez  a tábor  még  nagyobb  volt, mint  a  szolyvai.  Érke-
zésünk  utáni  napon  a  tábor  udvarán  sok-sok  ismerős  csapi  
vasutassal  találkoztam.  Itt  nagy  létszámú  magyar  és  más  
nemzetiségű  hadifogoly  volt.  Láttam,  hogy  a  polgári  elhur-
coltak milyen állati ellátásban vannak ott, sokkal  mostohább  
körülmények  között  vannak  elhelyezve.  

A  csapi  kirablásnál  sikerült  egyetlen  személyi  okmányo-
mat,  a tartalékos  zászlósi  fényképes igazolványt  megmente-



nem.  Ezzel  az  igazolvánnyal  bemutatkoztam  a  magyar  ha-
difoglyok parancsnokának,  aki  ezredesi  rangban  volt  s  kér-
tem, hogy tekintsen katonának,  mert mint  polgári  fogoly ke-
gyetlen rossz bánásmódban  részesülök.  Kérésemet  magáévá  
tette  és  a  fogoly  tisztek  részére  fenntartott  külön  szobába  
kerültem.  Itt  már  tűrhetőbb  volt  az  elhelyezés,  mert  a  fa-
priccsen  16 tiszt  volt  elhelyezve,  köztük  három  tiszti  orvos,  
szerencsénkre! 

Egy  márciusi  napon  az  orosz  táborparancsnok  kiadta  az  
utasítást,  hogy  1600  fő egészséges  magyar  katonát,  orvosa-
ink  által  megvizsgálva  válogassunk  ki,  mert  vonattal  me-
gyünk haza,  a németek ellen leszünk bevetve. Ez  megtörtént  
és az állomáson összeállított vasúti kocsikat  főzőüsttel és  tű-
zifával  berendeztük,  majd  végre  hazaindultunk.  Útközben  
bizony voltak  halottaink,  mert  természetesen  válogatás  nél-
kül  hoztuk  haza  mindazokat,  akik  a  létszámba  belefértek.  

Sokan  betegen,  de  azért  boldogan  lépték  át  azt  a  határt,  
amelyet  korábban  a csehek,  majd  1945-ben  az  oroszok  húz-
tak  meg.  Debrecenben  az  Ideiglenes  Magyar  Kormány  vett  
át  bennünket.  

Elsőként jöhettünk haza. És  a magam  és a feleségem által  
megélt  szenvedésekért  hálát  adtam  az  Istennek,  mert  ami  
velünk  történt,  az  számunkra  iskola  volt  arra,  hogy  mi  is  
rejtőzik a kommunizmus álarca mögött. Ennek  köszönhetően  
soha  sem  estünk  abba  a  kísértésbe,  hogy  valaha  is  a  kom-
munisták  által  alapított  párt  soraiba  lépjünk.  

Özv.  BAIuOGH  SÁNDORNÉ  (Eszeny—Jászberény  1991)  
...Október  16-án  délután  a  községházára  hívatták  az  ura-
mat.  Négyen  fogadták.  Ketten  egyenruhában  voltak,  ketten  
idevalósiak.  Egyikőjük  Balla  Samu,  a  bíró.  Soha  se felejtem 
el a nevét.  A másik  Mitróci Mihály,  a Komszomoltól.  Házku-
tatást  tartottak,  még  a  matracot  is  kihajították.  Az  uramat  
leültették  és ráparancsoltak,  hogy  egy szót  se  szóljon.  Fegy-
vert  kerestek.  Honnan  lett  volna nekünk  fegyverünk?  S  mi-



nek? Térdig jártunk  a papírokban,  az íróasztalból  is mindent 
kidobáltak.  Az összes pénzünket  elvették.  Mutattam  nekik,  
hogy milyen ócska és rongyos a cipőm, legalább arra  adjanak  
vissza  valamennyit.  Akkor  az  egyik  tiszt,  az  alacsonyabb,  
egy pénzt hátradugott nekem. De a másik észrevette, muszáj 
volt  visszaadnom.  A  szomszédban  Zsuzska  néni  sejtette,  
hogy valami  történik  nálunk,  át  akart jönni,  de nem  enged-
ték.  Legkisebb  fiam  ötéves  volt,  elaludt.  Tizenegy  óráig  tar-
tott  a házkutatás  és akkor vitték  el az uramat.  A tiszt  mond-
ta,  a  tolmács  szerepét  is  betöltő  Balla  Samu  által,  hogy  
búcsúzzak  el.  Ki  akartam  kísérni,  de  mindig  visszalökött  a  
tiszt.  Teherautóra  rakták  és  úgy  vitték  Ungvárra.  Hetente  
kétszer  hordtam  neki  ebédet,  de  egyszer  sem  találkoztam  
vele.  Karácsony  másodnapján  is  vittem  neki  enni,  a  katona  
azt  mondta,  hogy  nincs  a  listán.  Elkeseredésemben  bedob-
tam  a  kosaram  és  azt  kiáltottam,  egye  meg  ő.  Visszarakta  
az ennivalót és azt tanácsolta,  nézzem meg a  nagybörtönben.  
Tényleg ott volt. Cédulára  fel kellett írnom, hogy mit  küldök,  
ő pedig aláírta.  Az aláírást  azt  felismertem.  Kilenc  hónapig  
volt Ungváron.  Egyszer  a börtön  átvételi  osztályán  felismer-
tem  egy minaji nőt,  az súgta  meg,  hogy másnap  viszik  ki  az  
uramat.  Hazaszaladtam,  kacsát  vágtam,  sütöttem,  főztem,  
reggel  vissza.  Átvették,  de  kiderült  nem  akkor  szállították  
őt  el...  Ott lestem  mindig  a vonat  körül,  a katonák  elkerget-
tek,  de én  csak  a  közelébe furakodtam. Láttam,  a  vagonban  
feküdt. Nem  szabad  volt  sem  ülnie,  sem járnia,  csak  feküd-
nie.  Észrevett  és intett  a  fejével felfelé. Úgy  értettem,  hogy  
azt  üzeni,  keressem  Istent.  Akkor láttam  utoljára...  Egy  hó-
napig  nem  volt  szabad  írnom.  Levelében  panaszkodott  a  
nagy  hidegre.  Küldtünk  bakancsot,  zsírt,  szalonnát.  Sokat  
segítettek  engem  az  eszenyiek.  Mindenki  hozott  egy  darab  
szalonnát,  zsírt.  Azt  is  elküldtem  neki.  

Tavasszal  kiköltöztettek  a  parókiáról.  Előbb  Balla  Samu  
küldött  egy  cédulát,  öt  napon  belül  hagyjam  el  a  lakást.  A  



következő  alkalommal  pedig azt  üzente  papíroson,  hogy  ad-
jak  be  harminc  mázsa  búzát.  Honnan?  Mi már  44-től  nem  
arattunk,  ez pedig már 46-ban volt. Nem hitte  el, felhívattak 
a  tanácsra.  Ungvárról  is volt kinn egy férfi. Azt mondta,  hal-
lották  a falu harminc mázsa búzát szedett  össze nekem.  Egy  
kis  liszt  maradt  még  a  ládában,  válaszoltam,  szedje  össze,  
vigye  el.  Erre  az  illető  Samunak  szegezte  a  kérdést:  „Ha  
nincs neki, hát honnan  adjon?" Azt  a harminc mázsát is  csak 
a  bíró  hazudhatta.  

Az uram  halálhíréről  nem  értesítettek.  Az  ungvári  anya-
könyvi hivatal  vezetőjétől tudtam  meg. Nekem  soha  semmit  
nem mondtak.  A tárgyalására  sem engedtek  be. Pedig  kettő  
is  volt.  Egy  Ungváron,  egy  pedig  Kijevben.  Az  első után  tíz  
percet  adtak  a  találkozásunkra.  A  folyosón  leült  hozzánk.  
Emlékszem,  Sanyika  öt-hat  éves  volt  és  meglátta  az  apját,  
cukorka  volt  a  kezében.  Odaszaladt  hozzá  és  odaadta  neki.  
Meglátta  a milicista, kiabált,  hogy mit adtunk  oda és a  szem 
cukorkát  elvette.  

1948.  február  25-én  halt  meg.  Hogy  hogyan,  milyen  kö-
rülmények  között,  máig  sem  tudom.  Még  három  hónapig  
küldtem neki  a nyolckilós csomagokat. Nem jött soha  vissza.  
Azon a nyáron  egy pár rubelt kaptam  a lágerből.  A mellékelt 
levélben  megírták,  hogy  a  csomag tartalmát  elfogyasztották  
és  küldenek  érte  egy kis  pénzt.  Idegenek.  

Az urammal  soha  senki  sem  volt,  nem  hoztak  hírt  felőle.  
A többi  lelkipásztor  legalább  tudott  egymásról,  vigasztalták  
egymást  a bajban. 

Négy  gyereket  neveltem.  1952-ben  költöztünk  át  Csapra.  
Áttelepültem Magyarországra,  17 évig Sárospatakon  laktam,  
ott, ahol az uram kezdte lelkészi hivatását.  Egy fiam, az  idő-
sebbik Amerikában él, lányom és középső fiam Magyarorszá-
gon,  a  legkisebb  Sándor,  itthon  maradt.  

FEJES  DEZSŐ  (Nagydobrony,  1991) ...Közölték velünk is,  
hogy  1944  novemberében  3  napra,  hídjavításra,  Szolyvára  



kell  menni,  melyet  felrobbantottak  és  utánpótlás  miatt  na-
gyon fontos volt.  Mire  odagyalogoltunk,  ott már  magyar  ka-
tonák  tevékenykedtek.  Ránk  ott  semmi  szükség  nem  volt.  
Bementünk  egy laktanyába  és ott egy magyar  szakaszvezető  
mondta,  hogy  foglyok  vagyunk.  Ebben  az  épületben  több  
mint  1000 ember elpusztult,  különböző nemzetiségűek.  3—4  
nap után  gyalog mentünk át Sztarij Szamborba, itt csak egy-
szer adtak  napjában  egy kis  folyadékot  enni.  

Innét  egy lembergi  laktanyába  mentünk,  ahol  az  állomá-
son  két  csoportban  kerültünk  bevagonírozásra.  Nagydobro-
nyiak  vagy  200-an  voltunk.  Körülbelül  100  vagont  raktak  
meg  különböző  nemzetiségű  férfiakkal,  de  mire  Boriszovba  
értünk,  közel  300-an  meghaltak,  kiket  mint  a  fadarabokat  
dobáltak  ki  a  vagonokból.  így kerültünk  a  boriszói  táborba,  
akkor  40  fokos hideg  volt.  Dolgoztatni  nem  tudtak  bennün-
ket,  elég volt  csak  a holttesteket  kihordani  a lágerből,  mivel  
gyengék,  betegek  voltunk...  Akik  megmaradtunk,  azokat  
gyenge  és minősíthetetlen  koszton  a kolhozmezőn  dolgoztat-
tak...  1947 tavaszán jöttem  haza.  A haláltáborokban  30  hó-
napot  töltöttem,  ahol  több  ezer  ember  elpusztult  ártatlanul.  



MUNKÁCS ÉS  KÖRNYÉKE  

PAULINA  ANDRÁS  (Kijev—Budapest,  1989)  ...A  jelzett  
időszakban, más  áldozatokhoz hasonlóan, elhurcolták,  letar-
tóztatták és az NKVD foglyaként állítólag Ungváron  elítélték  
és  kivégezték  Kapornay  munkácsi  tűzoltóparancsnokot.  
Nyilvános tárgyalás mellőzésével,  az elemi emberi jogok  dur-
va megsértésével kínozták (és egyes tanúk elmondása  szerint  
jeltelen  sírban),  Perecseny  környéki  erdőben,  a  saját  maga  
ásott  sírba  kivégezték.  

Még  ma  is  remeg  a  gyomrom  a  felháborodástól  és  a  fel-
felizzó  gyűlölettől,  amikor  ennek  az  ártatlan  embernek  a  
meghurcolására, megkínzására, családjának  tönkretevésére,  
emberi  méltóságának  megalázására  gondolok.  

Van  összehasonlítási  alapom,  mert  én  szüleimmel  1939—  
59  között  megszakítás  nélkül  Munkácson  éltem,  saját  ma-
gam éltem át, saját bőrömön tapasztaltam  a „kurva  magyar",  
„piszkos  fasiszta  söpredék",  és más  vérig  sértő  káromlások,  
minden  fejemre zúdult  áradatát  a  sztalinista  és  az  1956-os  
forradalmi  események  következtében.  Én  ezt  soha  el  nem  
felejtettem, sebeim  örökösek.  Éppen  ezért  tértem  vissza  ha-
zámba  (1959),  ahol jóban-rosszban  nemzetem  védettségét,  
állampolgári jogaim  maradéktalan  gyakorlását  élveztem  és  
élvezem.  De  emlékeim fájóak.  

Édesapámat  is  elhurcolta  az  NKVD  és  közel  egy  évig  is-
meretlen  helyen vizsgálati  fogságban volt.  Ez mentette  meg  
az  1944 őszén  a Rákóczi-kastély  udvarában  a „nagy felsora-
kozástól,  magyarok  és  németek  (svábok)  jobbra,  ruszinok,  
szlovákok,  zsidók, cigányok és más nemzetiségűek balra  sze-
lektáltan  álltak  fel. A magyarok  és  a németek  azonnali  me-
netoszlopban,  bevagonírozva  lettek  és  Szibériába  kerültek,  
illetve  osztották  a  hadifoglyok,  és  az  ún.  háborús  bűnösök  
sorsát.  Alig tért  valaki  vissza! Hány ártatlan  embert  pusztí-
tottak  el ezekben az években?! Egy évi kínzás, verés,  vallatás  



és  kikényszerített  jegyzőkönyv  aláírása  után,  apámat  meg-
fenyegették, majd hazaengedték,  döntő bizonyítékok  hiányá-
ban.  Szép,  mi?!  Igenám,  és  pisztolyaggyal  kiverték  alsó  és  
felső protézisét  és fogait, a nyirkos  hideg helyen  (?) való  tar-
tás  miatt  idegsorvadást  szenvedett  és  hosszú  éveken  át  
nyomta  az  ágyat.  Testben-lélekben  megnyomorították  egy  
életre.  Nyomorék  és búskomor,  félénk emberré  vált.  

Én  ezt  soha,  de  soha  el nem  felejtem!  
BARTOS  JÓZSEF  (Munkács,  1990)  ...szeretném  közölni,  

hogy az édesapám öccsét, Bartos Tibor munkácsi  lakost,  szü-
letett  1921.  IV.  22.,  magyar  nemzetiségű,  alig  egy  hónapja  
házas  fiatalembert  1944.  november  3-án  elhurcolták.  Soha  
többé  nem  láttuk.  Évek  múltán  azt  hallottuk  róla  (egy  em-
bertől, aki ugyanezt  a kálváriát járta), hogy Szolyvára  került  
és  a Kárpátokban  megbetegedett,  nem bírta  a menetelést  és  
ott  helyben  kivégezték.  Édesapám  próbált  érdeklődni  felőle  
az  illetékeseknél,  de  apám  1944-ig  kisiparos  volt,  ezek  sze-
rint  1944  után  kulák;  családunkat  kilakoltatták  saját  há-
zunkból  az  utcára.  Más  lakást  nem  kaphattunk.  Apámat  
megalázták,  gyötörték  és  Szibériával  fenyegették.  Ilyen  fel-
tételek  mellett  nem  is  kaphatott  semmi  felvilágosítást  az  
öccséről. 

Apám  se bírta  a rendszer  önkényes  módszereit,  egészsége  
és az idegrendszere tönkrement  — 47 éves korában  meghalt.  
Ezzel  hallgatásba  merült  minden...  

EGERSZEGI  SÁNDORNÉ  (Seleszto-Budapest,  1989)  
...Édesapámat  1944. november  első hetében  vitték  el  3  napi  
munkára  és több év lett belőle.  Egy reggel, munkába  indulás  
előtt ment  el, csak annyit  mondott, nézzétek, merre  visznek.  
Én  sírva  szaladtam  utána,  kiabáltam,  édesapám  gyere  
vissza,  ne  menj  el,  de  sajnos  nem jöhetett  vissza.  Engem  a  
milicisták megvertek, és visszazavartak.  Később tudtuk  meg,  
hogy  Szolyvára  vitték.  Amíg  látogatni  lehetett,  édesanyám  
és  a  bátyám  meglátogatták,  ennivalót  is  vittek  neki,  de  az  



örök  elvették.  Nagyon  legyengülve,  lefogyva  szállították  el  
Szibériába,  ahol  egy ólombányában  dolgozott.  

1947 őszén jött haza nagybetegen.  Harangozó nevű fogoly-
társával  már  kb.  800 km-t  tettek  meg  hazafelé,  amikor  el-
fogták őket és három hónapon keresztül táborról táborra  vit-
ték  őket  vissza.  Mesélte  édesapám,  hogy  sok  karnist  és  
egyebet  csinált  a  nacsalnyikoknak,  mivel  eredeti  szakmája  
asztalos  volt.  

Még  az  ólombányában  egyszer  eszméletét  vesztette  —  
mindkét  lába térd felett lefagyott — és  a hullaházba  került.  
Két  hétig  volt  ott,  már  el  akarták  hantolni,  de  szerencsére  
észrevették,  hogy  él  és  így kórházba  került.  

Itthon,  betegsége  miatt,  sajnos nem  tudott  dolgozni,  a  lá-
bából állandóan  folyt  a víz, sebes volt,  a  kínok kínját  kellett  
kiállnia.  Annyi pénzünk  sem  volt,  hogy  a gyógyszert  megve-
gyük.  Mi  gyerekek  nem  iskolába,  hanem  dolgozni  jár tunk  
napszámba  és bizony olyan szegények voltunk, mint  a  temp-
lom egere. Örültünk, ha naponta egyszer ehettünk.  Keserves  
idő volt  az  egész  család  számára.  

...Mi még  1945-ben  átszöktünk  a határon.  Először  Bereg-
szászba  mentünk,  utána  Váriba  és,  amikor  az  áradás  levo-
nult  a Tiszán, átszöktünk Tiszakorodra. Azért  Tiszakorodra,  
mert  a  tanítónk  —  Szaniter  Ottó,  akit  úgyanúgy  elvittek,  
mint  az apámat  —, édesapja ott lakott.  Ö mondta, ha  valami  
baj érne bennünket,  menjünk  oda.  

Dr.  SIMON  JÁNOSNÉ  (Munkács,  1991) ...Nehéz felidézni  
a  múltat,  leírni  mindazt  a  szégyenteljes  cselekedetet,  amit  
apukámmal tettek, és amit mi anyukámmal átéltünk. Az örö-
kös rettegés,  a félelem, hogy kitelepítenek minket,  magyaro-
kat  Szibériába.  

Apukám, néhai Tárkányi József, szül.  1888. március  23-án  
Forgolányban, vallása református.  1944. november  19-én éj-
jel az NKVD letartóztatta. Éjjel csöngettek, verték az ablakot 
a kaput, mikor kinéztem és megláttam, hogy vagy hatan  van-



nak  szovjet tisztek  és katonák, nagyon megijedtem.  Szegény  
apukám kiment  és beengedte őket. Minket anyukámmal  egy  
sarokba  tuszkoltak  és  két  géppuskás  vigyázott  ránk,  hogy  
meg ne  mozduljunk,  apukámra  pedig  egy másik  géppuskás  
vigyázott.  Feldúlták  az  egész  lakást,  hogy mit  kerestek,  azt  
nem  tudjuk,  elvitték  az  összes  iratainkat  és  ami  a  kezük  
ügyébe akadt.  Az akkori  orosz tudásommal  kértem  az  egyik  
tisztet, hogy az iratokat  ne vigyék el, hisz nekünk arra  szük-
ségünk  van,  erre  a tiszt  ordítva  azt  felelte, ha  még  egy  szót  
szólok,  agyonlő,  azt  kiabálta,  apukám  hazaáruló,  fasiszta.  
Apukám  56 éves volt, nyugdíjas, tudtommal  sohasem  politi-
zált. Apukámat  1914-ben  az első világháborúban  Debrecen-
ből Munkácsra  vezényelték  mint  vasutast  majd  1919-ben  a  
Tanácsköztársaság  bukása  után  az Antant-államok  vezetői  
Kárpátalját  Csehszlovákiához  csatolták.  Apukám  a  cseh  ál-
lampolgárságot  nem vette  fel és  így minket  az akkor  úgyne-
vezett  listára  helyeztek.  így éltünk  mi itt  1938-ig,  mikor  
ismét  az ismert  körülmények  közepette  Horthy  csapatai  vo-
nultak be ide. A Horthy-rezsimet  nem nevezhetjük fasisztá-
nak,  legfeljebb királyinak,  vagy inkább  monarchistának.  

Apukámat  a sztárij-szamborihoz tartozó egyik táborba vit-
ték természetesen  gyalog, majd pedig kivitték  őket  Oroszba,  
pontosan  nem  tudtuk,  hogy  hova  csak  azt,  hogy  Herszontól  
több  száz  kilométerre,  valami  lágerbe.  Apukámról  mi  nem  
tudtunk  hosszú  ideig  semmit.  Majd,  pontosan  nem  emlék-
szem,  hogy  1948-^ban  vagy  1949-ben,  hazajött  a  fogságból  
Janchizer  bácsi.  О beszélte  el,  hogy éjszakánként  vitték  ki-
hallgatásra,  a kínok kínját élték át  az ismétlődő  kérdésekre:  
Mikor  szervezték  be  és  milyen  kémfeladatot  kapott?  így  
ment  ez heteken  át  az  őrületig.  Amikor megtudták,  hogy  az  
ország  belsejébe  szállítják  őket,  szinte  megkönnyebbültek.  
Vége  az  értelmetlen  kínzásnak  és  kihallgatásoknak.  Talán  
elhitték  nekik,  amit  mondtak.  Pedig  akkor  már  megvolt  a  
nélkülük  hozott  ítélet,  amit  azonban  csak néhány  héttel  ké-



sőbb tudtak  meg. Apukámat  tíz  évre  ítélték  el.  Egy  gyűjtő-
táborban  szögesdróttal  körbekerítve,  hihetetlenül  mostoha  
körülmények közt több tízezer embert zsúfoltak össze. Voltak 
itt  lengyelek,  szerbek, ukránok  és legtöbben  kárpátaljaiak...  
Mindenféle  ember,  akiket  az  NKVD  hosszú,  kíméletet  nem  
ismerő keze elért.  A foglyok kisebb-nagyobb  csoportjai bőrig 
ázva,  hosszú  órákon  át  dolgoztak,  az  éheztetés,  a  hideg,  a  
betegség,  az  erejüket  meghaladó  munka  következtében  zö-
mük  kínhalálra  volt  kárhoztatva.  A  hideg  barakkokban  az  
éjszakák sem hoztak  megkönnyebbülést.  Az étkezdében  szá-
zával engedték  be őket. Ez  a folyamat négy óráig is  eltartott,  
s  míg  egyesek  ettek,  addig  a  többiek  kint  fagyoskodtak  az  
udvaron.  A  reggeli  uborkalevesből,  héjában  főtt  fagyos  
krumpliból  állt.  Ebédet nem kaptak.  Vacsorára ugyanazt  et-
ték,  amit  reggel. Naponta  több tucat  ember  esett  össze,  halt  
meg végkimerülésben.  Elhantolásukkal  azonban vártak  né-
hány napot, amíg össze nem gyűlt  egy közös sírra való  csont-
tá  fagyott  hulla.  

Sajnos,  a  végrehajtók  között  voltak  szovjet  tisztek,  kato-
nák  és  helyi  lakosok  is.  Az apukám,  Szopó,  Szendrey,  Nagy  
Béla  és mások  elhurcolásában  vétkesek  Bukuscsik  és  Pelen-
ko vasutasok  voltak.  Ok már  nem  élnek,  csak  gyermekeik,  
meg  unokáik.  

Apukámról  még  semmit  nem  tudtunk,  sem  azt,  hogy  re-
habilitálták  őt,  sem  azt,  hogy mi  volt  a  bűne.  

Emlékeztem  Ivan Turjanicára, mikor  a  cseh rendőröktől  a  
mi kamránkban  rejtőzött  el, mert  le akarták  tartóztatni,  az  
édesanyám  mentette  meg és akkor  átszökött  Oroszországba.  
Amikor  1944. november  19-én  apukámat  letartóztatták,  fel-
utaztam hozzá Ungvárra,  ő akkor már Kárpátalja  minisztere  
volt  és  kértem  a  segítségét,  elutasított,  hogy  ftem  tud  segí-
teni,  de  az  anyukám  az  ő életét  megmentette.  

Sajnos,  1944.  november  17,  18,  19-én  ennek  a  vidéknek  
több  mint  40  ezer  magyar  és  német  férfilakosságát  tizen-



nyolctól  ötvenötig hurcolták  el munkatáborokba.  Ezek  a  na-
pok  gyászos  napok  nekünk  magyaroknak  és  németeknek.  
Háromnapi  élelemmel  kellett jelentkezni  a  gyűjtőhelyeken.  
Munkácson  a  II.  Rákóczi  Ferenc kastélyban  s innen  gyalog,  
fegyveres  kísérettel  indították  őket  a  Szolyván  létesített  
gyűjtőtáborokba, ahol embertelen körülmények között, fűtet-
len,  betonpadlós  barakkokban  tartották  és  éheztették  őket.  
Mi  volt  ezeknek  az  embereknek  a  bűne?  Vajon  hogyan  tör-
ténhetett  meg  mindez?  Kinek  az  indítványára?  Remélem,  
hogy  ezekre  a kérdésekre  is választ  kapunk.  

Sajnos a kioltott  emberéleteket  már nem lehet  visszaadni.  
Most rehabilitálják  a  megtorlások  áldozatait.  Joggal  tartom  
magamat  én is  a sztálinizmus  áldozatának  és korántsem  én  
voltam  az  egyedüli  ebben  a  helyzetben.  

M. Makara  történész-kandidátus  azt  írja  a  „Prápor  Pere-
mohi'-ban  1990. június 27-én, hogy fasiszta propaganda  volt  
az,  hogy ijesztgették  a kárpátaljai magyarokat,  hogy  az  oro-
szok majd bosszút  állnak  rajtuk.  

Szeretném  tudni,  mit  tud  válaszolni  M.  Makara,  a  törté-
nész-kandidátus  arra,  mi  volt  ez  akkor  1944.  november  17,  
18,19-én és aztán  1944. december 13,14-én. Ideje már,  hogy 
a  kandidátusok  meijenek  szembe  nézni  az  igazsággal,  mert  
az eddigi történelmi szemlélet messze nem felelt meg az igaz-
ságnak. 

— A félelem,  amelyet  a  tekintélyuralom  keltett  évtizede-
ken át, borzalmas jelenséget produkált  — a homo  soveticust.  
Harcba  kell  szállni  azzal  a  rendszerrel,  amely  zsarnokokat  
szül.  Csak  akkor tudjuk visszafizetni  adósságainkat  és  csak  
akkor  nem  hagyjuk  örökül  unokáinknak  az  emberi  szellem  
romjait.  A GULAG  ezért  nem  idejét  múlt  téma.  Egyre  han-
gosabban  és hangosabban  kell  beszélni  róla.  

SZABÓ  BÉLÁNÉ  TAR  ILONA  (Szernye,  1991)  ...Édesa-
pám,  Tar  Tamás,  1910-ben  született,  amikor  elvitték,  nem  
sok  mindenre  emlékszem,  de  arra  igen,  hogy  egy  orosz  ka-



tona nálunk vacsorázott, amikor indulni készültek,  egy sám-
lit  tettem  az  ajtóhoz,  hogy ne  vigye  el  az  apámat.  Ma  is fü-
lembe  csengnek  édesapám  utolsó  szavai:  „A  kislány  a  két  
szemetek". Édesanyám  22, édesapám  pedig 33 éves volt.  Pá-
lyamesterként  dolgozott a hegyekben, nagyon keveset láttuk, 
csak szombatonként járt  haza,  alig éltek  együtt  és már  elra-
bolták  az  apámat...  Az  édesbátyja  is  a  lágerben  halt  meg.  
Egy pár év múlva a kolhozosítás után, nagyapámat  kuláknak  
bélyegezték.  Hogy  el  ne  vigyék  öt  is,  szegény  anyám  a  cso-
portvezetői  tisztséget  is  elvállalta,  mert  már  csak  az  az  egy  
férfi volt  a  családban.  

Engem  az  anyám  olyan  komolynak  nevelt,  hogy  már  
gyerekfejjel sem tudtam jóízűen nevetni. Apámra  emlékezve,  
7  éves  koromig  fekete  szalagot  font  a  hajamba...  Minden  
vágyam  az  volt,  hogy  továbbtanuljak,  de  erre  nem  is  gon-
dolhattam,  mert  nem  akartam  a  komszomolszervezet  tagja  
lenni,  anélkül  pedig  abban  az  időben  érvényesülni  nem  le-
hetett. 

Nagyon  jólesik,  hogy  néha  valaki  gondol  ránk...  Nekünk  
már  csak  az emlékezés  maradt,  ha  fel is szakadnak  a  sebek  
az  ilyen  emlékek  olvasásánál  ,  de  azért  jólesik  kisírni  ma-
gunkat,  ha  már  a  sírjuknál  nem  sírhattunk.  

ALEKSZEJ  LOGOJDA  Jogász  (Munkács,  1991)  ...Az  1944  
őszén  elhurcolt  magyar  férfiak  között  volt  Szegő  Zoltán  is  
Nagyszőlősről. Neki „szerencséje" volt, mert sikerült  túlélnie  
a  megpróbáltatásokat,  három  év  múlva  hazatérhetett  csa-
ládjához. Csakhogy  időközben házát  az NKVD járási  szerve-
zete  foglalta  el.  Hiába  fordult  a  városi  tanácshoz,  ott  azzal  
utasították  el,  hogy  a helyiségekre  az NKVD-nek  van  szük-
sége.  Amikor  pedig megpendítette,  hogy  akkor  legalább  va-
lamicske  bérleti  díjat  fizessenek,  emlékeztették  rá,  honnan  
került haza,  s ha nem fogja be a száját, ismét  visszakerülhet.  
De  most  már  véglegesen.  Akkoriban  az  ilyen  fenyegetést  il-
lett  komolyan  venni!  



Ezek  a  megaláztatások  rendkívül  megviselték  az  idegeit,  
aláásták  az  egészségét,  s  a  családtagok  állítása  szerint  köz-
rejátszottak  korai halálában  is. Felesége  a peresztrojkát  kö-
vető  enyhülés  légkörében  elérkezettnek  látta  az  időt,  hogy  
ismét megpróbálja visszaszerezni  a törvénytelenül  elvett  há-
zat.  Tavaly  — hitelt  adva  a  legfelsőbb vezetés  nyilatkozata-
inak a jogsértések következményeinek  felszámolásáról — be-
advánnyal  fordult a nagyszőlősi  városi tanácshoz  ez  ügyben.  
Szent naivitás! A válasz nem volt egyéb mellébeszélésnél,  sőt  
hazugságnál.  Az állt benne, hogy a házat bírósági ítélet  alap-
ján  vették  el,  tehát  adminisztratív  úton  nem  követelhető  
vissza.  Személyesen  vizsgáltam  ki  az  ügyet,  és  amikor  a  ta-
nácselnökkel közösen átnéztük az ingatlankezelő vállalat  ok-
mányait,  ő is kénytelen volt beismerni „tévedését". Hát  hihet  
valaki  a  peresztrojkának  meg  a  hangzatos  ígéreteknek,  mi-
kor  a  rendőrség  —  a  rend  és  a  törvényesség  őre!  —  maga  
foglalja el törvénytelen  módon  az  állampolgárok  házát?  

A  munkácsi  Pák-íivéreknek  is  saját  házuk  volt,  mielőtt  
1944 őszén  elhurcolták  volna  őket.  Amikor  1947-ben  — túl-
élve  a  sztálini  lágerek  poklát  — hazatértek,  ugyancsak  az  
NKVD-t  találták  a házukban,  és nem  is lehetett  kitenni  on-
nan.  1989-ben  a Legfelsőbb Tanácshoz fordultak  segítségért,  
ám jó  szovjet  szokás  szerint  az  ügyet  Moszkvából  leküldték  
Munkácsra,  hogy akiket bepanaszoltak  — a városi  tanács  — 
ítélkezzen  saját maga  fölött! Meg is érkezett  a válasz  hama-
rosan:  a  szóban  forgó ház  nacionalizált  tulajdonként  került  
a  városi  tanács  birtokába,  visszakövetelésére  tehát  nincs jo-
guk  a  régi  tulajdonosoknak. Pák  Zoltán  a  nacionalizálás  jo-
gosságát  is  megkérdőjelezte,  hiszen  a  törvény  szerint  már  a  
háború után sem volt felhatalmazva a tanács ilyen  lépésekre.  
A  tanács  viszont  még  ma  is  a  Mindenható  szerepében  tet-
szeleg,  azt  csinál, amit  akar,  nem  pedig ami  a  törvényekben  
elő  van  írva.  így  Pák  Zoltán  sem  érhette  meg  az  igazság  
diadalát,  1991 januárjában  elhunyt.  A jogállamban,  ha  fel-



épülésére  sor  kerül  valaha,  legfeljebb  már  csak  az  utódok  
számíthatnak  elégtételre.  

Bartos  Józsefnek  az  volt  a  „bűne",  hogy  a  régi  világban  
sertéseket nevelt, amelyekből aztán kolbászt készített,  és ezt 
a  foglalatosságát  a  háború  után  sem  akarta  abbahagyni.  
Annyira  „elvetemült"  volt,  hogy  amikor  annyian  éheztek,  ő  
is élelmiszert akart  előállítani  a munkácsiak számára.  De az 
éber hatóságok keményen lecsaptak rá  1945  augusztusában.  
Kizsákmányolónak,  élősködőnek  bélyegezték,  és  elkobozták  
a  kolbászgyártó  üzemet,  1950-ben  pedig  családjával  együtt  
a  lakásából  is  kitették  az  utcára.  Nem  is  csodálkozhatunk  
rajta, hogy mindez nagyon megviselte,  és idő előtt, 47 évesen 
meghalt. Az SZKP XX. kongresszusa után egy bizottság meg-
állapította  ugyan,  hogy  a  házat  törvénytelenül  államosítot-
ták,  további  lépések  azonban  nem  történtek.  Fia  1989-ben  
újabb  kísérletet  tett  az  igazság  helyreállítására,  ám  ismét  
falakba ütközött.  A munkácsi  városi  tanácson  azt  a  választ  
kapta,  hogy  forduljon  a  területi  tanács  mellett  működő  re-
habilitációs bizottsághoz. A területi végrehajtó bizottság vet-
te  a  kezébe  aztán  az  ügyet,  de  nem  sok  eredménnyel.  A  vb  
jogi  osztálya  szerint  a levéltárakban  nem találtak  olyan  ok-
mányt,  mely  az  államosítás  tényét  igazolná,  így  a  ház  
visszaadását  sem  lehet  kérni.  

Logikus, nem? Ha  egyszer nincs papiros  az  államosításról,  
akkor  nem  is  volt  államosítás!  Hogy  mégis  megalázták  és  
kilakoltatták  a  családot,  az  a  hatóságokat  nem  érdekli.  A  
struccpolitika  tipikus  példája  ez.  Nem  is  csodálkozhatnánk  
rajta, ha nem született volna meg az említett  elnöki  rendelet,  
ha  nem  lenne  törvény  az áldozatok  rehabilitálásáról  és  kár-
talanításáról,  ha  még  mindig  a  sztálini  önkény  vagy  a  
brezsnyevi  pangás  időszakában  élnénk.  

Említést  érdemel  még  egy furcsa jelenség  mindezzel  kap-
csolatban.  Az ötvenes  években  sok házat  vettek  el  az  embe-
rektől  úgy,  hogy meg sem indokolták. Nem  is tehették,  mert  



az  épületek  elkobzásának  alapja  az  ukrán  minisztertanács  
1950. július  19-én  kelt  titkos  határozata  volt.  Ma  ezt  úgy  
magyarázzák,  hogy azért  vették  el  a lakóházakat,  mert  állí-
tólag  azok  nem  munkával  szerzett  jövedelemhez  juttatták  
tulajdonosaikat. 



BEREGSZÁSZ  ÉS  KÖRNYÉKE  

X.  Y.  túlélő  (Beregszász,  1989. Még mindig fél magát  meg-
nevezni)  ...1944.  november  18-án jelentkezzem,  szólt  a  pa-
rancs, hogy a helyreállítási munkákban részt vegyek. Elmen-
tem  a  mostani  Kossuth  Lajos  iskola  akkori  épületébe,  de  
csodálkozásomra,  onnan  ki már  nem  engedtek.  Az  iskolaud-
varban  már  sokan  összegyűltünk.  A hátsó  udvar  kerítését  
szétverték  és  az  így  keletkezett  nyíláson  át  az  ott  lévő  ven-
déglő kerthelyiségén  át  géppisztolyos  katonák  a főutcára  te-
reltek  minket.  Később  megtudtuk,  ezt  azért  tették,  hogy  a  
Bocskai utcán, az iskola előtt várakozó hozzátartozók ne tud-
ják,  hová viszik  a jelentkezőket.  Négyesével  a  főutcán  felso-
rakoztattak bennünket.  Igyekeztem  ismerőseimmel,  baráta-
immal  egy  csoportba  kerülni.  így  emlékezem  azokra  ma  is,  
akik  velem  együtt  mentek  el  három  napra.  A főutcán  egy  
rövid  időre  megtorpant  a  menetoszlop.  En  ezt  kihasználva,  
kiléptem  a sorból és az özv. Magyarné tulajdonát képező fod-
rászüzletbe  mentem  be.  Megkértem  őt  értesítse  édesanyá-
mat, ne aggódjon, néhány nap múlva otthon leszek.  Eszembe 
jutott,  hogy  az egyik székre  leülök,  és  így várom  meg,  míg  a  
menet  tovább  halad.  De  ezt  nem  mertem  megtenni...  Más-
nap,  19-én  géppisztolyos  katonák  kíséretével  gyalogoltunk  
tovább,  ismét  egy iskolában  a csupasz  padlón  éjszakáztunk.  
A következő  nap  Szolyvára  hajtottak bennünket,  onnan  Bo-
riszovba és tovább Szanokra kerültünk. Innen gyalog, ki meg 
vonaton  különböző  lágerekbe.  Én  nyolc nap  után  egy  Volga  
menti lágerbe kerültem. Sajnos innen minden tízből csak egy 
vagy kettő tért haza.  A velem együtt  elindult  fiatal  emberek,  
mint  Deák  György, ifj. Deák  György,  Kari  Béla,  Kovács  Pál,  
Marosi  Miklós,  Regős  István,  Sárközi  József,  Szabó  Sándor  
haltak  el a lágerekben. Engem két  és fél év után  hazaenged-
tek.  A jó  Isten  így  akarta,  hogy  hírmondónak  életben  ma-
radjak. 



Emlékeznünk  kell  Szabó  Sándor  nevű  tanítónkra,  ahogy  
mentünk  a  Vereckei-hágón,  hozzámszólt  és  mondja,  hogy  
most már nyilvánvaló, itt nem három napi munkáról,  hanem  
deportálásról van  szó. Én nekem pedig, mondta  lehetőségem  
volt  arra,  hogy  otthon  maradjak, mint  a  többi  kommunista,  
akik nem is jelentkeztek.  A következő állomásnál  felmutatta  
magyarul  és  oroszul  kiállított  pecsétes  igazolványát  a  pa-
rancsnoknak,  hogy  ő a  Magyar  Vörös Hadsereg  főhadnagya  
volt, valamint  a kommunista párttagsági  igazolványt.  Az ok-
mányokat  a  szeme láttára  eltépték, hátba  verték,  visszalök-
ték  a  menetbe.  így  Szabó  Sándor  tanító  is  a  lágerben  halt  
meg... 

ÚJVÁRI  JÓZSEF  lánya  leírásából  (Beregszász,  1989)  
...Szolyvára ment  édesanyám  meglátogatni  édesapámat.  Ott  
közölték  vele,  hogy meghalt  a  féije. Lekísérték  a  pincébe,  a  
sok  halott  között  rátalált.  Elintézte,  hogy  hazahozatalát  
megengedjék.  1944.  december  24-én  délben  12 órakor  elin-
dultak  és csak éjszaka érkeztek haza  a 20 fokos hidegben.  A 
házba  nem  engedték  behozni,  mert  tífuszban  halt  meg.  Ez  
lett  a háromnapos  kényszermunkából.  Eltemettek  egy  erős,  
egészséges  embert  40 évesen.  Egyedüli  halottja  Beregszász-
nak,  aki  Szolyváról  ily  módon  került  haza...  

BENCE  BELA  (Bátyú,  1989)  ...1944.  november  18-án  in-
dult  a  Lónyai kastélyból  az első csoport. Szernye, Bátyú,  Bó-
trágy,  Bakos,  Újbátyú,  Szalóka,  Lónya  községekből  voltak  
vagy  kétezren.  Már  az  előtte  való  nap  összegyűltek  a  kas-
télyban.  Ez  a  csoport  önként jelentkezett  háromnapos  mun-
kára.  Sokan  éjszakára hazamentek  bizonytalanságukban...  

MÁRKUS  ILONA  (Bátyú,  1990) ...valaki volt itt  Ungvárról  
is, aki beszélt  a kastély  erkélyéről  és kérte,  hogy az  alagutat  
segítsenek  újjáépíteni.  Ezt  dobszó  hirdette  a  faluban,  pár  
nappal  előbb.  Jelentkeztek  is,  mondva,  hogy  induljon  meg  
újra  az  élet.  Az  emberek  azt  gondolták,  három  nap  semmi,  
még  három  hetet  is  kibírnak.  A már  induló  csoportban  öt  



kommunista  ember  is  volt.  Példát  akartak  mutatni  és  még  
a  párttagsági  könyvet  is vitték  magukkal.  Amikor  ezek  ész-
revették,  hogy becsapták  őket  és baj van,  úgy  megpróbálták  
felmutatni,  de  senki  sem  hallgatta  meg  őket.  Édesanya,  fe-
leség és menyasszonyok  kísérték  mindnyájukat  az  Éger  dű-
lőn  át,  ki  a  vasúti  töltésig.  Zokogással  telve,  mintha  meg-
érezték  volna,  ezekből  egyesek  soha  nem  térnek  vissza.  
Bátyúból,  Barkaszóra  menet,  itt  megalusznak.  Voltak,  akik  
innen  már  levelet  küldtek  haza  és volt,  aki  lemaradt...  

BAGU  BALÁZS (Bátyú,  1990)  ...Közben  itthon  elindultak  
az  asszonyok  Szolyvára.  Innen  szomorúan  jöttek  hazafelé,  
amint  megtudták,  hogy  tovább  vitték  hozzátartozóikat.  
Mindezek  után  édesapámtól  tudom,  hogy  felkereste  azt  az  
orosz  katonatisztet,  aki  nálunk  volt  elszállásolva  (Vologya,  
civilben tanító) és érdeklődni kezdett  az elhurcoltakról.  Erre  
Vologya válasz nélkül hagyta  az apámat  és csak azt  mondta,  
hogy ne menjen  sehová.  Ekkor  már  mindenki  meggyőződött  
végleg a háromnapos munkára való szédítésről.  Édesapámat  
mégiscsak  elvitték  a vasútállomásról,  onnan,  ahol  dolgozott.  
Gorondig  meg  sem  álltak,  tovább  Beregszászba,  ott  az  adó-
hivatal  épületébe  zárták,  majd  innen  Munkácsra,  szintén  
Szolyvára  és  tovább...  

BAGU  GÉZA  (Bátyú,  1989)  ...Szolyváról  kegyetlen  viszo-
nyok  között  kerültünk  egész  Voronyezsbe.  Odáig  az  utazá-
sunk  21  napig  tartott.  A vagonok  ablakán  csak  szögesdrót  
volt  és  nagyon  fáztunk,  éheztünk...  Innen  is  tovább  vittek  
Nevianszkba,  ahová  1945. január 7-én érkeztünk.  Szekerek-
re rakták  a lágerben azokat, akik már lábra sem tudtak  állni  
és összeestek,  elterültek  a  havon.  Régi,  rossz  faházakból  ál-
lott  a  láger.  Ugyanaz  a  magas  kerítés,  szögesdrót,  őrök.  A  
ruhánkat  elvették.  Benn  a  helyiségben  egymás  fölé  emelve,  
illetve rakva, gyalulatlan  deszkából ágyak. Fej párnánk  tégla  
vagy egy darabka fa. 1944—1945 telén a nagy hidegben fákat 
kellett  kivágni  a  még szükséges  építkezéshez.  A napi  eledel  



egy fél liternyi  zsírtalan  kotyvalék,  hozzá darabka  kenyeret  
meg egy kis kását adtak.  Az örök, katonák krumplit  sütöttek  
maguknak  s  a héját  szétdobálták  a  foglyok pedig felkapkod-
ták  pótlásként.  így szórakoztak  és nevettek  a  fogságban  elö  
embereken.  A halottaknak  nem lehetett  sírt  ásni  a  40 fokos 
hidegben,  elkezdték  a katonák  robbantani  a földet egy közös 
sírnak, oda dobálták bele az embereket csak egy kis földréteg 
takarta  őket. Visszaemlékezve egy német katonára,  aki  szin-
tén  ott  raboskodott,  a betegeknek  fenyőfa tűlevelét  összevá-
gatta  és teát  főzetett  belőle.  Ezt  kellett  inniok.  

Mire  kitavaszodott  az  1100 embertömegből  már  csak  650  
maradt.  A lágerparancsnok  egy román  ember  volt,  aki  gyű-
lölte  a  magyarokat.  Kárpátaljaiakat  is  kineveztek  lágerpa-
rancsnoknak,  ezek beszéltek  oroszul.  A nevianszki  lágerben  
orosz rabok  is voltak,  őket szintén, mint bennünket,  otthon-
ról hurcolták  el (malenykij robotra)  kevés  időre.  Válogatták  
a munkásokat  és osztályozták:  első, második,  aszerint  nehe-
zebb munkára  osztották  be  a bányába.  A második  csoportot  
a barakkok megépítéséhez.  A lázas és nagyon legyengült  em-
bereket  kezelték,  ápolták.  Tóth  József  volt  az  utolsó  halott,  
Bátyúból.  Névsorolvasás  egyszer  sem  hangzott  el,  csak  lét-
szám  s ezért  nem  tudhattuk  meg névleg,  aki  meghalt  már.  

1945 augusztusában  elindították  az első csoportot  vonaton  
(úgynevezett  OKAS),  amelyben  csak  hárman jöttünk  haza-
felé: Demjén Vilmos,  Sütő  Miklós  és  jómagam...  

BELÁNSZKY  DEZSŐ  (Mezővári,  1990)  ...19  éves  voltam  
1944.  november  18-án,  amikor  kiadták  a  parancsot,  hogy  
minden  magyar  ajkú férfi  18-tól  50  évesig jelentkezzen  Be-
regszászban,  ahonnan  már  visszatérés  nem  volt.  Mint  egy  
csordát,  úgy hajtottak  bennünket  egy  másik  épületbe,  ahol  
átvirrasztottuk  az  éjszakát  és  másnap  reggel  több  ezer  tár-
sammal  kísértek  az  orosz  katonák  Munkácson  keresztül  a  
szolyvai  laktanyába,  amely  akkor  már  mint  „gyűjtőláger"  
szerepelt. 



Ott-tartózkodásom  idején  kb.  13000  embert  gyűjtöttek  
össze.  Minden  nap  innét  meneteket  indítottak  útnak  mun-
kára, kit hova... Jómagam addig még katonai szolgálatot  nem 
teljesítettem,  de  ott  az  már  nem  számított,  hogy  az  illető  
személy katonafogoly-e vagy 3 napi munkára  elhurcolt  civil.  

Szolyváról  a 45-től  50 éves korú férfiakat egy hónap  múl-
tán hazaengedték,  no meg azokat,  akik már  teljesen  legyen-
gültek,  illetve  a  további  viszontagságokat  nem  bírták  volna  
ki.  Sorstársaimmal  ott  maradtunk  Szolyván,  naponta  az  
orosz katonák  és cigány nemzetiségű  fegyveres kísérőink fá-
ért  a  Liza  nevű  hegyre  tereltek  bennünket,  úgy  bántak  ve-
lünk  mint  az  állatokkal.  Különben  a lágerben  naponta  20—  
22 főre egy darab  kenyér jutott.  Az emberek  hullottak  mint  
a  legyek,  a  halottakat  szekérrel  hordták  ki  a  tömegsírba.  
Azonban  sokan  beleestek  a latrinába,  ott  lelték  halálukat.  

1945. február  12-én  750 embert  sorakoztattak  fel és  indí-
tottak  útnak.  Tizenkét  napi  gyaloglás,  éhezés  és  szomjazás  
után  megérkeztünk  Szánok  nevű  lengyel  városba.  Március  
18-ig embertelen  körülmények  között  éltünk.  Aztán  marha-
vagonokban  elszállítottak  bennünket  a  vorosilovgrádi  terü-
leti Karakas város melletti  lágerbe, ahol  egy szétrombolt  bá-
nyatelepen  dolgoztunk.  Köztünk  francia,  német,  lengyel,  
olasz, román,  cseh  és szlovák  hadifoglyok is voltak.  Mezővá-
riból  15-en  kerültünk  ide,  végül  heten  maradtunk:  Be-
lánszky Gusztáv, Jakab Endre, Jakab  Sándor,  Kovács  Gusz-
táv,  Loncsák  Béla,  Erdei  Gyula  és jómagam. 

A druzskovkai  lágerből  egy vasgyárba jártam  dolgozni,  töb-
bek között  egy nagy  kovácsműhelybe.  Druzskovkán  egyedül  
dolgoztam  németek  között  és  1946 júniusában  gyalog elhaj-
tottak  a Kramatorszki  2-es lágerbe, ahol szintén  csak  néme-
tek  és magyarok voltunk.  A kramatorszki  lágerben  nem  tet-
tek  különbséget  német  ezredes,  gestapó  tagja  vagy  köztem,  
mindnyájan hadifoglyok voltunk. Itt  is  a vasgyárban  dolgoz-
tam  1947. március  25-ig  és innen  Szlávjanszkba  vittek.  



A szlávjanszki lágerben  csak magyar  és japán  hadifoglyok  
voltak,  dolgoztam  a  ceruza-  és  a  szódabikarbónagyárban.  

Mindig  ügyeltem,  hogy  ne  gyengüljek  le,  hogy bírjak  dol-
gozni,  mert  az  élniakarás  hajtott  bennünket.  Április  1-én  
megalakult  az  a  brigád,  melybe  én  is tartoztam,  16-an  vol-
tunk,  de június  20-ra  csak  4-en  maradtunk  meg,  a  többi  
elhalt.  Június  20-án  kerültünk  Kramatorszkba  azzal,  hogy  
onnan  engednek  haza,  úgy  is  lett  volna,  mert  július  7-én  
elkezdték  olvasni  a  névsort  és  ezeknek  azonnal  ki  kellett  
menni  a lágerkapun. Mikor Jakab Endre nevét is  említették,  
akkor már kezdtem  bízni,  hogy én is haza  kerülök,  t.i.  addig  
a  szüleim  azt  sem tudták,  élek-e  vagy  halok.  

De  korai  volt  a  bizakodás,  mert  Jakab  Endre  után  csak  
vagy tizet olvastak  fel és utána bezárták  a kaput, hiába  kér-
deztem  az  orosz  tisztet,  én  mikor  megyek  haza,  azt  felelte,  
szkoro, és ez a szkoro nekem három év lett. El lehet  képzelni,  
mit  éreztem  ekkor,  hisz  már  csak  ketten  maradtunk  a  bá-
tyámmal  Váriból.  Innen  aztán  Sztálinóba  vittek  bennünket,  
a  13  sz.  lágerbe,  ahol  az  állomás  épületét  kellett  építeni.  
Kramatorszkból  előzőleg idehoztak  150 embert,  szintén  „ha-
za", de amikor megláttam  őket, nagyon elszörnyedtem,  mert  
lejárva, lerongyolódva  voltak.  

Itt  román  komandó  volt,  mivel  ők  voltak  többségben,  mi  
magyarok  kevesen voltunk  és így „gyarapíthattam"  nyelvtu-
dásomat  németül,  oroszul  és  románul.  

Ekkor már tudtam, hogy Kárpát-Ukrajnához tartozom,  de  
hogy  miért  vagyok  hadifogoly,  ha  szovjet  állampolgár  va-
gyok, amikor  sem katona  nem  voltam,  sem  semmilyen  bűnt  
nem követtem  el. Egyedüli bűnöm  csak az volt, hogy magyar  
voltam,  és ezért  „3 napi  munkára" hajtottak  el.  

1947. szeptember  15-én  bejött  a lágerbe  a munkába  kivo-
nulás  előtt  egy  politikai  tiszt  és  én  előadtam  neki  mindezt.  
A politikai  tiszt  azt  mondta  nekem,  hogy írjak jelentést,  de  
hogyan íijak, kérdeztem, amikor azonnal munkára kell men-



ni. Erre  a tiszt odahivatta  a lágerparancsnokot  s  megparan-
csolta,  hogy  én  ne  menjek  munkára.  

Ebben  a  lágerben  négyen  voltunk  kárpátaljaiak:  Be-
lánszky  Dezső  (Vári),  Belánszky  Gusztáv  (Vári),  Biró  Lajos  
(Badaló), Cseh  Gyula  (Beregardó).  Amikor  a társaim  kimen-
tek  dolgozni,  majdnem  sírva  kértek,  ki  ne  hagyjam  őket  a  
jelentésből.  De  mivel  az  írószerszám  és  a  papír  nagyon  hi-
ányzott,  így csak  délre tudtam  megírni  a jelentést,  de  akkor  
már  a  tiszt  nem  volt  a  lágerben.  Délután  3  óra  tájt  bejött  
egy másik  tiszt  és  én megmutattam  neki  a jelentést,  ő  elol-
vasta  és azt  mondta,  „én neked  megcsinálom".  

Ezután  3 nap  múlva  hivatott  a  lágerparancsnok  és  meg-
ígérte, még jön 8 ember és szeptember 22-én mehetünk  haza.  
Elképzelhető,  hogy nem hittem  már,  de 23-án  reggel  együtt  
voltunk  mind  a  12-en  kárpátaljaiak. Megkaptuk  az  élelmet  
5 napra:  3 kg kenyeret,  halkonzervet,  5 dkg cukrot,  ezt  már  
Kijevig  megettük,  onnan  éhen  jöttünk  hazáig.  Szeptember  
28-án  már  csak  ketten  érkeztünk  meg Váriba:  a bátyám  és  
én... 

HORVÁTH  LÁSZLÓ  (Bene,  1991) ...Jó négy évtizede  már,  
hogy  a benei  zsidó temető  zugában  minden  halottak  napján  
sötétedés után kigyúlt néhány árva gyertya. Nemcsak a gyer-
tyagyújtó  személye  volt  ismeretlen,  de  titokzatos  legendák  
keringtek  a két jeltelen  sírról, azok lakóiról is. Csak  suttogva  
adták  tovább  a nemzedékek,  tabu  volt  a múltban  ez  a  téma,  
csak a közelmúltban derült fény a sírok titkaira. Mi is történt 
valóban? 

1944 decemberében  75 hadifoglyot, volt  magyar  honvédet  
hajtottak be a volt uradalmi  istállóba.  A Csap körüli  harcok-
ban  estek  fogságba.  A fronton  lerongyolódott,  kiéhezett,  el-
csigázott  foglyok  a  félig  felrobbantott  Borzsa-híd  helyreál-
lításán  dolgoztak  hóban-fagyban,  esőben-sárban.  A  híd  
környékén  elhelyezett  háborús  aknákat  is  ők  keresték  
hosszú  rúddal  szurkálva,  hason  fekve maguk  előtt  a  fagyos,  



latyakos  földet.  A munkáltatók  a legkevesebbet sem  törődtek  
a  foglyok étkeztetésével,  ruháztatásával.  Talán  itt  pusztult  
volna  el  javarészük,  ha  nem  a  falu  övéit  sirató-gyászoló  
asszonyaink  összefogása,  akik  saját  „három  napi  munkára"  
elhurcolt,  a  lágerekben  talán  már  elpusztult  gyermekeiket,  
testvéreiket  látták  ezekben  a  szerencsétlen  emberroncsok-
ban.  Eleinte  titokban,  majd nyíltan  gyűjtötték  az  ennivalót,  
főztek,  igyekeztek  talpraállítani  a  legyengült  foglyokat,  be-
kötözni,  gyógyítani  a  sebesülteket.  

A jeltelen sírral kapcsolatos tragédia  1944  szilveszterének  
éjszakáján  következett  be.  Két  elkeseredett  fogoly,  Gösi  
György és Sipiczki Pál, megelégelve a fagyos, tetves  lövészár-
kot, majd az embertelen rabság kínjait, szenvedéseit,  szökést  
kísérelt  meg. Sajnos, sikertelenül.  Elfogták őket, majd a  dü-
hödt  őrök részeg, duhaj buzgalommal  olyannyira  összeszur-
kálták  a vasvillával,  hogy egyik szerencsétlen  négy,  a  másik  
hat  napi  agonizálás  után  az  istállóban  meghalt.  

A  kegyetlen  hóhérok  azt  sem  engedték  meg,  hogy  a  falu  
népe  eltemesse  a  mártírokat  keresztény  szertartás  szerint.  
Az  őrök  húzták  ki,  lopva,  a  kertek  végén  a  havon,  a  közeli  
zsidó  temetőbe.  Ott  hantolták  el  őket,  koporsó  nélkül,  ma-
réknyi  szalmán  a havas,  vizes  sírgödörbe,  fejfa, kereszt  nél-
kül. 

A  szomszédságban  élt  annak  idején  Galambos  József  ró-
mai katolikus  plébános, aki ifjú, talán  még gyerek  segítőtár-
sával,  Holozsai  Józseffel megszerezték  a  foglyok adatait.  A  
plébános,  később kormányzó vikárius,  a  GULAG-ot  is  meg-
járta,  tevékenyen részt vett  a  foglyok segélyezésében.  Hálás  
hívei most emléktáblát  állítottak  tiszteletére.  A foglyok név-
sorát  Holozsai József  őrizte  47 éven át, majd elküldte  azt  az  
illetékes  anyaországi  szervekhez.  

Végül  november  3-án  sor  került  arra  a  gyászünnepre,  
amelyen  felavatták  a  két  mártír  síremlékét.  Az  ünnepségre  
megérkeztek  az áldozatok hozzátartozói,  akik  oly sokáig vár-



tak  arra,  hogy rátaláljanak  szeretteik  sírjára. Nem  jeltelen  
már  a két sír sem,  a síremléket  a KMKSZ, a római  katolikus  
és  a református  egyház,  valamint  a  tanács  emeltette  a  fent  
említett  Holozsai  József  vezetésével.  

A zsidó temető  szélén  a két mártír  honvéd tragédiáját,  lá-
gerekjeltelen tömegsírjaiban nyugvó szeretteink  meghurcol-
tatását  gyászolva szeretnénk  végre remélni,  hogy sok  vihart  
megért,  szétdarabolt  népünk  elkerüli  az  újabb  tragédiákat.  
Szeretnénk  egy  emberibb  világ  részesei  lenni,  amelyért  
annyit szenvedtünk,  oly sok jelölt és jeltelen sírral  adóztunk.  

KERÉNYI  GYULA  (Beregszász,  1991)  ...A  papok,  bármi-
lyen  felekezethez tartoztak,  mindig  csak  a  szépre,  a jóra  ta-
nították,  tiszta  erkölcsre,  felebaráti  szeretetre  oktatták  hí-
veiket,  valamennyien  távol  álltak  bármiféle  politikai  
mozgalomtól.  1944-ben  nem hagyták  el híveiket,  amíg  lehe-
tett, folytatták papi hivatásukat. Megértésre, türelemre  buz-
dították  a templomba járókat.  Lojális magatartásuk  ellenére  
többségük  a sztálini börtönökbe került, közülük sajnos vajmi 
kevesen  kerültek  haza.  

Az embergyűlölő politika első áldozata Beregszászon  a köz-
tiszteletben  álló,  nagy  tudású  Hirsch  Sámuel  főrabbi  volt,  
akit  a  beregszászi  zsidók  ezreivel  együtt  a  fasiszták  hurcol-
tak  el  a  hitlerizmus  haláltáboraiba.  

Dr. Pásztor Ferenc prelátus  nagy szeretetnek  örvendő  lel-
késze  volt  a  beregszászi  római  katolikus  egyházközségnek.  
Miséin, prédikációiban  a békéért  imádkozott, hitet  és reményt 
öntött  azokba, akiknek hozzátartozóit  1944 tragikus  novembe-
rében  elhurcolták  a  „háromnapos  malenykij  robotra".  

Szomorú  sorsát  ő sem  kerülte  el,  hamis  vádakkal  külön-
leges bíróság  elé állították,  hosszú börtönbüntetésre  ítélték.  
Az  idős  lelkész  nem  élte  túl  a  súlyos  megpróbáltatásokat.  
Tavaly rehabilitálták  hivatalosan.  

Ortutay Jenő nagyrabecsült  és szeretett  főpapja volt  a  gö-
rög katolikus  egyházközségnek.  Akárcsak  a nemrég  elhunyt  



Bendász  István  kanonok.  Az utóbbi  szerencsére  hazakerült  
sokévi rabság után  a sztálini munkatáborokból,  papi  hivatá-
sát azonban hazaérkezése után sem gyakorolhatta, legfeljebb 
legközelebbi  hozzátartozói,  barátai  körében.  Megírta  meg-
próbáltatásait.  Magyarországon  is megjelent könyve,  amely-
ből sajnos nagyon kevés példányt kaptunk  eddig, kézről  kéz-
re  jár  városunkban.  Boldog  volt,  amikor  Beregszászon  
megnyílt,  ha  csak  ideiglenes jelleggel  is,  az  a  terem,  ahol  a  
görög  katolikusok  vasárnaponként  istentiszteletet  tarthat-
tak  és  ahol  már  ő is  misézhetett.  Innen  kísértük  utolsó  út-
jára. 

Köztiszteletben  álló  lelkipásztora  volt  a  református  egy-
házközségnek  Szutor Jenő.  Elévülhetetlen  érdemei  voltak  a  
református templom leégett tornyának helyreállításában,  az  
új harang  beszerzésében  és  felszerelésében.  

Hirsch  Sámuel  főrabbi,  dr. Pásztor  Ferenc,  Ortutay  Jenő,  
Szutor Jenő  hitükért  szenvedtek  mártírhalált.  

VADNAY  ANDRÁS  (Beregszász,  1989)  ...Magyar  katona-
ként  az  amerikaiak  fogságába kerültem,  1945  karácsonyán  
hazajöttem. Ekkor  tudom  meg,  hogy  nincs  többé  édesapám,  
sokezer sorstársával  együtt elhurcolták Szolyvára.  Jómagam 
a  beregszászi  leltározó  hivatalban  helyezkedtem  el.  1947  
szeptemberében  egy 5 perces beszélgetésre  visz  el a  politikai  
rendőrség.  Az  5  percből  8  év  lett,  mert  az  ungvári  területi  
bíróság  54/X.  sz.  paragrafus  értelmében  szovjetellenes  pro-
pagandáért  8  évre,  5  év  száműzetésre  és  5  év  jogvesztésre  
ítélt  el. Valóságos bűnöm ragaszkodó magyarságom  s kimer-
tem  mondani  az igazat,  amit  aztán jóval  később  40  év  eltel-
tével  Gorbacsov  is  igazolt.  Büntetésem  letöltését  Nyugat-
Szibériában  kezdtem  el  és  a  Komi  földön  fejeztem  be.  
Megtanítottak  dolgozni úgyannyira, hogy tervteljesítés mun-
katöbblettel  1954 végén  szabadultam...  



NAGYSZŐLŐS  ÉS  KÖRNYÉKE  

Megnevezni  magát  nem  kívánó  túlélő  (Feketeardó—Nagy-
szőlős,  1989)  ...Sejteni lehetett  1944  őszén,  hogy valami  ké-
szülődik  a magyarok  ellen. Munkácson  szélsőséges  indulatú  
nagygyűlést tartottak. Hogy ott mit határoztak ellenünk, mit 
nem,  azt  nem  lehet  tudni,  azt  kérték-e,  hogy  telepítsék  ki  
innen  a  magyarokat  vagy  mást,  de  ezután  rendszeresen  ki-
abálták  az  utcán  a  suhancok:  Magyarok,  vissza  Ázsiába!  A  
szovjet katonaságnak azonban más gondja is volt akkor, sem-
mint  a  helyi  ellentétekkel  foglalkozni. Viszont  azt  mondták,  
vigyétek  el  a  magyarokat  munkára!  

Kidobolták,  hogy  húszéves  kortól  (egyes  helyeken  tizen-
nyolc éves kortól) ötvenéves korig mindenkijelentkezzen  há-
romnapi  eleséggel munkára.  A szász falvakban is  kidobolták  
ugyanezt, nemcsak  a magyar falvakban. A szófogadó magya-
rok becsületesen jelentkeztek.  Háromnapi  munkával  még az  
is készségesen akart  szolgálni, akit  előbb, kilenc  gyermekére  
való tekintettel  vagy másért,  fölmentettek  a katonai  szolgá-
lat  alól.  Nekem  a  szőlősi  vármegyeházán  kellett  jelentkez-
nem.  Ott  a  bíró  fölolvasta  a  névsort,  senki  sem  hiányzott.  
Szőlősről  csak  a magyarokat  vitték  el. Máshonnan  a  szlovák  
és  román  nemzetiségűeket  is.  Az,  hogy  ez  az  egybeterelés  
nem  a  szovjet hadsereg  kezdeményezése  volt,  abból  is  kide-
rült,  hogy  kezdetben  nem  katonák,  hanem  az  úgynevezett  
nemzetőrség — nem magyar  nemzetiségű  civilek — kísértek 
bennünket.  Gyalog mentünk,  első nap Tiszaújlakig, majd Ti-
szaújlakról  Beregszászig.  Ott  vett  át  bennünket  a  szovjet  
hadsereg.  Innen  Munkácsra  hajtottak  minket,  Munkácsról  
meg Szolyvára.  Szolyván bevittek bennünket  a  hadifogolylá-
gerbe. Megfürdettek és  a barakkok  padlásaira  parancsoltak.  
November  végén  indultunk,  december  elején  érkeztünk  
Szolyvára,  a hidegtől,  a gyaloglástól  igen sokan  legyengültek  
közülünk.  A  fürdő  után  a  dermesztő  padláson  rengetegen  



megbetegedtek.  Két-három  nap  múlva  azokat,  akik  talpon  
tudtak  maradni,  ezres  csoportokba  osztották  és  elindították  
Felsőverecke  felé...  

Novij-Szamborban bevagoníroztak bennünket.  Utazásunk  
alatt  a  halottakat  nem  volt  hová  tenni.  Ott  hagyták  közöt-
tünk...  Amikor  21 napi  utazás  után  megérkeztünk,  a  hely-
bélieket  kérdeztük,  hol  vagyunk.  — Turánban  —  mondták.  
De én ilyen nevü települést azóta sem hallottam.  Letagadták  
volna az igazat? Amikor az agyhártyagyulladás  megtizedelte  
sorainkat,  aki  életben  maradt,  azt  a  tábor  orvosának  a  je-
lenlétében  kategóriákba  osztották.  Megnézték,  ki  milyen  
erős.  Méghozzá  úgy  nézték  meg,  mint  a  marhavásárokon  a  
marhákat.  A farcsontjára voltak  kíváncsiak  a raboknak.  Ha  
elég  „húsosnak"  találták,  az  első  kategóriába  sorolták.  Ne-
kem  szerencsém  volt,  az  első  kategóriába  kerültem...  Hu-
szonnégy  napot  kellett  nekünk,  kategóriába  osztott  rabok-
nak karanténban  töltenünk,  de mire  letelt  a  21 nap,  a  rossz  
szervezés  és  a  sok  betegség  következtében  nem  volt  ember,  
aki  dolgozni  tudott  volna.  

Bennünket,  az  első  brigádot  elvittek  akkor  tömegsírt  ásni.  
Nem volt könnyű  munka  ez  a fagyott talajban, az  Erces-Urál  
északi részén. Tüzet rakattak,  a tűzben vasrudakat  izzítottak,  
azokkal  lyukakat  fúrtak  a  fagyos talajba.  A lyukakba  robba-
nószert tettek,  és úgy robbantották  ki  a földet. De így sem volt  
elég a nagy sír  a sok halottnak.  Éjszaka teherautóra  rakatták  
a  halottakat,  de  előzőleg  parancsba  adták,  hogy  csákánnyal  
csapjuk  le  a  halottaknak  a  haláltusában  görcsbe  merevedett,  
kiálló tagjait,  hogy több férhessen  belőlük  a  tömegsírba.  

Ötvenen  maradtunk.  Dolgozni  már  mi  sem  nagyon  bír-
tunk.  Vécét,  konyhát,  fürdőt  csináltattak  velünk.  Elbontot-
ták  a  láger  kerítését,  hogy  hozzákeríthessünk  még  három  
barakkot  a szomszédból  a mi lágerünkhöz. Megdöbbenve  lát-
tuk,  hogy  a  hozzánk  került  barakkokban  román  asszonyok,  
lányok  voltak.  



...Amikor  vége  lett  a  háborúnak  útnak  indítottak  minket  
Szeged  felé. Onnan  Máramarosszigetre  érkeztünk,  majd  Ki-
rályházára.  Végre  haza,  Feketeardóra.  A  sok  ezerből  har-
mincegynéhányan érkeztünk meg azok közül, akik útnak  in-
dultunk. 

Azért  a  nyolc hónapért  soha  nem  kértem jóvátételt.  Nem  
is kérhettem.  1946-ban,  1947-ben már kuláklistán  szerepel-
tem. Pár  év múlva  pedig,  noha  mindenemet,  amim  volt,  be-
adtam  a közösbe, még egy kecském  se maradt,  Kuláklágerbe  
vittek.  Sztálin  halála  után  szabadultam  csak  ki  onnét...  

ARY  JÓZSEF  (Tiszapéterfalva,  1990)  ...1944.  november  
18-án  dobszó kavarta  fel községünket.  Elindultunk  három-
napi munkára. Valakinek nem három nap, három  év, hanem 
egy öröklét  lett.  De ebbe bele kellett  nyugodnunk.  Félre  vol-
tunk vezetve. Ha minket annak idején elindítanak  úgy, hogy 
több  hetes,  hónapos,  vagy  éves  munkára  megyünk,  akkor  
nem  úgy  készülünk  fel. Elindultunk  és  mint  valami  vadál-
latokat,  úgy  kísértek  végig.  Mindenütt  puskatussal,  szu-
ronnyal körülvéve. Az irány Beregszász, Szolyva. Meg se me-
legedtünk ottan, már  a legelső halottunk  egy diák volt. Akkor 
utána  minden  nap  újabb  és  újabb betegek  lettek,  akik  már  
sohasem álltak talpra.  Volt egy olyan ember, akinek  teljesen  
eleven sebesre ette a bőrét a tetü. Szkotárszkán  a legnagyobb 
hidat  mi  építettük.  Amikor  a  hidat  befejeztük,  elindultunk  
gyalog Sztarij-Szamborba.  

...Volt olyan egyén, aki mikor beértünk  a barakkba,  rádob-
ta magát a priccsre és örökre ott maradt. Szekérszámra  hord-
ták  a halottakat.  Keresztül-kasul  rakták,  úgy vitték  mint  a  
telizsákot.  Nem  is  temették,  volt  egy  nagy  gödör,  csak  ki-
hordták,  nem  győzték  temetni  se.  Majd  tavasszal,  amikor  
engedett  a  fagy, akkor  bontották  a  hullákat.  A bátyám  pél-
dául:  a  ruháját  elégették  és  egy  4x4  fútetlen,  lebetonozott  
szobában  kivilágos  reggelig  anyaszült  meztelen  volt.  Úgy  
hogy  ő is  odamaradt.  Ilyen  embertelen  körülmények  között  



voltunk.  Utána  Lembergben  tűrhető  volt  a  sorsunk,  de  ott  
is volt  egy nagy hiba, mert  volt  egy  zsidó kapitány,  aki  rom-
lott,  szinte  oszlásnak  induló halat  adott  nekünk  enni.  Majd  
mikor  kijöttek  felülvizsgálni,  akkor  azonnal  leváltották  őt,  
többet  sose láttuk. Utána  már  normális  körülmények  között  
voltunk  a  lágerben.  

SÁNTA  MENYHÉRT  (Nevetlenfalu,  1989)  ...Jelentkezé-
sünk alkalmával másnap felsorakoztattak  négysoros  menet-
oszlopba  és  fegyveres  katonák  kíséretében  elindultunk  Be-
regszász  irányában.  Ott aludtunk  és másnap  elgyalogoltunk  
Munkácsra.  Ott  beszorítottak  bennünket  a  téglagyárba.  Az  
ügyesebbek  meglógtak,  azok  helyett  a  kísérők  fogdostak  út-
közben  embereket  és  bekényszerítették  a  menetoszlopba,  
mert  a  katonák  rendtudók  voltak  és  hiánytalanul  adtak  át  
bennünket.  Az átadás  Szolyván  történt.  

Itt  egyszer  adtak  enni  vagy két  deci  levest,  de  a láger  pa-
rancsnoka  az ott állt  egy bottal, soknak  még azt  a kis  löttyöt  
is kiverte  a  tálkájából.  Az emberek  éhesek  és  türelmetlenek  
voltak. 

Az öcsém a láger területén, a kertben talált pár  sárgarépát,  
burgonyát,  s azt  rágcsáltuk.  

Szolyváról  elindulásunk  előtt  kaptunk  egy  evőkanál  szá-
raz borsót és egy nyelés cukrot meg egy kenyeret  6 embernek 
6  napra.  Ez  volt  az  útravalónk,  amit  szemenként  rágcsál-
tunk.  Említést  teszek  Kosztya  Endréről,  akivel  a láger  előtt  
együtt  dolgoztunk  Királyházán  a  vasútnál,  már  csak  az  én  
segítségemmel vonszolta be magát Turkába, ott lemaradt  tő-
lem,  sajnos többet  nem  is  láttam.  

Turkából  nem  tudom,  hány  napot  gyalogoltunk,  Szambo-
rig.  Ez  szintén  gyűjtőhely  volt.  Ott  ismét  összetalálkoztam  
Ferenc  öccsémmel,  aki  önkéntesként jelentkezett  a  cseh  lé-
gióba  Szabó  Lacival  együtt.  

December  közepe táján  bevagoníroztak  bennünket.  A  ka-
rácsonyt  is  itt  töltöttük,  énekeltünk,  habár  nem  sok  erőnk  



volt. Jóba  lettem  az egyik katonával,  aki vigyázott  ránk,  ad-
tam  neki  egy zsebtükröt,  és  ezért  ha  krumplipucolásra  kel-
lett  ember,  engem mindig vitt.  Az egy külön vagon  volt,  volt  
benne tűzhely, melegedtem  és sütöttünk krumplit  és  mindig  
megraktam  a kebelemet  krumplival  meg a nadrágszárat  be-
kötöttem  és megpakoltam,  a katona  igen sajnált  bennünket,  
elnézéssel  volt.  Volt  eset,  hogy  kibomlott  a  nadrágom  szára  
és  kiömlött  a  krumpli.  Még  ő segített  összeszedni,  mert  én  
alig tudtam  lehajolni  a krumplitól  amit  aztán  szétosztottam  
a  vagonban  lévőknek.  

Igyekeztem,  hogy  mindenkinek  jusson  legalább  egy  
krumpli.  így utaztunk vagy 20 napig, január 9-én  érkeztünk  
meg Turánba.  A falubeliekből  egy embert vettek  le az  útban,  
Kovács Jenőt,  ő nem  is került  haza.  

Betegen kerültem  a kórházba. Mikor kijöttem, már  négyen  
meghaltak  a falubeliekből: Vajda József,  Szabó József,  Fan-
csiki  Elek,  Zekuricz  Lajos. Itt  a kórházban  a  kezelőorvosom  
Kőrösmezőre  való volt, beszélt  magyarul.  Tudakoltam,  hogy  
került  ide,  azt  mondta,  ne  kérdezzem.  

Turánból  májusban  átvittek,  vagyis  mentünk  gyalog  
Krasznouralszkba.  Itt  könyű  munkát  kaptam.  Áthelyeztek  
a  szabóműhelybe,  ahol  Ádám  József  keze  alá  kerültem.  Bu-
dapesti  szabómester  volt,  ő  engem  nagyon  megkedvelt  és  
megvédett.  Ádám  a  katonatisztekkel  is jóban  volt,  orvosok-
kal, szakácsokkal,  a tiszteknek,  a feleségeiknek szép ruhákat 
varrt. 

1945 szeptemberében  az „okásokat" összeírták,  hogy viszik 
külön  lágerbe.  Azt mondja  a mesterem,  Ádám: Na,  Menyus,  
nem  tartalak  vissza.  Ti  hazamentek.  О  ezt  is  megtudta  a  
lágerfőnökségtől.  Beszállásoltak  a vagonokba.  Mikor  Körös-
mezőn megálltunk,  ott már  sokan tudtak  magyarul.  Hoztak  
ennivalót,  ők mondták,  hogy ez az  első szerelvény  a hadifog-
lyokkal.  Megérkeztünk  Királyházára.  Nevetlenbe  is  híre  
ment,  hogy jönnek  a  foglyok, sokan  ott  voltak  az  állomáson.  



A  nővérem  a  férjét várta.  Hívtak,  hogy  menjünk  haza,  de  
nekünk  Szegedre  kellett  menni,  féltünk  megszökni,  nehogy  
baj  legyen  belőle.  Minden  állomáson  a  nép  özönlött  kérde-
zősködni, hiszen mi voltunk az első hírhozók, addig nem  tud-
tak  rólunk,  hol vagyunk,  élünk-e.  

így érkeztem  haza Nevetlenfaluba, mint  hírhozó  az  elhur-
coltakról,  igaz  soknak  fájdalmat okoztam,  de  az  igazat  meg  
kellet  mondanom.  

SZABÓ  FERENC,  BÉRES  FERENC  (Nevetlenfalu,  1989)  
...1944. november 20-án Nevetlenfaluban kidobolták  a nagy-
szőlősi járási  katonai  parancsnok,  Moszkopf  parancsát:  Aki  
magyar  nemzetiségűnek  vallotta  magát,  annak  november  
22-én meg kellett jelennie  a nagyszőlősi vármegyeházán.  Itt  
ismét  meg  kellett  mondani:  ki  magyar,  ki  ruszin.  A  ruszi-
noknak  egy kis igazolócédulát  adtak,  aztán  hazaengedték.  A  
többit,  a  magyarokat  bezárták  egy  külön  terembe.  Másnap  
a megyeháza udvarán felszólítottak minket,  hogy a görög ka-
tolikusok  álljanak jobbra,  a római  katolikusok  és  a reformá-
tusok  balra.  Sokan  nem  is  tudták,  hova  lenne jobb  állni,  a  
sorok  keveredtek.  A katonai  parancsnok  megkérdezte  a  je-
lenlevő  községi  vezetőket:  Selesztai  Györgyöt,  Szirmai  Ber-
talant  és  Suba  Pált  vállalnak-e  felelősséget  az  itt  lévő  em-
berekért.  Ezek  közül  egy sem  vállalt  felelősséget.  

November  23-án  Nagyszőlősről  gyalog  indultunk  fegyve-
res  katonai  kísérettel.  Újlakról  egy  éjjeli  pihenés  után  Be-
regszászba, majd Szolyvára kísértek.  Ebben  a lágerben  négy  
napig  voltunk.  Szolyváról  gyalog jutottunk  el  Novij-Szam-
borig.  December  16-án  vagonokba  tereltek.  Voronyezsben  
kénytelenek  voltak  megfürdetni,  fertőtleníteni,  mert  tetve-
sek voltunk. Itt lemaradt tőlünk Kádár Jenő és Kovács Jenő, 
akik  gyengélkedtek.  Róluk  többé  nem  hallottunk.  

1945. január  8-án  megérkeztünk  Tuvánba.  Nevetlenfalu-
ból a következők voltak velünk: Sántha  Lajos, Szabó  Ferenc,  
Sántha  József, Vajda József, Fancsiki  János,  Fancsiki  Béla,  



Fancsiki  Gusztáv,  Fancsiki  Elek,  Máté  Bertalan,  Budaházi  
György. Munkára  nem került sor, mert mindenki  legyengült,  
megbetegedett.  Itt  meghalt  Vajda  József  és  Fancsiki  Elek  
(Nevetlenböl).  A lágerben  2 hónap alatt  180 halott  volt.  Eze-
ket  közös  sírba  temették.  

1945.  május  9-én  a  megmaradt  embereket  átszállították  
a  Krasznourali  lágerbe.  Itt  is  voltak  nevetlenfaluiak:  Béres  
Ferenc,  Béres  Elemér,  Szabó  Lajos, Szabó János,  Budaházi  
János,  Szabó  Sándor,  Holozsi  Dániel,  Kovács  Géza,  Tatár  
György,  Ablonci  Endre,  Ablonci  Károly, Vajda Endre,  Török  
János,  Kovács  Antal,  Szabó  István,  Kosztya  József,  Vincze  
Gyula,  Vince  Pál,  Vince  Sándor,  Vince  Menyhért.  

Az embereket  kategóriák  szerint  osztályozták:  
I. kategória  — ércbánya 
II.  kategória  — erdőbe,  favágás  
III.  kategória  — gyengélkedő  (okás)  
IV. kategória  — disztrófiások,  kórház.  
Mi ott hadifoglyoknak számítottunk,  pedig otthonról  civil-

ben  vittek  el,  sokan  még katonák  sem  voltak.  
1945 augusztusában jött  egy rendelet,  hogy  a  gyengélkedő-

ket haza  kell  engedni.  Minden hónapban  orvosi vizsgálat  volt.  
Ha  nem  teljesítettük  a normát,  akkor  nem  engedtek  fel  a  

bányából, hanem vissza kellett maradni még 9 órai  munkára  
élelem  nélkül.  Ha  ismét  nem  sikerült,  akkor  az  egész  brigá-
dot  karcerbe  (fogdába)  ültették.  A normát  pedig  állandóan  
emelték:  először  1 vagont  kellett  2  embernek  megpakolni,  
később már  3, sőt  5 vagon  is  lett  a  norma.  

1947 januárjában  Moszkvából  egy  bizottság  érkezett,  ez-
után  javult  a  helyzet.  Ötször  étkeztünk,  igaz  keveset.  Dol-
gozni  nem  kellett.  

Május 7-én felolvasták, kiket  engednek  haza. Május 9-én 
elindultunk hazafelé, de katonai  kísérettel  Máramarosszige-
tig.  Ott  az  orosz  lágerbe  vittek.  Itt  azt  mondták,  hogy  amíg  
50 kárpátaljai  nem jön  össze,  addig  nem  engednek  el.  



Csak  augusztus  18-án  engedtek  el.  A vonat  Ungvárig  ho-
zott.  Ott  még jól megdolgoztattak.  Aztán  kerültünk  haza.  A  
három  napból  majdnem  3  év  lett.  

KOVÁCS  PÉTER  (Részletek  a  szőlősi  járásbeli  túlélő  
1957-ben  megírt  naplójából)  

...Az  utolsó  éjszakát  álmatlanul  töltöttem.  Forgolódtam,  
bámultam  a  padlásgerendát.  Az  asszony  próbált  megnyug-
tatni.  Hagytam,  hogy beszéljen.  így  talán  neki  is  könnyebb  
lesz  az  elalvás.  Csak  rövid  időre  sikerült  elszenderednem.  

Lassan  derengeni  kezdett.  Közben  eljött  a búcsúzás  ideje.  
Feleségem  sírt,  potyogtak  a  könnyei.  Nagyokat  sóhajtott.  
Reggel viszont már  nem jajveszékelt, mint  a  többiek.  Lehet,  
hogy  ezzel  engem akart  kímélni.  Mielőtt  elváltunk,  megcsó-
koltam,  majd  ezután  Imrét  és  Zsigát  vettem  a  karjaimba.  
Fiaim  nem  értették,  hogy  hová  megyek,  csak  szipogtak.  El-
köszöntem  tőlük  is.  A gondolat  azonban,  vajon látom-e  még  
őket  ebben  az  életben,  egyetlen pillanatra  sem  hagyott  nyu-
godni. 

A pufajkás, davajsapkás kiskatonák  a faluban nem  kiabál-
tak,  de ahogy kiértünk  az országútra, mindjárt  komiszabbak  
lettek.  A férfiakat kísérő  asszonyokat  a faluvégről  visszapa-
rancsolták,  minket  pedig gyorsabb  lépésre  nógattak.  A soro-
kat  is rendezték.  A nőknek megtiltották,  hogy  a  civilek  közé  
keveredjenek.  De  még  így  is  előfordult,  hogy  ahol  elhalad-
tunk,  az emberek megsajnáltak bennünket  és  élelmet  adtak  
nekünk.  Az egyik  őr  többszöri  figyelmeztetés után  ráfogta  a  
puskáját  az  egyik  asszonyra.  Máig  sem  tudom,  hogy  miért  
nem  sült  el  a  fegyvere,  de  ahogy  a  kiskatona  az  udvar  felé  
fordította  csövét,  lövés  dördült.  A  porta  elején  összerakott  
farakásról  egy  vergődő,  véres  kamasz  zuhant  le  a  fűre.  A  
hirtelen  kitört  pánikot  csak  nagy  nehezen  fékezték  meg  az  
orosz katonák.  Dáváj, dáváj, kiabálták.  Az utolsó  sorban  lé-
vők  már  majdnem  futottak.  Némán,  szó  nélkül  talpaltunk.  
Késő estére járt  az idő, amikor betereltek bennünket  egy tég-



lagyár  udvarába,  ahol  már  voltak  vagy  200-an.  Magyarok.  
Köztük  olyanok is, akik Nyíregyházán  vagy  a környékén  es-
tek  fogságba. Pihenőt  kaptunk.  

Reggel korán ébresztettek. Felsorakoztattak.  Elindultunk.  
Késő  délutánra járt  az  idő,  mire  pihenés  nélkül  megérkez-
tünk a gyűjtőtáborba. Ez volt az első alkalom, amikor  névsort  
készítettek  rólunk, beírták  az adatainkat,  majd  csoportokba  
osztottak  és  külön  barakkokban  helyeztek  el  bennünket.  A  
hozzám hasonló öregek egy viszonylag jó állapotban  levő paj-
tába  kerültek.  A tető  csak  itt-ott  volt  lyukas,  de  volt  bőven  
szalma. 

Végre  megtudtam  azt  is,  hogy  Ökörmezőtől  nem  messze  
vagyunk.  Elterjedt  a  híre  annak  is,  hogy  az  öregek  Kárpát-
alján maradnak.  Bár  igaz lenne.  Dolgoztunk.  Naponta  10—  
12 órát. Először  a vasutat  tisztítottuk  meg, majd  hídlábakat  
szedtük  rendbe.  Észrevettem,  hogy mind  gyakrabban  vaka-
ródzom.  Hiába  tisztálkodom,  a  tetű  kezd  elszaporodni.  A  
gyenge  koszt,  a  piszok  megteszi  a  magáét.  

Gyengélkedtem.  A tábortól  nem messze  dolgoztunk,  így az 
őr  elengedett.  Megindultam  a  szállás  felé.  Mellettem  döcö-
gött  egy  lovasszekér.  A lovakat  egy  magaskorú,  kefebajszú  
orosz hajtotta. Intet, hogy szálljak fel. A saroglyára  ledőltem.  
Közben bámultam  ahogy  a kocsis elővette  a fekete  kenyeret,  
no  meg  az  amerikai  konzervet.  Falatozni  kezdett.  Nyilván  
észrevette  mohó  tekintetemet.  Felém  fordult,  kezével  fel-
emelte  a  fekete  kenyeret,  majd  többször  is  megismételte:  
„Ná,  kusáj,  sztárik?"  Csak  bámultam.  Nem  értettem,  hogy  
mit  mond.  Füstölögtem  magamban  és arra  gondoltam,  hogy  
gúnyolódik velem. Még emberszámba  sem vesz. Valami  kust  
mond, mint mi otthon a disznónak. így ettől  a derék  embertől  
utólag  kell  bocsánatot  kérnem,  mivel  akkor  még  nem  értet-

* Nesze,  öreg,  egyél!  



tem,  hogy  mit jelent  ez  a  mondat,  amelyet  egész  életemre  
megjegyeztem. 

Dr.  BADZEY  ZSIGMOND  (Nagyszőlős—Máramarosszi-
get,  1991)  ...Apám,  Dr.  Badzey  Pál  festőművész  (1899—  
1945?)  Máramarosszigeten  született...  Tisztviselőként  1944  
őszén  Nagyszőlősre  jött  családjával,  menekültek  a  háború  
elől.  Itt  éltek  a  felesége szülei,  báró  Man-Perényi  Mária  és  
dr. Man Aurél. Nagyszőlősön született  a kisebbik fia is, Imre, 
1944.  nov.  4—én.  1944.  nov.  18-án  délelőtt  9 órakor  minden  
férfi kellett jelentkezzen  a szovjet katonai  parancsnokságnál.  
Azt  mondták,  hogy  egy  pár  napot  kell  dolgozni.  De  ez  már  
Szolyva volt! Sajnos innen nem volt már visszaút.  Igaz  egye-
sek nem jelentkeztek  és még ma is élnek. Apám  tisztességes,  
becsületes ember volt, elment, vesztére. Már az első napokon 
kiderült,  hogy  a hatalom  ördögi  tervei  megkezdték  a  műkö-
dést.  A hideg,  a  rossz  táplálék,  az  embertelen  bánásmód,  —  
főleg a tiszti  karral,  — minden  arról  tanúskodott,  hogy  elin-
dult  az új Gulag.  Dec. 2-án  apám  egy többnapos  (előidézett)  
hasmenésben  szenved,  amely  dec.  6-án  megszűnik,  de  kö-
vetkező  nap  recidivál.  „Lyukas  a  cipőm  — írja  dr.  Badzey  
Pál  —,  maradt  még  egy  pici  darab  szalonnám,  elcserélem  
egy bőrszíjért,  amiből  megjavíttatom  a  cipőmet  és  a már  el-
rongyolódott  hátizsákomat".  December  elején  többen  meg-
halnak  tifuszban! A Gulág malma  elkezdte  könyörtelenül  és  
tervszerűen  „őrölni" a  foglyokat. „Reggelihez kapott  marme-
ládéban  üvegszilánkokat  találtunk: Vajon ez szándékos?" — 
teszik  fel a kérdést  az emberek.  „A fürdő borzalmas  volt!" — 
írja apám dec. 17-én. „Orvosi vizit nem jár  a tiszteknek,  csak  
a  közkatonáknak,  amit  apám  oroszul is megjegyzett: „oficeri 
nyet!"  — így  rúgták  ki  azokat  a  beteg  tartalékos  tiszteket,  
akik merészkedtek  az orvosi rendelőbe menni.  Az éhség kez-
di  tizedelni,  döntegetni  az  embereket:  „Szilágyitól  kaptam  
egy  szép Jonathan-almát.  A felét  elteszem  holnapra",  vagy  
„Találtam  egy negyed,  kissé  penészes  hagymát,  letakarítot-



tam. Jó lesz; egy pici szalonna van még ahhoz. Még van  2—3  
cikk fokhagyma is!" — felkiáltva örvend  apám.  „Az  éhségtől  
alig  bírok járni"  — írja  egy  pár  nappal  később  dr.  Badzey  
Pál.  Emberi  magatartását,  altruista  személyét  a  következő  
eset is jellemzi: „Ma egy betegnek adtam az ebédemből, pedig 
magam is meg akartam enni. De ennek  az embernek ez szük-
ségesebb, mint nekem.  Most látja az ember,  hogy  mennyivel  
jobb  adni,  mint  kérni  vagy  kapni".  Közben  a  foglyok,  akik  
abszolút  mind  ártatlanok,  nem  vettek  részt  a  világháború-
ban, nem bűnözők (egyeseket, mint  pl. Karlik Antalt,  utazás  
közben  Ungvárra  a  vonaton  kapták  el  is  vitték  a  lágerbe!),  
— állandóan  reménykedtek,  hogy hamarosan  haza  engedik  
őket.  A lágert meglátogatta  egy cseh képviselő, aki azt jósol-
ta,  hogy  egy  hónap  múlva  mindenki  otthon  lesz.  Ugyanezt  
feltételezte  egy cseh tábornok.  Olyan  hírek  is járják, hogy  a  
45-éven  felülieket  hazaengedik;  mások  azt  állították,  hogy  
csak  a háború végén lesznek szabadok. Mindnyájan  remény-
kedtek,  nem  tudva,  hogy  minél  nagyobb  a  remény,  annál  
jobban  süllyednek  a  Gulag  könyörtelen  mocsarába.  Apám  
közben  „keres  művészet,  festészet-,  irodalomkedvelőket,"  
„erről  beszélek,  de  ez  a  sok  átlagember  közt  semmi!"  „úgy  
szeretnék,  a  világtól  távol,  festeni,  a táj  itt  csodálatos.  Dol-
gozni,  alkotni  szeretnék!",  — sóhajt  fel  dr.  Badzey  Pál  jan.  
16-án.  De jönnek  a  bajok,  a  megbetegedések:  szembaj,  to-
rokgyulladás,  tífusz. „Meghalt  tífuszban  egy bajtársunk,  de  
koporsót  nem  tudtunk  keríteni  neki"  — jegyzi  meg  apám  
Karácsony  második  napján.  „Úgy túnik,  hogy  egy  egész  éve  
itt  vagyunk,  pedig  alig telt  el  egy hónap."  A nyugalom  csak  
éjszaka,  alvás  közben jön  meg.  Apám  nagyon  élénk,  színes  
álmokat  lát  a  családról,  a  kertjéről,  a  szép  máramarosi  tá-
jakról. Álmában boldog, de a máskülönben  is pesszimista  ter-
mészete megérezte,  hogy ez a végzet hatalma,  amelytől  nem  
lehet  szabadulni.  Ha  dec. 7-én  még olvashatjuk,  hogy  „csak  
kibírjuk  életben  a  szenvedéseket!",  egy  hét  múlva  már  azt  



kéri,  hogy „Uram,  add,  hogy hazamehessek!",  vagy  „Tervte-
lenül és reménytelenül" nézek az élet elé. Családomért  imád-
kozom  sokat!" Haza  még levelet  sem  lehet  írni!  

Apám  csak vázlatosan  tudott  feljegyzéseket írni  a  kis  no-
teszébe.  íme  mit  olvashatunk  ott:  „legjobb, ha  megjegyezek  
mindent  és  otthon  majd  kifejtem  bővebben".  De  erre  már  
nem került  sor. Január  végén  a foglyokat elvitték,  pontosab-
ban elhajtották, Novij-Szamborba, valahová  Galícia  nyugati  
részére,  ahonnan  már  nem jöttek  hírek  a  család  számára.  
Fizikailag annyira  legyengültek  az emberek,  hogy már  nem  
volt  erejük naplót  vezetni.  Dr.  Badzey Pál  a  szenvedő  társai  
szerint  tüdőgyulladást  kapott,  amitől  április  15-én  elhunyt,  
így lett kioltva  egy ártatlan  élet, amely megközelítette  a fes-
tőművészet  csúcsát,  de nem jutott  fel.  



FELSŐ-TISZA VIDÉK,  SZÓRVÁNY  

GELEVÁNNÉ  HUDÁN  JOLÁN  (Huszt,  1990) ...1944  no-
vemberében  gyilkolták  meg  nagyapámat  és  két  nagybátyá-
mat, akkor Sófalván (Danyilovkán) laktak. Nagyapám  a sán-
dorfalvi Sóskútnak volt a felügyelője. Apáczy Károly 70 éves. 
Fiai: Apáczy Károly,  a falu jegyzője 50 év körüli volt.  A test-
vére  pedig,  Apáczy Dezső  38 éves.  A falubeliek magyar  gyű-
lölettől vezéreltetve  egy vasárnap  este a községházára  elhur-
colták  őket  és hétfőn este mindhármukat  megölték.  Két  hét  
múlva talált rájuk egy pásztorfiú a hegyek alján. A gyilkosok 
közül még hárman  élnek. Édesapám eltemette  őket,  de a sír-
jukhoz  csak három  éve hogy ki merünk járni...  Nagybácsim-
mal, aki Budapesten  lakik,  a sírokat  körül akartuk  betonoz-
ni,  akkor  még  a  pártbizottságon  voltam,  de  nem  
engedélyezték,  azt  mondták,  ellenségek  voltak  —  magya-
rok...  Semmi  rosszat  nem  tettek,  csak  annyi  volt  a  bűnük  
valóban,  hogy magyarnak  születtek...  

NAGY  LÁSZLÓ  (Visk—Sárospatak,  1987) ...1939 szeptem-
berétől Visken tanítottam. Ott ért  1944 október végén a szov-
jet hadsereg bevonulása.  Visk  1944-ben  egy 8000 lakosú  ko-
ronaváros  volt  Máramaros  vármegyében.  Lakói  közül  5000  
magyar  és  3000 ruszin  nemzetiségű  volt.  

Amikor  1944 őszén közeledett  a vörös hadsereg,  a  magyar  
katonaság  harc nélkül visszavonult,  így  a  községben  harcok  
nem voltak,  de visszavonulásukkor  a Tisza-hidat  felrobban-
tották. 

Kérésemre azonban  a parancsnokló alezredes csak  a  Tisza  
túlsó partján  lévő 2 pillért  robbantotta  fel, úgy  hogy  a  hídon  
át  lehetett járni.  — Kérésemmel  a magyarság  szóvivője  vol-
tam, mert  ez a magyar  község híd híján teljesen el lett  volna  
zárva  a  külvilágtól.  

1944.  nov.  27-én  három  napi  munkára  kirendelték  az  
egész  magyar  férfilakosságot  18-tól  60  éves  korig  — 3  napi  



élelemmel.  A késlekedőket  a  ruszin  lakosság  egy  töredéké-
nek  közreműködésével  katonaság  szedte  össze.  Aki  idejében 
ki  tudott  menekülni  az  erdőbe,  csak  az  maradt  otthon.  De  
amint  később megtudtam,  még két ízben került sor az  otthon 
maradottak  összeszedésére.  

Déli  12 órakor indult  el 600 (hatszáz) magyar,  de nem  sej-
tettük,  hogy  hova.  A három  napból  három  év  lett,  az  elin-
dultaknak  pedig  a  fele soha  nem  tért  vissza  otthonába.  

Kegyetlen  körülmények  között  deportáltak  bennünket.  
Az  útvonalról:  november  27-én  12 órakor  indulás  gyalog  

Husztra. Érkezés úgy 5—6 óra tájban. Itt  3 napot  töltöttünk  
egy  körülzárt  háztömbben.  (Olyan  volt,  mint  a  sárospataki  
volt járási  tanács  egyik épülete.) A helyiségben  bútorok  nem  
voltak.  Az ablakok  ki  voltak  verve.  A szobákban  csak  annyi  
hely jutott  1—1 személynek,  hogy  éjszaka  le tudott  ülni,  de  
lefekvésre nem jutott  hely.  Enni,  inni  nem  kaptunk,  hiszen  
3  napi  ellátásról  mindenkinek  magának  kellett  gondoskod-
nia. 

November 30-án reggel indulás Beregszászon,  Munkácson  
keresztül  Szolyvára.  Ez  az  út  gyalogmenetben  3  napig  tar-
tott.  Közben  a  két  éjszakát  a  közbeeső  iskolák  valamelyiké-
ben  töltöttük.  Az úton  enni,  inni  nem  kaptunk,  éhen,  szom-
jan meneteltünk  3 napig. A harmadik  nap estéjén  érkeztünk  
meg  Szolyvára.  Itt  a  láger  képe  már  kívülről  is  rettenetes  
volt.  Fokozta  a  döbbenetet,  hogy  kapunyitáskor  először  egy  
hullával  megrakott  nagy  teherkocsi jött  ki,  majd  utána  in-
dultunk  befelé. A látvány belülről  még rettenetesebb  volt.  A 
drótkerítésen  belül  dühöngött  a  flekktífusz. Naponta  2—3  
kocsi  halottat  szállítottak  el.  Az  elhelyezés  is  embertelen  
volt. Nyolc-tízezer  ember volt összezsúfolva aránylag  kis  te-
rületen.  Aki szerencsés volt, fedél alatt  ülve aludva  tölthette  
az  éjszakáját, de  a  deportáltaknak  kb.  1/5-e  kinn  a  szabad-
ban  a havon töltötte  éjszakáját. Az emberek,  mivel  le  voltak  
gyengülve, hullottak mint  a legyek. Nem egyet  a láger  végén  



lévő  pöcegödörböl  húztak  ki.  Ez  a  gödör  10  m  hosszú,  3  m  
széles,  és  2  m  mély  volt.  Ezeken  foszni-deszkák  voltak  ke-
resztbe téve. Ez volt  a WC. A nagyon gyenge foglyok egysze-
rűen  beleszédültek,  arccal  a  fekáliára  borultak,  s  mire  ki-
húzták  őket, már  halottak  voltak.  

Viskről elindulva itt kaptunk először enni a hetedik  napon.  
Napi  egyszeri  étkezés  volt.  A fejadag egy  fél liter  leves,  egy  
szelet  kenyérrel.  Három  napot  töltöttünk  itt.  

A negyedik  nap  reggelén  egy  1000 fos csoportot  útnak  in-
dítottak. December 6-án  10 órakor léptük át  a határt  Verec-
kénél.  A harmadik  nap  estéjén  érkeztünk  meg  a  következő  
lágerbe  Sztrij-be.  Ezen  a  három  napi  úton  sem  volt  evés-
ivás.  — Megérkezésünk  után  csak  másnap  reggel  kaptuk  a  
szokásos  fejadagot,  egy  fél liter  levest  egy  szelet  kenyérrel.  
Sztrijben  is  3  napot  töltöttünk,  majd  indulás  a  Számbor-i  
lágerbe. Ezt  az utat  is 3 nap alatt tettük meg étlen-szomjan. 
A  számbori  lágerben  a  viszonyok  valamivel  jobbak  voltak,  
mint  a  másik  kettőben.  Először  is  a  földön jutott  mindenki-
nek  annyi  hely valamelyik  barakkban,  hogy kinyújtózva  le-
fekhessen. Itt még vízhez is hozzá lehetett jutni, ugyanis  egy  
kis  erecske  folyt a  lágeren  keresztül.  Az erecske  felső  részé-
nek  vizéből ittunk,  az  alsó végén  meg mosakodtunk,  először  
2  hét  után.  Itt  is  3 napot  töltöttünk,  majd  december  17-én  
délelőtt  1000 embert  bevagoníroztak.  

Az  egész  útról  általában:  Reggel  sorakozó  5-ös  sorokban.  
Indulás  úgy 7—8 óra között.  — Majd menetelés  délig  pihenő  
nélkül. Akkor valahol  a mezőn  1/2 óra ebédidő a  katonáknak.  
Mi  csak  néztük  őket,  „hogyan  fal  egyre  mind".  Ilyenkor  el-
végezhettük  dolgunkat  és  pihenhettünk.  Utána  sorakozó,  
számlálás  és indulás  tovább.  Este  úgy  5—6 óra tájban  érke-
zés  a  szálláshelyre,  mely rendszerint  a  község iskolája  volt.  
Útközben sem evés, sem ivás. Mosakodásról szó sem lehetett,  
hiszen még inni  sem volt vizünk. Ha valaki  a sorból  kilépett  
bármilyen  okból,  (vízvétel,  széklet  stb.)  azt  azonnal  agyon-



lőtték  és otthagyták.  Az agyonlőttek  helyébe  a falvakból fog-
dosták  össze  az  embereket,  mert  az  őrparancsnoknak  a  lét-
számmal  szigorúan  el kellett  számolni.  Sem  több,  sem  keve-
sebb  nem  lehetett  a  neki  átadott  létszámnál.  Előfordult  pl.  
Szolyvánál,  hogy  a  kísérő  ruszin  segédrendőrt  dobták  be  a  
sorba — előbb elvéve fegyverét —, hogy a létszám  meglegyen;  
de az is előfordult, hogy a végéről az utolsót elzavarták,  mert  
a létszám  több volt a kelleténél. (Többet szedtek  össze  útköz-
ben,  mint  amennyit  kilőttek.)  

A bevagonírozás  a számbori állomáson történt.  100 embert 
zsúfoltak össze egy marhavagonba.  Még leülni  sem  tudtunk,  
úgy  állva  aludtunk  mint  az  öreg  lovak.  —  A külső  hőmér-
séklet  mínusz  15—20 fok körül  volt.  

A  vagon  berendezése:  Egy  tölcsér  az  ajtó  mellett,  mely  
WC-ül  szolgált. Semmi más. Fútés nem volt. — A zsúfoltság 
következtében  és  a  tisztálkodás  hiányában  megjelentek  a  
tetvek.  A  vagonba  szállításunk  után  2—3  nap  múlva  már  
nem  lehetett  kibírni  tetvezkedés  nélkül.  Ha  reggel  kivilágo-
sodott,  egyenként  húzódtunk  a  parányi  ablakokhoz,  ott  fél-
csupaszra  vetkőzve kerestük  az ing koreaiban  a  tetveket  és  
a  körmünkkel  öltük  őket  százával.  Úgy  100—200 tetű  meg-
ölése után  öltözködés és helycsere. — És ez így ment  minden  
nap,  amíg  csak  meg  nem  érkeztünk  utunk  végállomására,  
az uráli Nyevjanszk-ba.  Aki nem tetvészkedett,  az  1—2 nap 
alatt  elpusztult,  megették  a  tetvek.  

Három hétig utaztunk így összezsúfolva. Reggelenként  egy  
katona bekiabált: Kaput jeszty? (halott van?) Ha volt,  azokat  
kivették  közülünk  és hátra  vitték  egy gyüjtőkocsiba. Azt  so-
ha  sem  kérdezték,  hogy beteg  van-e?  

Mivel  az  út  végéhez  érve  a  zsúfoltság  enyhült  —,  mert  
harminc halottunk  volt  —, már  le tudtunk  ülni,  ha  pihenni  
akartunk. 

Étkezésünk  a  vagonban:  Minden  reggel  kaptunk  10  dkg  
szárított kenyeret (szluhálkát).  Öt alkalommal kaptunk  reg-



gel  a  kenyér  mellé  egy  kiskanál  kristálycukrot.  Ezen  kívül  
5 alkalommal kaptunk  délben  1/2 liter levest  1 sósheringgel. 
Ez volt  a 21 napi  koszt.  A három hét  alatt  vizet  egyszer  sem  
adtak.  Én  a  sósheringet  nem  ettem  meg,  elcseréltem  a  cu-
korért.  Talán  ez  volt  a  szerencsém.  A folyadékigényemet  az  
5  fél liter  leves  — ha  nehezen  is  —, de kielégítette  a  kapott  
és elcserélt cukorral. — De akik 2, vagy talán még 3 heringet 
is  megettek,  a  vízhiány  miatt  nagy  kínjuk  volt.  Akik  már  
nem bírták  a szomjúságot, kínjukban  a WC fölötti  zúzmarás  
szöget kezdték nyaldosni.  (A vizelet párája fagyott  a  szögre.)  
Ezek  1—2 napon belül meghaltak.  — A 21 éves derék  fiatal-
ember,  Szabó Géza kezdte  a sort  december  24-én  este.  Más-
nap már  vagy 5-en haltak  meg.  A vagonban  elhelyezett  100  
ember  a  megérkezésig  — január  6-ig 70-re  olvadt  le.  

A legnagyobb  veszteség  az  aknaszlatinaiakat  érte.  Náluk  
a veszteség 70—80%-os volt. Ok ugyanis sóbányászok  voltak  
és  az  ő vízigényük  nagyobb  volt  az átlagemberénél.  Náluk  a  
vízhiány így fokozottan éreztette hatását,  nagyon sokan  hal-
tak  meg.  

Amikor  reggel  hozták  a  szárított  kenyeret, jöttek  a  kato-
nákkal  a civil rekvirálók. Különösen a jó állapotban lévő csiz-
ma  érdekelte  őket.  Ha  találtak  ilyet,  azt  lehúzták  a  foglyok  
lábáról,  és  egy  rossz  bakancsot  adtak  érte.  Nekem  egy  jó  
meleg síbakancsom  volt,  az szerencsére  nem  érdekelte  őket.  

Ezt  a rekvirálást  egy jó párszor  megismételték.  
Nyevjánszkba érkezésünkkor  az útbaindított  1000 ember-

ből  300-at  halva  szedtek  le.  — (Nyevjanszk  a  Közép-Urai  
vidék  ázsiai  oldalán  fekszik.) — Az állomásról  a  lágerbe  kb.  
1 km volt az út. Ezt az utat  aki bírta,  gyalog tette  meg.  Ilyen  
alig akadt  száz. A többit gépkocsin szállították  a lágerbe.  Én  
gyalog próbálkoztam, de az út  1/3-át sem tettem meg, amikor 
összeestem.  így  engem  is  felraktak  egy  kocsira.  — A  láger  
be  volt  kerítve,  a  kerítés  tetején  többszörös  szögesdrót  volt  
kihúzva.  Sarkain  őrtornyok  álltak.  A lágerben  10—15 faba-



rakk  volt.  1—1 ilyen  barakk  hossza  50  m  szélessége  10  m  
volt. Egy ilyen teljesen üres barakkba vittek először bennün-
ket.  Ez érkezésünkkor  fűtetlen volt,  de érkezésünk  után  be-
fűtöttek.  — Itt  már  le  lehetett  heveredni  a  padlóra,  és  hat  
hét  után  ki  is  nyújtózkodhattunk.  Estefelé  meghozták  kon-
dérokban a várva várt teát. Egynek-egynek  2 dl-t adtak  egy-
szerre.  De a sort újrakezdve, vagy háromszor  megismételtük  
a  teaadag  vételezést.  Hat  hét  után  ez volt  az  első eset,  hogy  
valamilyen  folyadékot  kaptunk.  

Másnap  reggel  irány  a  fürdő. Ruháinkat  a  fertőtlenítőbe  
tették,  minket  pedig  megnyírtak,  megborotváltak,  majd  le-
fürödtünk.  Mikor  a  fürdőből kimentünk  az  öltözőbe,  csodál-
kozva láttuk,  hogy a ruháját senki  sem kapta  vissza. Én  egy  
rossz  katonainget,  egy  mégrosszabb  köpenyt  és  egy  facipőt  
kaptam.  A ruhák  eltűntek.  Az én  lengyelbundám  a  lágerpa-
rancsnoké  lett.  

A fürdőből engem  a kórházba  vittek,  ott  töltöttem  közel  2  
hónapot. A láger már lakott volt. Volt ott német, román, finn, 
ukrán,  ruszin  és  lengyel  fogoly  is.  Magyarok  mi  voltunk  az  
elsők. 

A nyevjánszki lágerben a foglyok 3 csoportba voltak  osztva.  
1) A dolgozók, kik  10—12 órás műszakokba jártak  dolgoz-

ni.  Élelmezésük  naponta  háromszor  1/2  liter  korpaleves,  3  
dl korpakása,  20 dkg kenyér, (a norma túlteljesítése után  30  
dkg) és  2  dl  fenyőlevél tea,  természetesen  cukor  nélkül.  

2)  A gyengélkedők,  (O.K.-sok)  fejadagjuk 4  dl  korpaleves  
2,5  dl  korpakása,  15 dkg  kenyér  és  tea.  — Az  O.K.-sok  vé-
gezték  a lágerkörüli munkákat, víz- és tűzelőhordás,  a körlet 
rendbentartása.  Ha  más  munka  nem  volt,  súrolás  címen  
üvegdarabkákkal  kellett  kapargatni  a  padlót.  Arra  mindig  
vigyáztak, hogy az O.K.-s mindig csináljon valamit. Az O.K.-
sok általában  40 kg-nál  könnyebb  emberek  voltak.  Lágeren  
kívüli  munkára  nem  vitték  őket,  de  otthon  egy perc  megál-
lásuk  sem  volt.  



3)  A betegek,  kik  a  kórházszobában  feküdtek.  Élelmezé-
sük:  3dl  korpaleves,  2  dl  korpakása  és  10 dkg kenyér,  tea.  

A  kórházban  orvos  nem  volt.  A  betegekre  egy  védőnő  
(szesztra)  ügyelt.  Orvosság  nem  volt.  Egyetlen  kelléke  egy  
lázmérő.  A beteg vagy  kiheverte  betegségét,  vagy  belehalt.  

Hogy ki melyik  csoportba került,  azt  a havonta tartott  ko-
misszió határozta  meg.  — Ilyenkor  a  foglyok meztelenül  el-
vonultak  a  szesztra  előtt.  О minden  fogolynak belecsípett  a  
fenekébe. Ha  úgy találta,  hogy egy pici hús van  még a fogoly 
fenekén  a  bőr  alatt,  akkor  az  illető  dolgozó  lett,  (pervoj  ka-
tegoriji), ha  a bőr alatt  egyáltalán nem volt hús, akkor  gyen-
gélkedő (O.K.-s) lett  a  fogoly. Kórházba  csak  az került,  aki-
nek  38,5 — vagy  annál  magasabb  láza  volt.  

A  dolgozók  2 műszakban  dolgoztak,  nappaliban  és  éjjeli-
ben.  Múszakváltás  10 naponként  volt.  A tizedik  nap  volt  a  
pihenő  nap.  Ekkor  volt  a  fürdés,  a  borotválás  és  a  hónap  
utolsó  pihenőnapján  a  komisszió.  Mosakodási,  tisztálkodási  
lehetőség  csak  a  pihenőnapon  volt.  A  fogoly  sáros,  piszkos  
kezét  legfeljebb  a  nadrágjába  törölhette,  úgy  ment  étkezni  
is. Ha a kórházban fekvő betegnek elmúlt  a láza,  visszatették 
a  brigádba,  vagy  az  O.K.-ba.  

A  lágerszoba  képe  

A lágerszobák  képe:  Egy  szoba hossza  50 m  szélessége  10  
m.  Benne  3 kandalló  volt,  a  két  végén  és  a  közepén.  A kan-
dallóban  1 méteres  hasáb  fákkal  tüzeltünk.  A szobákban  3  



sor  emeletes  faágy  állt.  Mérete  kétszer  egyketted  méter.  A  
szoba  2  végén  és  közepén,  a  kandallók  mellett  3—4  m-es  
szabad  helyek  voltak.  A többi  részen  álltak  az  ágyak.  Egy  
sorban  80  emeletes  ágy  volt.  A  3  sorban  3-szor  80-szor  2  
személy,  azaz 480 ember  lakott.  Nyevjanszkban  a  kerítésen  
belül  10—15 ilyen  épület  volt.  Ez  a  láger  így  kb.  6000  sze-
mélyes  volt.  

Az ágyon kívül a szobában nem volt semmi. Nem volt szék, 
asztal,  de katonaláda  sem.  De nem  is  volt rá  szüksége  a  fo-
golynak. Ha hazajött  a  munkából,  alig várta,  hogy lefekhes-
sen.  — A rajta lévő ruhán  kívül  nem  volt semmije,  csak  egy  
kanala,  mely késként  is  szolgált  (az  egyik  szélét  a  kanálnak  
kireszeltük).  A lágerben  éjjel-nappal  égett  a villany.  Azt  hi-
szem  kapcsoló  sem volt  benne.  

A ruhákat  ősszel és tavasszal lecserélték. — Télére  meleg-
ruhát  (pufájkát), szőrcsizmát  (válinkit)  és bundát  kaptunk.  
Tavaszra  köpenyt  és  katonaruhát  adtak.  1946  tavaszán  a  
ruhaváltáskor  egy csomó rossz holmit kaptam. Amikor  a cse-
reteremből  kilépek,  véletlenül  a  raktár  felé mentem.  Az aj-
taja nyitva volt. Benézek, nincs ott senki. Észrevettem,  hogy  
van ott  egy köteg új német  tisztiköpeny.  Gyorsan  beosontam  
és  a rossz köpönyegem  ledobva kicseréltem  azt  egy tiszti  kö-
penyre. Szerencsésen megúsztam,  hogy nem vette észre  sen-
ki. Egy napig nagyon féltem, hogy mi lesz? Mindenki  nagyon  
irigyelt  érte.  Különösen  a németek.  Az egyik másfél  kiló  ke-
nyeret  adott  volna,  ha  elcserélem  vele  az  enyémet.  Nagyon  
vigyáztam rá. Magam sem tudom, hogy sikerült  megőriznem.  
Elhoztam  egész Máramarosszigetig,  ott vették  le rólam.  Na-
gyon jó meleg köpeny volt. Elképzeltem, hogy itthon  egy szép 
felöltőt csináltatok  belőle, mert  még mindig nagyon  szépnek  
találtam. 

A láger  területén  a  lakószobákon  kívül  volt  még  a  fürdő,  
a  kórház,  a  raktár,  a  konyha  az  étkezdével  (sztolovával),  a  
fertőtlenítő  és  a  műhelyek.  



Nem tudom,  hogy készakarva-e,  vagy  csak véletlenül  úgy  
helyezték  el  a kórházat  és  a fürdőt,  hogy  azok  az udvar  két  
végén  legyenek.  Ez  a  távolság  úgy  200  m  lehetett.  

A fürdőbe a betegeknek  is  el kellett  menniük. Ha bírt,  ak-
kor  saját  lábán  ment,  ha  nem,  akkor  a  foglyok  vitték.  Ez  
nyáron csak ment valahogy. De télen  20—30 fokos hidegben, 
a  hordágyon  ingben,  gatyában,  egy  szál  pokróccal  leterítve  
nem  volt  kellemes  kirándulás  a  beteg  részére.  Különösen  
visszafelé volt ez veszélyes, mikor a beteg a fürdőben kiizzadt 
és úgy szállították vissza a kórházba. Nem  csoda, hogy ilyen-
kor  a  halandóság  nagyobb  volt  a  foglyok  között.  

A „proverka" — a napi számlálás  volt  az éjszakai  műszak-
ban dolgozók réme. Az éjszakai műszak este 6-tól reggel 6-ig 
tartott.  A brigádok  úgy  1/2  7—7 óra  között  érkeztek  haza  a  
munkahelyről.  — Rögtön le is feküdtek, hiszen ki voltak  me-
rülve  a  12 órás műszak  után.  8 órakor  ébresztő,  menni  kell  
reggelizni.  1/2 9-kor lefekvés. 9 órakor  sorakozó  proverkára.  
Ha  szerencséje volt  a  fogolynak,  1/2  11-re  vége  is lett  a  pro-
verkának,  és mehetett  aludni.  De ilyen  a  9 napos  ciklusban  
legfeljebb  egyszer  fordult  elő.  A jellemző  az  volt,  hogy  két-
szer,  sőt háromszor  is megismételték  a számlálást.  Ilyenkor  
az  1  órakor  kezdődő  ebédig  is  kint  kellett  állni  hidegben,  
melegben.  Egy  órakor  ebéd,  kettőkor  lefekvés. Négy  órakor  
ébresztő,  ötkor vacsora, majd indulás  a  6 órakor  kezdődő  éj-
szakai  műszakra.  És  ez így ment  minden  nap  a  ciklusváltá-
sig. Jobb volt a nappalisok dolga, mert azokat  a  kivonuláskor  
a  kapuban  számlálták  meg.  

A  fegyelmezésről:  A munkahelyen  az  őrkatona  vigyázott  
ránk  és fegyelmezett,  sokszor  elég  durván.  Utána  a  vétkest  
fogdára ítélték. Ha hazajött  a munkából,  be kellett  vonulnia  
a  fogdába.  A  fogda  egy  üres  fűtetlen  helyiség  volt.  Nyáron  
ezt a fogoly aránylag könnyen vészelte át. De télen az egyenlő 
volt  a halállal. Bár  a  fogoly parancsnoka  több alkalommal  is  
igyekezett  egy kis forró teát  becsempészni  az ablakon,  — de 



ha  az  illető  a  nagy  hidegben  nem  fagyott  meg,  örökké  nyo-
morék  maradt.  (Mindig maga  alá  piszkolt.)  

A temetésről: Télen nem temettek.  A halottakat  egy külön 
helyiségben  „tárolták".  Majd  amikor  a  föld  fagya  megenge-
dett,  a hullákat  anyaszült  meztelenül  egy nagy  gödörbe  do-
bálták,  majd  elhantolták.  

A nemzetközi jog szerint  a foglyokat — ha  dolgoztak  — az 
élelmezésen kívül valamennyi  dohány  és pénzbeli juttatás  is  
megillette  volna,  minden  hónapban.  

Az általam  ott  töltött  32 hónap  alatt  dohányt  soha,  pénzt  
pedig  csak  3 alkalommal  kaptam.  Először  mint O.K-s  kap-
tam  7 rubelt,  a másik két  alkalommal mint  munkás  kaptam  
27,  illetve  120  rubelt.  E  pénzbeli  járandóságokat  mindig  a  
láger  felülvizsgálata  alkalmából  kaptuk.  A többi  járandósá-
got valószínű  ellopták.  

A dohányt  a fogoly csak a feketepiacon szerezhette be. Egy 
sztakán  (pohár)  dohány,  illetve  mahorka  (dohány  kocs)  ára  
60 dkg kenyér volt. Tájékoztatásul:  ldb.  20 dkg-os  kenyér  a  
feketepiacon 4 rubel volt. De jegyre egy munkás ebédje: leves, 
kása,  30 dkg kenyér  és tea  összesen  80 kopekbe  került.  

A  nyevjánszki  lágerben  a  tetvéztelenítés  kb.  2  hétig  tar-
tott. En az első két hónapot viszonylag jó körülmények  között  
a  kórházban  töltöttem.  Ennyi  idő  kellett  viszonylagos  felja-
vításomhoz.  Majd  a  február  végi  komisszió  után  egyenesen  
egy  éjszakai  brigádba  kerültem,  mely  brigád  a  vasgyárban  
dolgozott. Nagyon  nehéz  12 órát  töltöttem  ott. Ha  a  martin-
kemencéhez  osztottak be, akkor  az erős széngáz még  elvisel-
hetetlenebbé  tette  a munkahelyet.  Szerencse,  hogy ott  azért  
óránként  váltogatták  az  embereket,  mert  egy  műszakot  ott  
nem  igen  bírt  volna  elviselni  senki  sem.  Hazam en ve  a  pro-
verka fogadott. így március végére erősen legyengülve  álltam 
a  komisszió  elé. Úgy látszik,  a  szesztra  még talált  egy  csöpp  
húst  a fenekemen, mert továbbra is pervoj kategóriás  lettem.  
Igaz  én  a  kenyeret  mindig  megettem,  mert  nem  kellett  do-



hányért  adnom.  Nem  dohányoztam.  De  akik  a  kenyeret  
dohányért  cserélték  el,  mind  többen  kerültek  az  O.K.-sok  
közé,  vagy  a  kórházba.  Május  végéig  ezek  közül  még  vagy  
200 ember  meghalt.  így  a  vagonba  rakott  1000 ember  meg-
feleződött. 

A 200 ember halálát nyevjánszkban  egy különös  betegség:  
a  dagadás  okozta.  — A betegnek  először bedagadt  a  bokája,  
majd  a  dagadás  húzódott  lassan  felfelé. Mivel  ilyenkor  mái-
nem  tudta  felhúzni  a  szőrcsizmát  (válinkit),  így  kórházba  
került.  (Csak  ezzel  a  betegséggel  lehetett  kórházba  kerülni  
láz  nélkül.)  Ha  a  dagadás  felhúzódott  a  törzsre  is,  az  már  
nagyon  veszélyes  volt,  mert  ha  az  elérte  a  szívmagasságot,  
a  beteg meghalt.  A 200 ember  90—95%-ánál  ez  volt  a  halál  
oka. 

Szinte  utolsóként  45  májusában  én  is  megkaptam  ezt  a  
betegséget. A lábamon kezdődő dagadás átterjedt a törzs alsó 
felére  is.  Utána  —  ami  nagyon  ritka  eset  volt  —  a  fejem  
kezdett  dagadni,  majd  a  nyakam  is.  — Már  felkészültem  a  
halálra.  Magamban  bűnbánatot  tartottam.  És másnap  arra  
ébredtem  föl, hogy  a nyakamon  levő dagadás  lohad.  Majd  a  
fejem is  normális  lett,  végül  a  törzsem  és  a  lábam  is  meg-
könnyebbült.  Kb.  2—3 hetet  töltöttem  ezzel  a  betegséggel  a  
kórházban,  szinte utolsóként. Ez a betegség a nyár folyamán 
teljesen megszűnt,  viszont akik korábban  megkapták,  közü-
lük  nagyon  kevesen  élték  túl.  

1945 nyarán  egy csúnya légycsípéstől megdagadt  a  lábam.  
Azt  elvakartam  és  seb  keletkezett  a  helyén.  Kötszer  nem  
volt.  Azt  bekötözni  nem  tudtam.  A seb  így beleragadt  a  ga-
tyaszárba.  A fürdőben  a  ciklus-váltáskor  „tiszta"  inget,  ga-
tyát  adtak.  Ilyenkor  a  seb  mindig  felszakadt  és  mindig  na-
gyobb lett.  Ez a seb végül  egy jó tenyérnyivé nőtt. Ezt  a sebet 
én  hiába  mutattam  a  komisszión  a  szesztrának,  az  csak  le-
gyintett,  TOVÁBB!!  A sebet  2  év  után  csak  itthon  sikerült  
meggyógyítani,  de a helye a mai napig is látható.  Szerencsém  



volt,  hogy  a  piszokban  nem  fertőződött  el,  így  nem  vált  ha-
lálossá. 

A  láger  tele  volt  poloskával.  Kipusztítani  nem  lehetett  
őket,  mert  minden  fából  volt.  Ezek  keserítették  meg  éjsza-
káinkat. 

1946 márciusában  egy különös  betegség  lett  úrrá  rajtam:  
a  FARKASVAKSÁG.  Lényege:  nappal  rendesen  láttam,  de  
amint  a nap  leszállt,  egyik pillanatról  a másikra  sötétbe  bo-
rult  előttem  minden.  Csak  a  villanyégő  helyén  láttam  egy  
fényes  pontot.  Ilyenkor  csak  tapogatózva  tudtam  járni.  Az  
udvaron  csak  kísérettel  járhattam.  Ez  május  közepéig  tar-
tott, vagyis addig, amíg a foglyok csalánt  nem tudtak  szedni,  
amit  a  szakácsok  a  levesbe  főztek.  Ez  volt  a  csalánleves.  A  
benne levő vitamin következtében  visszanyertem  látásomat.  
Ez  a farkasvakság  1947 tavaszán  megismétlődött.  

A  lágerben  a  3  év  alatt  kb.  4—5  alkalommal  újságot  is  
kaptunk.  Az újság neve  „Igaz  Szó" volt.  Egy  újság  2  lapból  
állt.  Ahány  példány  volt,  a  foglyok annyi  csoportra  oszolva,  
a  csoportból  valaki  az  utolsó  betűig  felolvasta  azt,  majd  
mindegyiket szépen feldarabolva cigaretta-papírként  osztot-
ták  széjjel. Bizony nagy kincs volt  a papír  is. Hogy  a foglyok 
honnan  szerezték  a mahorkához  szükséges  papírt,  már  nem  
emlékszem,  de  az  biztos,  hogy  először  a  lágerben  lévő  ima-
könyvek  —  melyből  eleinte  elég  sok  volt  —  váltak  a  füst  
áldozataivá.  Ezek  az  első  két  hónapban  teljesen  eltűntek.  
(Ellopkodták  őket.)  

Mivel gyufája sem  volt  a  fogolynak, a cigarettát  úgy gyúj-
tották  meg,  hogy  a  gyárból  lopott  kanócot  egy  kisujjnyi  vé-
kony csőbe húzták, majd kovakövei pattintott szikrával  meg-
gyújtották  azt,  és  arról  a  cigarettát.  



A  láger  szervezeti  felépítése:  

1) Szovjet részről:  lágerparancsnok  és  helyettese,  őrkato-
nák. Az őrök az őrtornyokban teljesítettek  figyelő szolgálatot, 
és  kísérték  a  foglyokat  a  munkahelyre  és  ott  vigyáztak  a  
rendre. 

2) A foglyok  részéről:  
A fogoly lágerparancsnok  és helyettese.  Neki  a szovjet pa-

rancsnok  adta  az  utasításokat,  kik  azt  továbbították  lefelé.  
Nyevjánszkban  a fogoly-lágerparancsnok  román  nemzetisé-
gű  volt,  a  helyettese  meg  német.  

Közvetlen  alárendeltjei:  
3)  Minden  nemzetiség  fogolyparancsnoka.  A magyar  fog-

lyok parancsnoka  egy 943-as  fogoly volt,  DOBY volt  a  neve.  
4) Brigádparancsnokok.  Ezeket  az  orosz  nyelvet  bírók  kö-

zül  választották  ki.  Általában  20—30  ember  tartozott  egy  
brigádba. 

5)  Dolgozók  (brigádtagok).  Én  a  kórházban  eltöltött  kb.  
három  hónapot  kivéve  mindig  dolgozó  voltam.  

6) A fentieken kívül  brigádon  kívüliek  voltak,  és  így  nem  
jártak  ki a lágeren kívül  dolgozni: a körletfelügyelő, ki  a kör-
let rendjéért volt felelős, a betegápolók,  a  zenészek,  a  raktá-
ros,  kenyérvágó,  a  cipészek  és  a  szabók,  valamint  a  fürdő  
dolgozói  és  a  borbélyok.  

A  2.,  a  3.  és  a  6.  sorszám  alatt  felsoroltaknak  szabad  be-
járásuk  volt  a konyhába  és ott korpalevessel jóllakhattak.  A  
többiek  csak  a  szokásos  adagot  kapták.  

1945 májusában  a  nemzetiségi  román  parancsnok,  aki  ci-
vilben  tanító  volt,  valahonnan  megtudta,  hogy  én  is  tanító  
vagyok, és hogy Máramarosból jöttem.  О ha délben meglátott  
az étkezde előtt, mindig intett nekem. Behívott az  étkezdébe,  
leültetett  maga  mellé,  kért  egy  levest  magának,  majd  1—2  
kanál után nekem adta azt. Ez vagy 2 hónapig tartott,  többet  
nem  láttam,  elveszítettük  egymást.  



Ha  alkalmunk  volt,  a nappali  műszak után  este  mentünk  
az étkezdét  takarítani.  Ezért járt  1 leves.  Sajnos ilyen  alka-
lom  csak  ritkán  akadt.  De  egy  alkalommal  úgy  látszik,  jó  
kedve volt a szakácsnak, mert  10 levest dobott ki az  asztalra.  
Én  5-ig mentem,  a 6-ba  belekezdtem,  de nem  ment.  A szo-
bába bemenve leülni  sem bírtam.  Csak elvetettem  magamat  
az  ágyon,  de  még  akkor  is  éhes  voltam.  Nem  az  az  éhezés,  
ha  valaki  1—2 napig  üres  gyomorral jár,  hanem  az,  amikor  
mindennap  — nem  heteken,  hónapokon,  hanem  éveken  ke-
resztül  csak annyit  eszik,  hogy fel ne forduljon. Az ilyen  em-
ber  bármikor  be  tud  vágni  2 kg kenyeret,  1 veder  krumplit,  
vagy  5 liter  levest,  mégsem  lakik jól.  Gyomra  tele  lesz,  de  a  
test  továbbra  is  kívánja  az  ételt.  

Egy  alkalommal  megemlítettem  egy  „MAMKÁNAK",  aki  
mellett  dolgoztam,  hogy  holnap  Húsvét  vasárnap  lesz.  Ez  a  
keresztényeknek  nagy ünnep.  Intett,  hogy nekik  is.  Másnap  
hozott  nekem  2 sültkrumplit,  így  ünnepeltünk.  

A  láger  kulturális  életéről:  

Az  ebédlőben  állandóan  szólt  a  cigányzene.  Román  cigá-
nyok  muzsikáltak  ott.  Különben  szervezett  kulturális  élet  
nem  volt.  

Volt egy református kántor-tanító  kollégám, ki  karácsony,  
húsvét  és  pünkösd  estéjén  istentiszteletet  tartott.  Utána  a  
résztvevők  előbb  zsoltárokat,  majd katolikus  énekeket  éne-
keltek.  О  emlékezett  meg  a  halottak  temetésekor  is,  imát  
mondott  értük.  Ez  a  lágerben  este  történt.  Mi  a  temetésen  
nem  vehettünk  részt.  

Én  néhanapján  verseket  mondtam.  Tudtam  vagy  30-at,  
azokból mondtam  1—1 alkalommal  2—3 verset.  Az ott  lévők  
úgy  az istentiszteleti  beszédet,  mint  a verseket  figyelemmel  
hallgatták. 



Volt  köztünk  egy  egyetemi  tanár  is.  Az  nem  aktivizálta  
magát.  Szakasits  Árpád  volt  köztársasági  elnök  titkára  is  
velünk  volt.  1945-ben  egy  augusztus  végi  napon  szedték  
össze  Öt  az utcán. Hiába mutatta  igazolványát,  azt  az  orosz  
katonák  összetépték  és  őt bedobták  a  sorba.  Szeptember  vé-
gén érkezett hozzánk.  Ö eleinte  a szocializmus  eszméiről  be-
szélt nekünk, de később kételyei támadtak  a  szocializmusról.  

A nyomdász  Talum Jóska  humorával  próbált  életet  verni  
a  csüggedőkbe.  Ilyen  beszélgetések  jó,  ha  havonta  egyszer  
voltak,  valamelyik  pihenőnapon.  Máskor  ilyesmire  nem  ju-
tott  idő.  

Ha  két  fogoly beszélgetett  egymással,  az  csak  az  evésről  
szólhatott.  Az  otthoni  konyháról,  a  főzésről,  hogy  most  mit  
enne  meg  legszívesebben,  —  hogy  mit  főzet  majd  otthon  a  
feleségével, az  anyjával  stb.  

A lágerben volt  egy szabó- és egy cipész-műhely  is.  Olyan  
rossz holmit nem lehetett találni  a láger területén, amit  azok  
ki  ne javítottak  volna.  Aki  precízebb  munkát  várt  tőlük,  az  
10 dkg kenyérrel  honorálta  azt.  

Sokan barkácsoltak. Csecsebecséket, gyűrűket  készítettek.  
A gyárból  szerzett  ujjnyi vastag  rézcsövekből  megfelelő vas-
tagságú  darabokat  fűrészeltek, majd reszelővel  szép  formás  
gyűrűket  varázsoltak  belőlük.  Ezeket  a  gyűrűket  kinn  a  
munkahelyen  eladták  az  asszonyoknak  kenyérért,  vagy  do-
hányért.  Ugyanis  a  táborban  a valuta  a kenyér  és  a  dohány  
volt. 

Nagyjából így teltek Nyevjánszkban  a napok, hetek,  hóna-
pok. 

Mintegy  10 hónapot töltöttünk Nyevjánszkban.  Munkahe-
lyeink voltak: Vas-  és acélgyár,  lőszergyár  (légvédelmi  löve-
geket készítettünk), gyár-  és lakásépítés,  vagon ki-  és bera-
kás, és  a nyár végén  a kolhozban  2 hét betakarítás.  A kolhoz 
volt  a  legjobb  munkahely,  mert  ott  krumplival,  répával  jól  
lehetett lakni. A betakarítással sietni kellett, mert amit szep-



tember  l - ig  nem  sikerült  betakarítani,  az  odaveszett,  mert  
szeptember  1-én menetrendszerűen  megjöttek  a  fagyok.  

Kb.  10 hónap  után  lágerkeresés.  Vagy  3—4  hónapot  töl-
töttünk úgy 5—6 lágerben. Hogy melyekbe, már nem  emlék-
szem.  Az egyikben,  ahol  mindössze  5—6 napot  töltöttünk,  a  
lágerparancsnok  egy  félszemű  hadnagy  volt.  Ez  valósággal  
meg akart bennünket  enni.  (Állítólag  a félszemét  Magyaror-
szágon vesztette  el.) Éjjel-nappal riadóztatott bennünket,  és  
télvíz  idején ingben,  gatyában  zavart  ki  az udvarra.  Mindig  
proverkázott.  Szerencsére  nem  tartott  sokáig.  

A  3 hónapos  lágerkeresés  után  megint  vagonírozás.  Egy  
hétig utaztunk  és  a Nyugat-Szibériai  Alapajevszkben  száll-
tunk  ki.  

Ez az egyhetes utazás  is hasonlított  az elsőhöz.  A vagonba 
szállításkor  3 napi élelemmel láttak el bennünket.  (Mindenki  
kapott  egy  darab  téglakenyeret.)  Azt  természetesen  majd-
nem mindenki  még aznap  el is fogyasztotta. Azután  egy  álló  
hétig nem volt gond evésre, ivásra.  E rettenetes  úton is többen 
meghaltak,  és  sokan  megzavarodtak.  Rettenetes  volt  nézni  a  
„TÁKOSr kollégámat ki a vonatból kiszállva nem ismert  meg,  
össze-vissza  beszélt  és  az otthonról  álmodott. Két-három  nap  
múlva  eltűnt  szemem  elől, valószínűleg  meghalt.  

Alapajevszkbe érve azonnal fürdés, fertőtlenítés, majd egy 
dupla  adag  vacsora  következett.  Aki  ezt  az  utat  is  kibírta,  
az  már  valamivel  jobb  körülmények  között  dolgozhatott,  
mint  az  előző  lágerekben.  Először  is,  bár  ez  nagyobb  láger  
volt mint  az előbbiek, proverka  csak havonta kétszer  volt,  az  
is  valamelyik  pihenő napon.  A műszakváltás  nem  a  10.,  ha-
nem  a  8.  napon  volt.  A  dolgozókat,  az  O.K.-sokat  hagyták  
pihenni,  ha  munkájukat  elvégezték.  

Az itteni munkahelyek: faúsztatás, fűrésztelep, lakás,  ú t -
és vasútépítés,  és nyáron  2 hét  betakarítás.  

1946. május 1-én a norma fokozatos túlteljesítéséért  a bri-
gádunk kapott  1—1 válaszos  levelezőlapot. Ezt  megírhattuk  



és  hazaküldhettük.  Ez  volt  3  év  alatt  az  első  és  egyben  az  
utolsó  ilyen  lap.  Én  Szamosszegre  apósomnak  címeztem  a  
lapot.  Úgy  gondoltam,  így léphetek  legkönnyebben  érintke-
zésbe családommal.  Családom tényleg ott tartózkodott,  mert  
sikerült  Viskről  áttelepülniük.  A válasz-levelezőlapot  nov.  
7-én kaptam meg. Bár én is próbáltam szerezni  levelezőlapot  
a  kintiektől  és  hoztak  is  kenyérért,  a  feleségem  is  kért  a  
járási  pártbizottságon  lapokat,  sem az enyémek,  sem az  övéi  
soha nem  érkeztek  meg.  De kaptam  egy leragasztott  levelet  
az USA-ból.  A feleségem barátnője, Parag Etelka  küldte.  Az  
alapajevszki lágerszám:  Moszkva  200-as  volt.  

1946 júniusában  átszállítottak  bennünket  a  láger  kötelé-
kébe tartozó,  úgynevezett  kettes  lágerbe.  Ez  egy 200  szemé-
lyes  kis  láger  volt  kb.  50 km-re  a  főlágertől,  az  erdő  szélén.  
Mindenkitől  elzárva  éltünk  ott.  Csak  lágerparancsnok  volt.  
Még őrkatonák  sem voltak.  A 2 hét betakarításon  kívül  vas-
útépítésen  dolgoztunk.  A  szovjet  parancsnok  egy  hadnagy  
volt.  Az első napokon  még  csak  adott  valamennyi  ennivalót  
egy féladag kenyérrel,  de amikor  úgy látta,  hogy  a  szomszé-
dos krumplifóldön már  kezd  nőni  a krumpli,  a  teljes  élelmi-
szeradagunkat  ellopta  és eladta. Nekünk  csak teljesen  üres,  
kissé  megsózott  levest  adott  egy féladag kenyérrel.  Viszont  
elnézte,  hogy  mi  munka  után  éjjelenként  kiszökhessünk  a  
láger területéről  és a szomszédos kolhoz mintegy 20—25 hek-
táros krumplitermését rendszeresen dézsmálhassuk.  Először  
csak a földekről szedtük  a krumplit, majd a betakarítás  után  
a  vermeket  dézsmáltuk  rendszeresen.  Október  végére  a  kol-
hoz teljes levermelt  készletét  elhordtuk.  

November  elejére megjöttek  a nagy fagyok, 20—30 fok kö-
zött  ingadozott  a  hőmérséklet.  A vasútépítést  abba  kellett  
hagyni.  így visszaszállítottak  bennünket  az  alapajevszki fő-
lágerbe. 

Életünk  a  kettes  lágerben:  6  órakor  ébresztő.  7  órától  5  
óráig dolgoztunk  a vasútépítésen.  Hazaérve  vártuk  az  estét,  



a sötétedést. Ekkor a lágerlakók felének irány  a krumplifóld. 
Hogy  honnan  szereztük,  már  nem  emlékszem,  de  minden  
fogolynak volt vagy  egy bevásárlókosara,  vagy  egy  10 literes 
vedre.  Ezt  mindenki  megszedte  krumplival.  Akinek  vedre  
volt,  ment  az  erdőbe.  Ott  a  krumplival  telt  vedret  felfordí-
totta, körülrakta  rőzsével  és meggyújtotta. Mikor  a rőzse  le-
égett,  a krumpli  a saját gőzében  megfőtt. Ekkor  visszafordí-
totta  a vedret  és a megfőtt krumplit reggelig szép  lassacskán  
megette.  Akinek kosara volt,  az ment  a fürdőbe, ahol  a  nagy  
kondér  alatt  állandóan  éget  a  túz.  A  kondérba  7—8  kosár  
fért  bele  egyszerre.  A krumpliját  mindenki  kosarastól  tette  
be.  Egy negyedórai  főzés után  a kosarát  mindenki  kiemelte,  
a  vámot  a fürdő vezetőjének  leadta,  a többit  szép  kényelme-
sen  reggelig  megette.  Haza  nem  vitt  senki  krumplit,  mert  
azt  ha  más  nem,  a  lágerparancsnok  úgy  is  elszedte  volna.  
(Amennyit  sikerült  eleinte  elszednie,  annyi  krumpli  volt  a  
levesben.) Másnap  ugyanazt  tette  a társaság  másik  fele.  így 
minden második nap egyszer ettünk, de akkor dugig, a másik 
éjszaka pihenésre  kellett.  Az itt  termelt  krumplik  hatalma-
sak  voltak,  de  száraz  anyag  alig  volt  benne,  tiszta  víz  volt  
az  egész.  

Alapajevszkbe  való  visszaérkezésünk  után  fürdés,  majd  
ruhacsere  (mindenki  megkapta  téli  öltözékét)  és  újra  mun-
kába  álltunk.  A szibériai  tél  kegyetlen  hideg.  A  munkások-
nak  minusz  40  fokig kötelező  a  kinti  munka.  November  és  
december  hónapokban  faházak  építésén  dolgoztunk.  Itt  az  
alap ásása  volt  a legnehezebb.  Bár  csak  20  cm alapot  kellett  
ásni,  de  a  30—40  fokos hidegben  a  csákány  csak  szikrázott,  
a gödör pedig alig mélyült.  Az ilyen munkánál  a kereset  szin-
te  nulla  volt.  Előfordult,  hogy  az  egyik  munkanap  a  követ-
kező  elszámolási  munkalapot  kaptuk:  Szerszámok  kiszállí-
tása  a  munkahelyre  0,5  rubel,  este  a  visszaszállításuk  0,5  
rubel  és  a  10  órai  munkáért  csupán  0,7  rubelt  kaptunk.  (A  
szerszámoskamra  a munkahelytől  kb.  200 méterre  volt.)  



Egyszer  a  meteorológia  mínusz  50  fokot jelzett.  — A  hi-
deghullám  11 órára  érkezett  meg.  Előtte  10 órakor  hazakí-
sérték  a  foglyokat. Azonban  az  egyik  vállalattól jött  egy  te-
lefonkérés,  hogy  anyagot  hoznak  részükre,  de  a  kocsik  nem  
tudnak bejönni  a hótól. Kérnek  2 szakaszt,  kik ezt  a  munkát  
elvégeznék.  Ebbe  a két  szakaszba  én  is benne voltam.  A hő-
mérő  minusz  53  fokot  mutatott.  Hiába  volt  meleg  bunda,  
vastag kesztyű,  fufájka, válinki,  én akkor  úgy éreztem,  hogy  
keresztül fagyott bennem még a csont is. Attól  a naptól  kezd-
ve eltűnt az elég erős reumám. (Úgy látszik,  a kutyaharapást 
is  szőrivel  gyógyítják.)  A munkából  természetesen  nem  lett  
semmi.  Egyszerűen  nem tudtuk  megfogni  a lapátot.  A kato-
nák  egy  ideig  káromkodtak,  zavartak  minket,  majd  mivel  
látták,  hogy hiába,  hazavittek  bennünket.  

Majd jött  1947 tavasza.  Mint  eddig minden  évben, most  is  
május elsején jött  meg. Május közepén  hitegetés  (szkoro  do-
moj), mentek  haza  nemsokára.  Már  a vagonokat  is  készítik.  
Új  hír:  Nagy  Ferenc  magyar  kisgazdapárti  miniszterelnök  
disszidált. A vagonok leszerelése a következmény. Ismét  csak 
a  kétségbeesés,  a  munka.  Többeket  őrületbe  kerget  ez  a  bi-
zonytalanság. 

De június  10-e  táján  ismét  vagonszerelés.  A  vagonokat  
úgy  rendezték  be,  hogy  az  ajtótól jobbra  is  és  balra  is  két  
szinten lehetett aludni. Elérkezett  1947. június  17-e. Indulás 
a  vagonokba.  Itt már  a kétszintes  vagonokba  is csak  50  em-
bert tettek. A vagonokat nem zárták le. Étkezés naponta* két-
szer. Víz állandóan  a vederben.  így utaztunk  hazafelé. Július 
4-én  érkeztünk  meg  Máramarosszigetre.  Itt  már  magyaros  
koszttal  vártak  minket.  VÉGE  A KORPA  KORSZAKNAK!  
Három  napot  töltöttünk  ott.  Szigeten  már  napi  háromszori  
étkezés  volt.  Mindig dupla  adagokat  adtak.  (Egy kis feljaví-
tás.) Július 6-án  hajnalban  indulás  a  végállomás:  Debrecen  
felé. Érkezés  úgy  dél  felé. Közben Záhonyban  is,  Nyíregyhá-
zán is megvendégeltek bennünket  laktatós  ételekkel.  Debre-



cenben  a  szükséges  orvosi  vizsgálat  és  a  papírok  kiadása  
után  még  egy  kiadós  ebéd  és  nyílik  a  nagykapu.  Utoljára  
mindenki  kapott  fogoly-igazolványt,  ingyen  vasútijegyet  és  
5  forintot. Bár  aznap  délig  már  5  alkalommal  is  ettünk  ki-
adós  ételeket,  de  éhes  voltam. Vasárnap  délután  2  óra  volt.  
Kinn  állok  a  kapun  kívül.  A  kezemben  szorongatom  az  5  
forintomat. Nézem, hogy hol vehetnék  érte valami  ennivalót.  
Minden  zárva  volt.  Elindultam  az  állomás  felé.  Beültem  a  
Mátészalka felé menő vonatba. Ott étkező embereket  láttam.  
Nem bírtam magammal. Hozzájuk mentem  az 5 forintommal 
és enni kértem. Mindenki adott  1—1 combot,  1—1 darab  ka-
lácsot,  de  a  pénzt  nem  vette  el  senki.  Én  meg  csak  tömtem  
magamba mindent, amit kaptam.  De Mátészalkára  érve  már  
rosszul  voltam.  Bár  az  állomáson  ott  is kínáltak  élelemmel,  
de én — hivatkozva rosszullétemre  — csak pálinkát  kértem.  
Hoztak  is  mindjárt  2  féldecit.  Az  egy  kicsit  rendbeszedett.  
Majd tovább utaztam  Fehérgyarmatra.  Mivel már  este  volt,  
Kálmán  sógoromhoz  mentem.  Elmondtam  nekik  is  a  bajo-
mat,  így  ők  is  csak  pálinkával  kínáltak.  Majd lefekvés  előtt  
adtak  egy pohár tejet. Kérdésemre,  hogy hogyan jutok  ki  Ti-
vadarra,  ahol  a család lakott,  a sógorom  közölte velem,  hogy  
a  család  éppen Újhelybe ment  a nagyszülőket  meglátogatni,  
így  én másnap  a  legkorábbi  vonattal,  amelyik  1/4 3-kor  in-
dult,  igyekeztem  elutazni.  

Az állomáson  még sötétség.  Én  bemegyek  a  váróterembe.  
Ott  is  sötétség.  Az asztalon  2 gyerek  alszik,  előtte  egy  asz-
sjzony ül.  Leülök  mellé. Nem  beszélek,  nem  kérdek  semmit.  
О sem beszél, talán fél is tőlem, az orosz-köpenyes  katonától.  
Vagy  10  perc  múlva  meggyújtják  a  külső  lámpákat,  jön  a  
vonat. Én kimegyek  a váróból, ahol még mindig sötétség van. 
Befut  a  vonat.  Felszállok  és  visszanézek.  Az  ajtóban  áll  a  
feleségem.  Azonnal  leugrottam  a  vonatról  és  megtörtént  a  
találkozás. 







A szovjet hadseregnek  a  Kárpátaljára  történt  bevonulása  
után  elterjedt  az  a  hír,  hogy  a  magyar  kérdés  csak  vagon  
kérdés. 

Ezt  eleinte  csak  propagandának  véltük,  de  a  valóság  iga-
zolta  a híreket.  A csapatok  bevonulása  után  először  elkészí-
tették  a gyűjtőlágereket, utána  mindenfelé  megkezdődtek  a  
magyar  férfiak összeszedése.  Először  a  kárpátaljai  magya-
rokra  került  sor,  majd  ahogy  haladtak  előre,  az  ország  bel-
sejében  is folytatták  azt.  

A háborúnak Magyarországon  1945. április 4-én vége lett.  
Európában május 8-án fejeződött be, de a  deportálások  még  
1945 szeptemberében  is folytak. 

A deportálásokat  Sztálin  csak Truman  elnök  (Az  USA  el-
nöke volt) kérésére  szüntette  be  1945  októberében.  

A  deportálások  leállítása  után  1946-ban  a  legsúlyosabb  
betegekkel  megkezdődött  a  foglyok hazaszállítása.  A  zömük 
azonban  a  47—48—49-es  években  tért  haza.  Az  utolsó  cso-
portok  hazaszállítása  csak  1953-ban,  Sztálin  halála  után  
történt  meg.  

Hazatérésem  40. évfordulóján meggyújtom gyertyámat  az  
idegen  földre deportált  és  ott  meghalt  magyarok  emlékére.  

ERDŐ  KÁROLY  (Técső,  1989)  ...Jött  egy  ember  a  város-
házától,  meg  egy  orosz  katona  géppisztollyal  a  kezében  és  
azt  parancsolták,  hogy  másnap  reggel  három  napi  koszttal  
jelentkezzünk  a  városházán,  mert  megyünk  hidakat  meg  
utakat  építeni. Ha nem mennénk,  abból nagy baj lenne.  Más-
nap jelentkeztem.  

A  városházán  rengeteg  ember  összegyűlt,  mind  magyar  
volt. Sorba állítottak minket, fegyveres katonák vettek  körül  
és  elindultunk,  meg  sem  álltunk  Husztig.  Itt  a  vár  alatti  
emeletes épületbe tereltek minket.  Hozták oda az  embereket  
az  egész  vidékről,  Técsőről,  Viskről,  Szlatináról,  Husztról.  
Másnap  összetereltek  vagy  ezer  embert  és  elindultunk.  A  
volt  szomszédom  K. P.  nem bírt  menni.  A kísérő  katona  or-



dítozott rá, levette puskáját és le akarta  lőni, de közrefogtuk 
a  szerencsétlent,  úgy  hurcoltuk  Szolyváig.  Ott  betereltek  
minket  a  barakkokba.  Állni  is  alig  lehetett.  Reggelre  már  
néhány ember meg is halt, kivitték,  fellökték a szekérre,  vit-
ték temetni. Enni nem adtak,  akinek volt mit, evett.  Egy pár  
nap  múlva  összeállítottak  vagy  ezrünket  és  elindultunk  
Sztarij-Szamborba. 

Itt bevagoníroztak  a marhaszállító vagonokba. Leülni  nem 
lehetett. Egymás ölébe kuporodtunk. Fűtés nem volt, ha  már  
nagyon  szomjasak voltunk,  akkor  nyaltuk  a zúzmarát  a  va-
gon  deszkáiról.  A  dolgunkat  is  ott  helyben  végeztük.  Úgy  
kétnaponként  megállt  a vonat  és bedobtak két vályog kenye-
ret. Mikor  a vonat megállt  a katonák megparancsolták,  hogy  
a  hullákat  vigyük  a hátsó vagonba. Húztam  én is  a fóldimet 
a  lábánál  fogva. Két  hétig mentünk,  már  kevés  volt  egy  va-
gon, raktuk  a halottakat  a másik  vagonba.  Volt  olyan,  aki  a  
saját  pisijét itta,  aztán  meg  megőrült.  

Mire  megérkeztünk,  már  a  fele  se  volt  azoknak,  akiket  
ismertem.  Krasznouralszkba  szögesdróttal  körülkerítve  ba-
rakkokba tereltek be, ahol olyan háromemeletes priccsek vol-
tak,  egyre  jutottunk  ketten-hárman  is.  Reggelre  mindig  
meghaltak  vagy  öten-hatan,  azokat  kirakták  a  barakkok  
mellé,  majd elvitték  és elvájták.  Az alsó  priccsen  nem  aludt  
senki,  mert  olyan  hideg  volt,  hogy  a  dézsában  befagyott  a  
víz. Itt már adtak  enni egy-egy tál  zablevest,  50 deka fekete  
kenyeret.  Míg  el  nem  érkeztünk  oda,  borzasztóan  tetvesek  
voltunk,  de  ott már  elvittek  fürdeni és adtak  ruhát,  régi  ko-
pott  magyar  katonaruhát,  amit  a halott  magyar  katonákról  
húztak  le, mert mellettünk  volt  egy másik láger,  amelyikben  
fogoly katonák  voltak.  Volt  olyan,  aki  elcserélte  a  kenyerét  
dohányra.  Két  csipet  dohányért  10  deka  volt  az  ár.  Azok  
mind  elpusztultak.  

Engem  kineveztek  tolmácsnak,  mert  tudtam  egy  keveset  
kisoroszul.  Hónapokig  benn  dolgoztunk  a  városban,  takarí-



tottuk  a  gyárak  udvarait.  Reggelenként  felsorakoztattak  és  
kivezényeltek  dolgozni.  10—12  órát  dolgoztunk,  fegyveres  
katonák vigyáztak ránk. Majd átirányítottak  fakitermelésre,  
farakodásra, ahol  18 hónapot dolgoztam egyhuzamban. Néha 
vizsgálatra  vittek,  ahol kategóriát  kaptunk.  Aki gyenge,  be-
teges  volt,  az harmadik  kategóriát  kapott,  benn  a  táborban  
dolgoztatták,  aki  másodikat  kapott,  a  fakitermelésben  dol-
gozott,  aki  meg  elsőt,  azt  vitték  az  ércbányába.  Ez  mégis  
csak  jobb  volt,  mint  amit  К.  I.  mesélt  már  itthon,  hogy  ő  
Tobolszkban  a  szappan gyárban  dolgozott,  ahol  a  gyár  udva-
rán  nagy  medencék  voltak  teli  vízzel.  Teherkocsikkal  hord-
ták  oda  a  halottakat,  bedobálták  a  vízbe.  Ok  horgas  kam-
pókkal  szedték  ki  a  holtakat  és  vitték  be  a  gyárba,  ahol  
szappant  főztek belőlük.  Kik voltak  azok  a  szerencsétlenek,  
nem tudni, némelyik  csuklóján volt  egy táblácska,  amin  szá-
mok  voltak.  

27 hónapig  voltam  ott.  Egy-egy  csoportot  engedtek  haza,  
ábécé  szerint.  Egy  tiszt  elkísért  bennünket  Moszkváig,  ide-
adta  a jegyeket  és  azt  mondta,  hogy  most  már  mehetünk  
haza.  5 napig jöttünk  Moszkvától  Kijevig,  Lembergtől  Sztri-
jig,  onnan  Lavocsnéig.  

Itthon  a  feleségem  már  nagyobbacska  kislánnyal  várt,  
mert  éppen  állapotos  volt,  amikor  engem  elvittek.  

Egy  hét  után  behívattak  a  városházára  és  azt  parancsol-
ták,  hogy legyek másnap  a Butinban  fakitermelésen. Én  na-
gyon  le  voltam  gyengülve  és  beteg  voltam.  Vittem  másnap  
egy  orvosi bizonyítványt,  de  a  nácsálnyik  (parancsnok),  Ne-
szuh  összetépte  az  igazolást  és  azt  mondta,  hogy  máris  in-
duljak,  mert  ha  a  lágerben  nem  döglöttem  meg,  akkor  ott  
fogok megdögleni.  Muszáj voltam  menni,  mert  féltem...  

K. ISTVÁN  (Técső,  1989) ...Egy évig voltam kint  a fronton, 
a  Szent  László  ezredben  szolgáltam,  majd  a  3.  hadseregben  
sebesültem  meg  Ukrajnában,  egy  gránát  robbant  előttem,  
tele  vagyok  szilánkokkal.  1944  őszén  a  katonai  kórházból  



engedtek haza, nagyon le voltam gyengülve.  Októberben  egy  
vasárnap  jöttek  be  az  oroszok.  Behívtak  a  városházára  és  
megparancsolták,  hogy  őrizzük  a  német  hadifoglyokat  a  vá-
sártéren.  Két  napig  őriztük,  mert  kedden  kidobolták,  hogy  
csütörtökön minden magyar ember  16-tól 55-ig jelentkezzen 
a városházán, megyünk három napos munkára. Volt aki nem 
jött  el,  de  én  nem  akartam  megtagadni  a  magyarságomat.  
Vittem magammal  az orvosi bizonyítványt  a  sebesüléseimről  
és  megmutattam  Nagy  Lajosnak, mert  ő volt,  aki  ott  intéz-
kedett,  megbíztak benne, mert  kommunista  volt,  Spanyolor-
szágban  harcolt,  de  ő azt mondta,  hogy kibírom  azt  a  három  
napot. 

Összegyűltünk  vagy  300-an,  előttünk  már  egy  ilyen  
transzport  elindult, és olyan fél-magyarok kíséretében,  mint  
Szligán Jóska, akiknek puskát adtak, elindultunk Huszt felé. 
Sokan  megszöktek  útközben.  Huszton  a vár  alatti  emeletes  
ház  pincéjébe tereltek  minket  és  átvettek  az  orosz  katonák.  
Mindent  kirakattak  velünk  a zsebeinkből  meg  a  tarisznyák-
ból,  meghagytak  egy  kis  ennivalót,  mást  mindent  elvettek.  
Másnap  felsorakoztunk  és  elindultunk  Szolyva  felé.  Éjsza-
kára  betereltek  egy-egy  nagyobb  épületbe  valamelyik  útba  
eső  faluban,  reggel  megszámoltak,  ha  hiányzott  a  létszám,  
hoztak  embereket  abból  a  faluból,  ahol  éppen  voltunk,  nem  
számított,  ha  éppen  ruszin  volt  a  falu.  

Szolyván  betereltek  egy volt  magyar  katonai  laktanyába,  
ott már  rengeteg  ember  volt, nem  csak  civilek, hanem  hadi-
foglyok — magyarok,  németek  — vegyesen.  A táborban  ara-
tott  a  hastífusz,  nagyon  sokan  ott  pusztultak  el,  hordták  a  
halottakat reggelenként  szekérszámra.  Ott kaptunk  egy me-
rőkanálnyi paszulylevest, ettől mindenkinek olyan  hasmené-
se lett,  hogy nem  volt jártányi  erőnk.  Én  már  ekkor  nagyon  
rosszul  éreztem  magamat,  magas  volt  a  lázam,  alig  bírtam  
lélegzetet  venni.  Elindultunk  neki  a  hegyeknek,  az  út  Tur-
káig egy hétig tartott. Szörnyű volt ez a vánszorgás, itt majd-



nem  elpusztultam,  mert  nem  bírtam  már  menni,  rázott  a  
hideg,  a nyelvem fel volt dagadva, kínzott  a szomjúság. Volt, 
aki  megpróbált  kilépni  a  sorból,  hogy  igyon  az  árokból,  de  
abba  az  orosz katona  sorozatot  engedett.  

Engem  földijeim: Katrin  Béla,  Katrin  József,  Katrin  Ist-
ván,  Erdő  Gyula  felváltva  cipeltek.  Turkában  lemaradtak  
azok,  akik  nem bírtak  már  menni,  a többit hajtották  tovább  
Szamborig.  Én  is  a  lemaradottak  között voltam,  gondoltam,  
most már  tényleg nincs tovább, de jött  egy cseh tiszt, aki  azt  
mondta,  aki  akar  beléphet  a  légióba,  másnap  indultunk  to-
vább. Mi, Baló Imre, testvérei,  Béla  és Albert, Bányász  Béla,  
Tarts  János  elhatároztuk,  hogy jelentkezünk,  tán  így  meg-
menekülünk.  Voltunk vagy húszan jelentkezők,  adtak  máris  
egy vekni kenyeret, megosztottuk, másnap indultunk  tovább,  
irányítottak  Szamborba,  mert  azt  mondták,  ott  a  gyülekező.  
Gondoltuk,  útközben  megszökünk,  de  nagyon  gyengék  vol-
tunk,  meg  aztán  mindenütt  orosz  katonák  voltak,  az  útak  
fel voltak  aknázva,  és nem  is ismertük  a tájat, meg tele  vol-
tak  táblákkal  az  útszegélyek:  „Halál  a  fasiszta  németekre,  
magyarokra!"  Szamborban  megláttuk  a  földinket,  én  ott-
hagytam  a többieket  és beálltam  hozzájuk. Akik  elmentek  a  
cseh légióba és majd hazakerültek,  most  hősök, akik  ott  ma-
radtak  a  hegyekben,  azokat  soha  nem  láttuk  többé.  Szam-
borban beosztottak  csoportokba, 80—100 ember volt  egy-egy  
csoportban,  adtak  egy merőkanálnyi  löttyöt  és  bevagoníroz-
tak  marhaszállító  vagonokba.  Kalapáccsal  ütöttek,  mikor  
hajszoltak a vagonokba. Erdő Károlyt úgy ütötték,  hogy meg-
nyomorodott  a  keze.  Borzasztó  hideg  volt.  Volt  a  vagonban  
egy dobkályha,  de  nem  volt  kürtő  rajta, bedobtak  két  darab  
fát,  nem  volt  mivel  felaprítani,  mivel  tüzet  gerjeszteni,  úgy  
hogy  nem  tudtunk  fűteni.  A vagon  sarkában  volt  egy  kerek  
lyuk,  felette  egy  vastag  bot  keresztben,  az  volt  a  vécé,  de  
nem használta  senki, mert  nem  volt mitől  vécére  menni.  Vi-
zet két napig nem adtak, nyaltuk  a szegfejeket a vagon  desz-



káin,  mert  az  zúzmarás  volt.  Két  nap  múlva  megálltunk,  
kívülről nagyot ütöttek a vagon ajtajára és kérdezték: „Káput 
jeszty?"  Volt  bizony.  Kinyitották  az  ajtót  és  a  halottakat  ki  
kellett  vinni  a  sinek  mellé.  Mikor  másodszor  álltunk  meg,  
szóltak,  hogy  szálljunk  ki  ennivalóért.  Én  lázasan  voltam  a  
legerősebb,  hát  kiszálltam.  Egy  csomóban  volt  a  „szuhari"  
(kétszersült),  meg  volt  fagyva, meg  apróra  töredezve,  olyan  
volt,  mint  a  fűrészpor. Kapott  minden  vagon  egy-egy  lapát-
tal.  Közben  meg  kirakták  a  halottakat.  Megérkeztünk  Ka-
zanyba, itt azt mondták, egy ember kiszállhat vízért és adtak 
egy  vedret.  A  szomszéd  vagonból  nem  bírt  kiszállni  senki,  
olyan  gyengék  voltak,  viskiek  voltak  oda bevagonírozva.  Én  
elvettem  tőlük  a  vedret  és  elindultam  vízért,  az  állomásra.  
40—45  fok  hideg  volt,  de  már  nem  éreztem  semmit,  mert  
láttam  messziről  a  pumpát,  alatta  tálat  vízzel.  Életemben  
annyi  vizet nem ittam, majd teleszedtem  a két  vedret  és  vit-
tem  vissza. Nem ivott  abból senki, mert  ahogy benyújtottam 
a  vedreket,  megrohanták  és felborították,  mehettem  vissza.  
Ez  volt  a  szerencsém,  mert  volt  nálam  pár  tűzkő,  amit  ott  
elcseréltem mahorkára,  egy pohárral  kaptam,  amit aztán  el-
cseréltem  kenyérre.  Vagontársaim  lapjaira  téptek  egy  ima-
könyvet,  azokból cigarettát  csavartak,  de  az csakhamar  elé-
gett,  mert  mindenki  akart  belőle  egy  szippantást.  

Itt  raktuk  ki,  a  vagonból  Kazinci  Ferit,  Kegyes  Sándort,  
megfagytak  útközben.  A  másik  hét  végén  megérkeztünk  
Krasznouralszkba,  Szverdlovszkból  125 km-re.  Itt  kinyitot-
ták  a  vagonokat,  ránk  ordítottak,  hogy  szálljunk  ki:  mikor  
megláttuk  a  friss  havat,  kiugrottunk  és  nekiestünk  havat  
enni,  de  közénk  géppuskáztak,  abbahagytuk.  Betereltek  
minket  egy  nagy  táborba,  tíz  hatalmas  barakk  volt,  körül  
volt  véve  szögesdrót-kerítéssel  meg deszkakerítéssel,  a  sar-
kokon  géppuskafészkekkel.  Volt  itt  magyar  katona,  német  
katona.  Az  egyik  meg  is ismert,  ott  látott  Técsőn  a  vásárté-
ren. Nagyon  tetvesek  meg rühesek voltunk, bevittek  egy ba-



rakkba  — fürdő volt  ott  — levetkeztettek  pucérra,  elvették  
amink  még megmaradt,  adtak  egy hosszú  alsót,  inget,  nad-
rágot,  zubbonyt, sapkát.  Ezeket  a halott  magyar  katonákról  
húzták  le, ebbe voltunk, habár  a hideg elérte  a mínusz  40—  
45-öt.  Nagyon  le  voltunk  soványodva,  de  a  lábunk  meg  a  
hasunk  fel volt dagadva,  ezért besoroltak  a  „kórház-barakk-
ba",  ami  tömve  volt  élő  csontvázakkal.  Az  orvos  egy  zsidó  
ember volt, ő munkaszolgálatos  volt Magyarországon,  onnan  
hozták ide  a felszabadulás után  a többi  munkaszolgálatossal  
együtt.  Én  mértem  a  lázát  a  betegeknek,  egy  lázmérő  volt  
vagy  400  emberre.  De  annak  se  volt  semmi  értelme,  mert  
nem volt ott semmi gyógyszer. Naponta nagyon sokan  haltak  
meg  itt  is,  meg  a  többi  barakkban.  Reggel jött  a  fehér  ló  a  
ládával,  egy  orosz  ember  volt  a  kocsis.  Kirendeltek  néhány  
embert,  azok pakolták  a halottakat  a  nagy  ládába.  Meg  vol-
tak  fagyva, egyiknek  így,  a másiknak  úgy állt  a karja,  lába,  
ha  már  nem  nagyon  fértek  a  ládába,  a  kocsis  vasdoronggal  
ráhúzott,  eltörte  a  lábakat  meg  a  kezeket,  hogy  minél  több  
féljen a ládába.  Kimentek  az erdőbe,  a foglyok gödröt  ástak,  
de  csak  úgy  fél  méternyit,  mert  kőkemény  volt  a  föld,  oda  
borították  a holtakat.  Másnap  a farkasok kikaparták,  felfal-
ták,  úgy  megint  csak  abba  a  gödörbe  temettek.  Munkácsi  
Lajos,  a  szomszédom  is  meghalt,  legalábbis  így  gondolták,  
mert  őtet  is  a  holtak  közé  rakták,  de  a  nagy  hidegben  ma-
gához  tért.  

Az OKA-sok — így neveztek bennünket — kaptak  naponta  
20 deka fekete kenyeret, meg egy kanál  löttyöt és  besoroztak 
munkára.  Ekkor  készítettek  rólunk  először  névsort.  Csinál-
tattak  velünk  mindenféle  munkát,  mert  azt  mondták,  már  
nem vagyunk foglyok, hanem önkéntesek. Beosztottak rajok-
ba, századokba  és vittek építeni,  ásni, erdőt irtani, majd úgy 
három  hónapra  rá  vittek  a rézbányába,  ahol  8—10 órát  dol-
goztunk  a mélyben.  Ide már  román  katonaőrök  kíséretében.  
Cudarul  bántak  velünk,  mert  mi  igyekeztünk  minél  előbb  



bejutni a bányába, mert ott legalább meleg volt, ők meg kint 
tartottak  a  hidegen,  mint  ha  számolni  akarnának.  Egyszer  
már  annyira  fáztam,  hogy  odamentem  az  egyik  katonához  
és megütöttem.  Ezért  három nap karcért  kaptam.  Ez azt je-
lentette,  hogy  egész  nap  a  bányában  dolgoztam,  enni  nem  
kaptam,  a  munka  után  meg  bezártak  egy  betonból  készült  
szobába,  amelyiknek  mind  a  négy  oldala  nyitott  volt,  rács  
volt rajta. Leülni nem lehettt, de nem is tudtam volna  a nagy 
hideg  miatt.  Ez  még  az  enyhéb  fajtája volt  a  büntetésnek,  
mert  volt  ott  olyan karcer  is, mint  egy kályha,  betonból  volt  
az  is,  éppen  hogy  csak  belefért  az  ember  állva,  alól  félláb-
szárig  víz volt  benne.  Mikor  kinyitották  az  ajtót,  csak  kizu-
hant  az ember belőle. Úgy egy év múltán megengedték,  hogy  
a  genfi  vöröskereszten  keresztül  írjunk  haza,  hogy  jól  va-
gyunk,  a  levelet  feleségem  meg  is  kapta.  1944  októberétől  
1947 januárjáig voltam  oda. Akkor  egy  20 fős csoporttal  ha-
zaengedtek.  Egy hét  alatt  sikerült  hazajönni.  

Jelentkeztem  a városházán, nem szóltak semmit.  Tudtom-
mal kb.  1200 magyar embert vittek  el. A nyugdíjamba ezeket  
az  éveket  nem  számították  be.  

BILICS  ÉVA  (Rahó,  1989)  ...1944.  december  24-én  a  volt  
telefonközpont  épületében  gyűjtötték  össze  a  rahói  és  a  kő-
rösmezői fiatalokat, állítólagos német származásúakat,  akik-
nek  a  zöme  nem  is  tudott  németül.  1945. január  2-án,  te-
herautón  vitték  el  őket  a  Volócon  felállított  női  
gyűjtőtáborba.  Ott  voltak  4—5 napig.  Onnan  tehervonattal  
Ujhorlovkára Donbász vidéki településre kerültek. Két  hétig  
ment  a vonat  216 kárpátaljai  fiatallal.  Két  édesapa  önként  
csatlakozott  hozzájuk,  hogy  leánygyermekeik  ne  menjenek  
egyedül. Az egyik Királymezőről volt. A vagonokban  dobkály-
hát  helyeztek  el. A fiatalok élelmet,  pokrócot,  ágyneműt  vit-
tek magukkal, amit nem vettek el tőlük. Két hétig saját kosz-
ton  éltek.  Egy  hét  múlva  Dnyepropetrovszkban  fürdőbe  
vitték  a társaságot,  mivel  eltetvesedtek.  Ott  kaptak  először  



meleg  ételt.  Barakkokban  kaptak  szálláshelyet.  Aztán  egy  
régi  lóistálló lett  az otthonuk.  A vasárnapok  poloskairtással  
teltek.  Eleinte  romeltakarítást,  majd  bányamunkát  végez-
tek.  1945 szeptemberében  kitört  a tífuszjárvány a  lágerben,  
ekkor  sokan  meghaltak.  

Az  akkori  felfordulásban  még  a  régi  pártemberek  hozzá-
tartozóit,  rokonait  is  elvitték.  Például  Ivan  Turjanicának,  
Kárpátalja  első kommunista  vezérének  az unokatestvérei  is  
ott  voltak,  de őket  rövid  idő alatt  — külön  kérelemre  — ha-
zaengedték.  A kárpátaljai  nők  zöme  csak  1949  őszén  térhe-
tett  haza.  A  rahóiak  és  a  kőrösmezőiek  1946.  szeptember  
19-én érkeztek meg: Wisauer Klotild 20 éves, Stadler Valéria 
22 éves, Baron Jolán  23 éves, Franz  Mária  22 éves,  Neuman  
Erzsébet  35 éves, Zaharovics Erzsébet  18 éves.  Schmolneuer  
Jolán  is  a  listán  volt,  de  útközben  rosszul  lett,  így  Bocskón  
elengedték.  Helyette  egy  Kulinyák  Babi  nevezetű  kislányt  
az  oroszok  az utcán  megfogtak  és  az  autóra  tették.  Szegény  
könnyű ruhában volt, félcipőben, hajdanfőtt, nem volt  német  
származású.  Szegény  édesanyja,  amikor  meghallotta,  hogy  
mi történt, pongyolában, papucsban szaladt  az autó után  sír-
va, jajveszékelve.  Borzasztó  emlékek  ezek  a  félelem  görcse  
még ma  sem  oldódott  fel teljesen... 

BIROSZ  JÁNOS  (Kőrösmező,  1989) ...Kőrösmezőről  1944.  
november  26-án  hurcolták  el  a  magyar  nemzetiségű  férfia-
kat.  Gyalog tették  meg  az utat  Kőrösmezőtől  Sztarij-Szam-
borig.  Útközben  ketten  meghaltak.  Mielőtt  a  gyűjtőtáborból  
tovább vitték volna  őket, nyolcan  a cseh légióba jelentkeztek 
önkéntesként,  ebből  hárman  elestek  a  fronton.  A  táborban  
maradtakat  Szibériába  hurcolták,  19-en  meghaltak  utazás  
közben.  A túlélők  csak  9 hónap  múltán  kerültek  haza.  

A magyar  és  a  német  származású  nőket  1944.  november  
22-én  vitték  el  kényszermunkára  Novohorlovkára,  amely  
Donbász környékén van. Köztük volt Frindt-Dereszcsul  Bor-
bála,  aki  1907-ben  született,  2 gyermekes  özvegyasszony,  5  



és  10  éves  félárvákat  hagyott  magukra,  betegen  tért  haza,  
rövidesen meg is halt. Vele együtt meggyötörten  került  haza  
Leibner  Rozália  (1913) Frindt  Emma  (1913),  Frindt  Gizella  
Reparuk  Antalné  (1921),  Reparuk  Mária  Bakkai  Lajosné  
(1925). Mint elmondták,  ott  a lágerben  egy jóindulatú  Berca  
nevű  szovjet tiszt  volt  a  parancsnokuk,  akinek  életüket  kö-
szönhetik.  22  hónapig  dolgoztatták  őket,  végül  a  nőket  is  
hazaengedték. 

AJTAY  SÁNDOR  (Técső,  1990)  ...Sztálin  nem  hitt  a  kár-
pátaljaiaknak, mármint  a magyaroknak, sváboknak,  zsidók-
nak,  de még a ruszinoknak  sem, mert  az  1926 és  1929 között 
születetteket  nem hívta  be  a hadseregbe.  Ehelyett,  amolyan  
munkatáborokba  szállíttatott  bennünket.  Közölték  velünk,  
Donbászra  megyünk  dolgozni.  Mi már  előre  sejtettük,  hogy  
baj  lesz  ebből: Négy  éve  is  csak  három  napra  vitték  el  apá-
inkat,  testvéreinket,  és  mi lett  a  vége... Marhaszállító  vago-
nokba vagoníroztak  be. Két hétig tartott  az út,  mire  megér-
keztünk  Sztálinóba,  egy  bányavárosba  barakkba  tereltek  
bennünket,  korábban  német  hadifogolytábor  volt.  Egyenru-
hát  kaptunk,  mondták,  e naptól  fezeósok vagyunk  5 évet fo-
gunk  dolgozni  és tanulni;  8 órát  dolgoztunk,  este  tanultunk.  
Mellettünk  Zugreszkben  2 ezer fős női tábor volt.  Magyaror-
szágról hozták  ide ezeket  a  foglyokat, bűnük,  hogy  arisztok-
rata családból származtak,  1950-ben elvitték őket haza... Jó-
magam  1952  karácsonyán  érkeztem  haza.  Előtte  egy  nap  
összetereltek bennünket,  s közölték, hogy kivettük részünket 
az  ötéves  terv  teljesítéséből.  Kezünkbe  nyomtak  egy  doku-
mentum-,  illetve  egy  okmányfélét  —  s  kijelentették,  hogy  
mehetünk  haza.  

LŐKE  ANNA  (Salánk—Ilosva,  1990)  ...Vetik  a  határban  
az  őszi  vetést.  Hiszen  dolgos  nép  a  mi  népünk.  Világra  jöt-
tünkkel  hoztuk  magunkkal  a  föld  szeretetét.  

És  ismét:  „közhírré  tétetik".  Minden  katonaköteles  férfi  
jelenjen meg  3 napi munkára  18 és  50  év  között.  



...Három  hét  is eltelt  és  semmi  hír  az  apákról,  testvérről,  
kedvesről. 

Végre  megjött  a  levél,  amit  már  annyira  vártunk.  Egy  
ruszin  ember  hozta.  Hukliván  a  volóci járásban  dolgoznak.  
Ruha, lábbeli  és főleg élelem kell. Nagy hátizsákokkal  felpa-
kolózva szállunk vonatra, mert Munkácsig már van  személy-
szállítás.  Odaérkezünk,  de  nem  tudjuk,  hogyan  tovább.  
Egyik tehervonatról  le, a másikra fel, aszerint  ahogy tolatják 
ide-oda  a vagonokat.  Ugyan  ki felelne többszöri  kérdésünk-
re,  hogy  melyik  szerelvény  megy en  Szolyvára?  Egy  vasutas  
se  tud,  vagy  nem  akar,  beszélni  magyarul.  Este  van  már,  
mire  odaérünk,  nyílt  tehervagonon.  Ott  éjszakázunk,  reggel  
korán  egy öregember  szekerén,  rossz  kis  lovával  viszi  a  cso-
magjainkat Volócra. Mi gyalog a szekér után. A kapaszkodón 
nyomjuk a szekeret, nem bírja a ló húzni.  Az erdőn  keresztül  
megy az út,  közvetlenül  a vasúti  sínek mentén.  Az  útszélen  
temetetlen  holttestek  alsóruhában.  És  nekem  az  jut  az  
eszembe,  hogy hol van  az  a  kéz,  ami  kioltotta  az életet:  kéz,  
amely  munkára  és  simogatásra  van  teremtve.  Talán  ő  is  
megdermedve  fekszik  valahol?  

Több kisebb híd felrobbantva. Civilruhás férfiak dolgoznak 
a  hidak visszaállításán.  Tarpaiak,  útunkat  állják. Ha  Istent  
ismerünk,  adjunk  egy kis kenyeret.  A szemekben  félelem és  
kétségbeesés.  Míg  élek,  nem  felejtem  el  azokat  a  tekintete-
ket. 

Megérkezünk  Huklivára.  Lerobbantva  a két  domb  közötti  
vasúti híd. Sok méter magasságban katonák és civilek építik  
mert  mentől  elébb el kell, hogy induljon a vasúti  közlekedés.  
Farönkökből  építik  a hídnak  a lábát.  És mi találkozunk  Vic-
tor  Hugo  nyomorultjaival.  Megelevenedve  itt  vannak  előt-
tünk.  Kiléptek  a  könyvnek  a  lapjairól.  De nem,  nem  is jó  a  
hasonlat.  Ez  a  hegy  a  Golgota  hegye,  azzal  a  különbséggel,  
hogy kétezer évvel ezelőtt Krisztus egyedül vitte a keresztjét, 
itt  meg  húsz  ember  viszi  a  2—3 köbméteres  rönköt,  térdig  



érő sárban  fel  a  hegytetőre.  Tetvesek,  rongyosak,  koszosak,  
rettenetes  látvány.  Ja j  annak,  aki  kidől,  mert  akkor  őt  is  
viszik  fel a  sebtében  kiásott  sírgödörbe.  

Nagyon igyekeznek dolgozni, mert ígéretet kaptak, ha kész 
lesz  a híd, hazaengedik  őket. Nincs közöttük  csak az  időseb-
bik testvér,  a kisebbik  lent van  a  völgyben  egy házban  bete-
gen, lázasan.  De kihozta  őt az idősebbik  testvér  a  munkára,  
mert  aki bennmaradt  az ajtó és ablak  nélküli  szálláshelyen,  
tovább  hajtják  Sztrij  felé.  Kapcába  bugyolált  lábbal,  ami  a  
biztos  halállal  egyenlő.  Ott  találkozom  vele.  Az  első  szava  
hozzám: hoztál-e  lábbelit, meg a kesztyű  is széjjelment.  Egy 
kapca  darabjából  foltozom  a  szétment  kesztyűt.  Ott  vagyok  
vele  estig,  míg  vége  nincs  a  munkaidőnek.  Melegvíz  ká-
posztadarabkákkal  a vacsorájuk a nyomorultaknak.  Szállást  
találunk  egy faház egyetlen  szobájában, ahol  a  gazda  tized-
magával  lakik  és mi ketten.  Én  a  kemence  padján  harmad-
magammal  fekszem. Irtón vakaródzunk,  egész  éjjel nem  tu-
dunk  aludni.  Naponta  kétszer  diónagyságú  krumpli  az  
eledele  a családnak, héjába főve, csak úgy, sóval. Egy falatot 
sem  tudunk  lenyelni,  mert  a  szemükkel  könyörgik  ki  a  ke-
nyeret  a  szánkból  a  gyerekek.  Reggel  megvárjuk,  mikor  ki-
jönnek  a  mieink  a  munkára.  Kilenc  óra  van,  amikor  elbú-
csúzunk tőlük. Sír  a lelkem, nagyon szomorú  a szívem,  de  el  
kell  indulnunk.  Nagyon  hosszú  út  áll  előttünk.  

...Életem  során  többször  vitt  az  utam  azon  a  tájon.  Nem  
kell lehunyni  a szememet,  hogy ismét  lássam  a  nyomorulta-
kat.  A  híd  favázát  már  régen  vasszerkezetre  cserélték.  De  
áll  a  Golgota hegye, rajta békés tehenek, bárányok  legelnek.  
A jeltelen  sírokat  a hegy tetején benőtte  a vadvirág.  Az égen 
bárányfelhők úsznak,  béke  van...  

FILEP  JÁNOS  (Lónya,  Szabolcs-Szatmár-Bereg  megye,  
1989)  ...1944.  november  27.  Csepergős  őszi  reggelre  ébred-
tünk.  Fegyveres  orosz  katonák  egy-egy  elöljárósági  taggal  
járnak házról házra  és felszólítják a  18—50 közötti férfiakat, 



három  napi  élelemmel,  takaróval  azonnal jelentkezzenek  a  
községházán.  A hír  az  volt,  hogy  három  napi  munkára  me-
gyünk romot takarítani  Csap községbe. A három napot  sem-
mibe vettük,  gondoltuk,  három  hetet  is  kibírunk.  A község-
ben  kb.  150 ember  volt  összegyűjtve,  egy ismeretlen  katona  
tolmácsolt.  Összeírással,  névsorolvasással  telt  e nap,  de  on-
nan  már  eltávozni  nem  lehetett,  géppisztolyos  katonák  őr-
ködtek. Ennek  ellenére  senki  se  gondolt  rosszra.  Este  aztán  
sorakozó  és  elindult  a  menet.  Az  eső  esett,  a  nők  a  kapuk  
aljából hangos zokogással búcsúztatták férjüket, fiaikat vagy 
éppen  kedvesüket.  Ök  talán  érezték,  amire  mi  gondolni  se  
mertünk,  sőt bizakodás  volt bennünk.  Hogy  a búcsúzás  még  
tragikusabb  legyen, felcsendült a nóta: „Fehéret virágzik, fe-
héret  virágzik  az  akácfa...", mi  bohó fiatalok, önfeledten  da-
lolunk,  az édesanyák  zokognak.  Lassan  elhagytuk  a falut,  a  
sötétség  fátylat  borít  a  síró  asszonyokra,  a  szalmatetős  há-
zikókra.  Mi  megyünk,  éltet  a  tudat,  hogy  rövidesen  vissza-
térünk. Talán senki sem merte azt gondolni,  hogy ez az  utol-
só  útja,  többé  sem  szeretteit,  sem  szülőfaluját  nem  fogja  
látni. 

Az első megállóhely  Bátyú  község volt,  ahol  egy  elhagyott  
és kifosztott kastélyban töltöttük az éjszakát. Reggel, amikor 
sorakozót vezényeltek, láttuk, hogy itt már mások is vannak, 
és  velünk  együtt  indították  őket  is  útba.  A propaganda  to-
vább  működött.  Azt  mondták,  Beregszászra  megyünk,  ott  
megkapjuk  a dokumentumot,  és aztán  davaj domu. A menet 
újra elindult, a vasúti töltésen meneteltünk.  Az éjaszkát Bar-
kaszó  mellett  egy elhagyott  tanyán  töltöttük.  Itt  már  néhá-
nyan megszöktek, azaz elbújtak és reggel nem jöttek  velünk.  
Nem  vették  észre,  szerencséjük  volt.  Mi  mentünk  tovább.  
Szökni  nem  tudtam,  mert  apám  nem  engedte,  félt,  hogy  le-
lőnek. Estére értünk Beregszászra, ahol a megyei  adóhivatal  
épületében  helyeztek  el bennünket.  Térdig jártunk  a  papír-
ban.  Itt  már  nagyon  sok  ember  volt  összegyűjtve.  Benzines  



hordókban  főzték  a  babot  és  hozzá  fekete  kenyeret  adtak.  
Beregszász  városában  nem  sokáig  voltunk,  talán  egy  vagy  
két  napig.  Egy  reggel  újra  sorakozó,  de  most  már  tizesével  
számoltak az őrök... Késő este megérkeztünk Munkácsra.  Itt  
a  téglagyárba  zártak  bennünket...  Másnap  reggel  újra  sora-
kozó és irány  Szolyva...  Ez már  szabályos  láger  volt,  többso-
ros szögesdrót-kerítéssel  körülvéve.  A sok asszony ott jajga-
tott  a bejárat  előtt... Szolyváról  rövidesen útnak  indítottak...  
1944.  december  6-án  — ahol  valamikor  Árpád  apánk  népét  
bevezette  — elhagytuk  Magyarországot...  

A láger  poklait  megjárva  1380 nap  után  hazatértem.  Ek-
kor  1948. június 21-ét írtunk... A községből  168 főt hurcoltak 
el,  ebből 93-an  haltak  meg...  

A  kép  lehangoló,  gyakorlatilag  alig  akadt  porta,  ahol  ne  
kellett  volna  elhunyt  hozzátartozót  gyászolni.  A sebeket  az  
idő begyógyítja, de feledni sohasem lehet.  A fogság rémképei 
még  évtizedek  múlva  is kísértek  álmaimban.  

ZSELTVAY  KATALIN  (Técső,  1991)  ...Nagyapám,  akit  
mindnyájan  a  családban  apukánknak  szólít,  Zseltvay  Theo-
dor (Ferenc),  a munkácsi  görög katolikus egyházmegye  Técső  
járásának  főesperese  volt...  

Romzsa püspök  „rejtélyes" halála  nagyon  leverte  apukán-
kat, napokig-hetekig  szavát  sem hallottuk, majd egy este — 
zárt  ajtók  és  befüggönyözött  ablakok  mögött  — szinte  sut-
togva  elmondta  az  igazságot,  majdnem megesketve  minket,  
hogy hallgatni fogunk, mert már  a püspök nevének  egyszerű  
említése  is  egyenlő  volt  a  főbenjáró bűnnel.  Hallgattunk  is,  
hisz láttuk-hallottuk  mindazt,  ami körülöttünk  zajlik, ott — 
valahol benn  — éreztük,  hogy hasonló sors vár ránk  is,  mert  
már  elítélték  apukánk  néhány  kollégáját,  akik  kitartottak  
egyházi hűségük  mellett.  Egy napon  minden  előzetes  felszó-
lítást  mellőzve,  kipakoltak  az  utcára,  azt  mondták  a  pribé-
kek,  hogy menjünk a pokolba.  Egy körtvélyesi  tanító,  Vaszil  
Nebola  családja  fogadott  be  minket.  Ezt  a  nevet  nemcsak  



emberi cselekedetük miatt  kell megjegyezni, hanem azért  is,  
mert  a  volt  családfő neve  szerepelt  apukánk  perében,  mint  
sorsdöntő  bizonyíték.  Apukánk  még  48  őszéig  misézett,  de  
már  akkor  —  azután  nagy  erővel  —  folyt  a  beszervezése.  
Nem  tévedés:  beszervezése,  ugyanis  arra  akarták  rávenni,  
hogy  az  NKVD  illetékeseinek  jelentse  mindazt,  amit  hívei  
gyónnak,  ám  — természetesen  — schismatiót  (vallásváltoz-
tatás),  sem besúgószerepet  nem akart  vállalni,  habár  tudta:  
mi  lesz  a  következmény,  volt  néhány  „példakép".  1950-ben  
tartóztatták  le: gyilkosság vádjával! Házkutatás  volt,  termé-
szetesen  semmilyen  kompromittáló  anyagot  nem  találtak.  

„Tudva  azt,  hogy  a kreált  „bűntettért"  a  legszigorúbb  íté-
letet is kiszabhatják, bátyám,  az orvos, ismeretségi körét fel-
használva beszélt  a huszti  törvényszék bírájával,  Ivaniccsel,  
akitől  megtudta,  hogy már  napokkal  a  tárgyalás  előtt  kész  
volt  a  forgatókönyv: le voltak  írva  a  „tanúvallomások",  apu-
kánk  „beismerő  vallomása"  és  papíron  volt  az  ítélet  is:  hu-
szonöt  év Szibériában.  A „tárgyalás" zárt  volt,  mi kinn  resz-
kettünk  a  bíróság  épülete  előtt.  A vád  „koronatanúja"  egy  
taracközi,  Tyászko  nevezetű  asszony  volt,  aki  azt  vallotta,  
hogy  szemtanúja  volt,  mikor  apukánk  saját  kezűleg  ácsolt  
egy  akasztófát  és  azt  felállította  Taracköz  főterén,  a  gyógy-
szertár  előtt,  és  arra  akasztotta  a  fent  nevezett  Vaszil  Ne-
bolát  és  társait.  A nevezettet  még  39-ben  végezték  ki  mint  
szicsákot,  valahol  a  környéken,  amihez  — mondanom  sem  
kell  — semmi  köze nem  volt  apukánknak.  

Aztán  láttuk  egy pillanatra  őt,  mikor  vitték  a  vonathoz.  
Mindössze  két  levelet  kaptunk  tőle,  megsárgult  hatolda-

las, ceruzával  írt levelet. Egyik sorstársa  — évek múlva  sza-
badulva — mesélte  el apukánk fizikai halálát, mert  lélekben  
most  is  él.  1951 novemberében  — egy nem  egész évet  töltött  
a  karagandai  fogolytáborban — annyira  súlyosbodott  egész-
ségi  állapota,  hogy  átszállították  egy  rabkórházba,  ott  mű-
tötte meg egy budapesti orvos-professzor, Issekuts tanár,  aki  



— milyen  az  élet!  —  a  bátyám  tanára  volt  a  budapesti  or-
vostudományi  egyetemen.  Apukánk  említett  sorstársa,  Pe-
tenykó  István  lelkész  szanitécként  szolgált  abban  a  kórház-
ban  apukánk  mellett  volt  az  utolsó  napig.  Habár  a  műtét  
sikeres  volt,  a  legyengült  test,  a  lelki  vívódásokból  eredő  
idegállapot,  a gyógyszerek hiánya megtették  a magukét:  né-
hány napra  a műtét után meghalt.  Mi ezt akkor nem  tudtuk,  
nem  értesítettek  hivatalosan,  csak  hónapok  múltával  írta  
meg  egy észt  nemzetiségű  sorstársa.  



KÖZÖS  IMA  HALOTTAINKÉRT  

Szolyva,  1990.  november  24.  

DIÓSSY  GÉZA  KORNÉL  római  katolikus  pap  

Megemlékezésre  gyűltünk  össze.  Azokra  gondolunk  első-
sorban,  akiket  ide,  a  szolyvai  lágerbe  gyűjtöttek  össze  né-
hány  napos  munkára,  akik  innen  indultak  minden  ember  
utolsó útjára, akik itt nyugszanak ma még jeltelen  sírokban.  
Szétnézve  a  Halotti  Beszéd jut  eszembe:  „Látjátok  feleba-
rátaim  szemetekkel,  mik  vagyunk,  bizony  por  és  hamu  va-
gyunk." 

...A halál  minden  ember  osztályrésze.  Igen.  Mindenkinek  
meg  kell  halnia,  de  mégis  nagyon  szomorú  a  mi  szívünk.  
Szomorúan  emlékezünk  az  itt  meghalt  édesapákra,  édesa-
nyákra,  testvérekre  és rokonokra,  fiatalokra  és  idősebbekre.  
Emlékezzünk halottainkra, akik itt nyugszanak vagy máshol 
lettek  az  erőszakos  és  értelmetlen  halál  áldozatai.  

...Feladatunkat  a  Halotti  Beszéd  második  fele  így  fogal-
mazza  meg: „Imádkozzunk  Urunk  Istenünk  kegyelméért  el-
hunyt testvéreink számára,  hogy irgalmazzon  és  kegyelmez-
zen  nekik  és  bocsássa  meg  minden  bűnüket.  Az  imádság  
mellett  egy különleges feladatunk is van: az előretekintés.  A  
hívő keresztény  ember Jézus Krisztusra tekint.  О mondotta: 
„Elmegyek  helyet  készíteni  nektek,  ismét  eljövök,  magam-
mal  viszlek  titeket,  hogy  ott  legyetek,  ahol  én  vagyok."  Fel-
támadt  Krisztus  halottaiból.  Legyőzte  halállal  a  halált  és  a  
sírban  lévőknek életet ajándékozott. Előretekintünk,  amikor  
imádkozva  emlékezünk  halottainkra.  A készülő  emlékmű  is  
figyelmeztet  majd,  hogy nem  felejtjük el  Öt.  



ORTUTAY  ELEMÉR  görög  katolikus  pap  

Atyám,  Kárpátalja  a  mi  földi  hazánk,  ott  születtünk,  ott  
éltünk, ott dolgoztunk becsületben. Becsületes magyarok vol-
tunk,  senkinek  se  ártottunk.  Pedig  a  történelem  folyamán  
különböző  politikai  hatalmasságok  uralkodtak  felettünk:  
egyszer  az  osztrák,  majd  a  cseh  és  az  orosz.  De mi  akkor  se  
estünk  kétségbe,  mert  fülünkben  csengett,  hogy  a  viharra  
csend jő majd és feltűnik  a fény az  égen... Hittünk,  mert  mi  
Istenhivők vagyunk. Hittünk abban, hogy élhetünk még Kár-
pátalján emberként, Istenben bízva és nem gyáva,  tehetetlen  
bábként.  Mi  hitünket,  nemzetünket,  magyarságunkat  sose  
tagadtuk  meg,  mi  sose  alacsonyodtunk  le,  hogy  aljas,  áruló  
Júdások  legyünk  vagy  pedig  hitvány,  bitang  gazemberek,  
akiknek  kedvesebb  a  rongy  élete, mint  a  becsülete.  

Kérlek,  Atyám,  higgyél  nekünk,  hogy  mi  hűen  kitartot-
tunk  vallásunk,  hitünk,  magyarságunk  mellett  és  amikor  
imádkoztunk,  a költő szavaiba kapaszkodtunk, mert  sokszor  
más ima nem jutott eszünkbe, hogy „Te isteni égi fény, hassál 
át  rácson,  falakon".  

GULÁCSY  LAJOS  református  lelkész  

Az ítéletet bízzuk az Istenre. Nem tudnánk  igazán  ítéletet  
tenni.  Higgyétek  el,  azok,  akik  az ártatlanul  elítéltek  ezreit  
megölték, megkínozták,  gyötörték,  felelni fognak Isten  előtt.  
Nem  a  mi  feladatunk  ítéletet  mondani.  A  mi  feladatunk  
imádkozni  azért,  hogy  ezek  az emberek,  akik  a  gonoszt  tud-
ták művelni, találjanak kegyelmet, találjanak bocsánatot. Az 
ítéletet  bízzuk  az  Istenre.  És  ha  ezt  elfogadjuk, akkor  meg-
békélünk,  elcsendesedünk,  megvigasztalódunk...  Ezért  mi,  
akik  gyászolunk,  akik  hordozzuk  a múltat,  legyünk  megbo-
csátással,  legyünk  szeretettel.  Mert  tudjuk,  Atyámfiai,  ma-



gam  is, aki  több, mint  hét  évet voltam  a megpróbáltatás  tü-
zében, nem könnyű  megbocsátani,  de Krisztusban  lehet,  söt  
kell.  Bocsássunk  meg,  hogy  nekünk  is  megbocsátassék.  Ol-
dozzuk  fel egymást  szeretetben  és  ez  az  emlékpark,  ami  itt  
fog felépülni,  legyen  emlékeztető,  hogy  van  Isten,  aki  min-
dent jóra  fordít...  

LABORCZI  GÉZA  evangélikus  lelkész  

Kedves  Testvéreim!  
Ki  tudná  megmondani  és  felsorolni,  hogy  hányféle  csend  

van. Hiszen ismerjük a tavasz termékeny  csendjét, ismerjük 
a gondolkodás, a gondolat kipattanásának  csendjét, ismerjük 
a  simogatás  csendjét,  de tudunk  a  félelemnek  a  csendjéről,  
a  gyűlöletnek  a csendjéről, a megalázottság  csendjéről és  tu-
dunk  a  temetőkertek  kegyetlen  némaságáról  és  csendjéről.  
S  az,  hogy most itt  vagyunk,  az azt jelenti,  hogy  a  csend,  az  
a  gonosz  csend,  az  embertelen  csend  előbb-utóbb  mindig  
megtörik.  Megtört  a  csend,  ami  Kelet-Európára  borult  és  
ezért  hozhattam  magammal  a magyarhoni  evangélikus  egy-
ház,  közelebbről  a  nyíregyházi  gyülekezet  és  az  ottani  test-
vérek  szeretetteljes  köszöntését  és  részvétét  is  ezen  a  mos-
tani  alkalmon.  

De  megtört  a  csend,  mert  megtanulhatunk  újra  beszélni  
és ebben a csendben, amelyik immáron itt és most a döbbenet 
csendje is, az emlékezés csendje... És ebben  a  megemlékezés  
csendjében megszólal  az  Úristen,  mert  reménységet  ad.  Re-
ménységet ad arra,  hogy lehet emberként  élni.  Reménységet  
ad arra,  hogy lehet megalkuvások  nélkül,  egyenes  gerinccel,  
emberül  élni  mindannyiunknak...  És  reménységet  ad  legfő-
képpen  azért,  mert  nem  valamiféle hamis  vagy  hazug  ideo-
lógiákat  kell  kergetnünk,  hanem  egy  gyermek  születik,  hi-
szen hamarosan  Karácsonyra  készülünk  és ez a gyermek  az,  



aki  a mi reménységünk  forrása, mert  ő az Erő,  ő az  Örökké-
valóság  és  ő a  Békesség.  

A megemlékezések után újra csend  lesz  mggd. A megbéké-
lésnek  és  a  megvigasztalódásnak  a  csendje  boruljon  a  szí-
vünkre  és  így  egészen  más  csenddel  hagyhatjuk  itt  ezt  az  
emlékhelyet.  A  megnyugvásnak  és  a  kiengesztelésnek  a  
csendjével. 



Az  Olvasóhoz  

Súlyos fogalmakat testált  az emberiségre  a leköszönő  má-
sodik  évezred utolsó százada.  Megbélyegzéssel,  önpusztítás-
sal,  hazátlansággal  asszociáló  fogalmak  törtek  be  a  köztu-
datba  és  borították  fel  a  homo  sapiens  viszonylagos  
nyugalmát:  világháború,  megszállás,  diszkrimináció,  gettó,  
deportálás,  GULAG, haláltábor,  holocaust,  genocídium,  ma-
lenykij  robot...  És  sodródtak  a  történelem  forgatagában  a  
mindenkori hatalomnak totálisan kiszolgáltatott  etnikumok,  
népek,  nemzetek.  Köztük  azok  is,  amelyeknek  hazája  Kár-
pátalja,  ez  a  csodálatosan  szép  szeglete  a  földnem,  ahol  év-
századok  óta  élnek együtt jóban-rosszban  ruszinok,  magya-
rok,  németek,  románok,  szlovákok.  Hol  jogfosztottan,  hol  
alávetett  állapotban,  hol  kisebbségi  sorban  esztendőkön,  
hosszú-hosszú  évtizedeken  át.  

1944  őszén,  amikor  Kárpátalján  már  véget  ért  a  második  
világháború, és úgy tetszett,  hogy végre béke lesz  Európának 
ezen  a  mostoha  darabkáján  is,  amikor  pislákoló  remény  és  
valami  nagy-nagy várakozás  élt  az emberekben,  városaink-
ban riadalmat keltő plakátok jelentek  meg, falvainkban meg-
perdültek  a  dobok,  és  ...fejünkre olvasták  származásunkat,  
mondván, bűnös nemzet fiai-lányai vagyunk. És jött  Szolyva  
— az újkori Golgota.  Aztán végeláthatatlan  sorok  kígyóztak  
a  térdig  érő  hóban  át  a  Kárpátok  hágóin,  majd  marhavago-
nokba  préselve vitt  az ítélet  nélkül,  ártatlanul  elhurcolt  tíz-
ezrek útja Orsára, Vityebszkbe, Krasznouralszkba,  Boriszló-
ba,  Tobolszkba,  Kazanyba,  Kolimára...  Bűnük  az  volt,  hogy  
magyarnak  születtek.  

Mit  tudnak  minderről  a  mai  húsz-harminc-negyvenéve-
sek? De van-e egyáltalán jogunk ezt számonkérni tőlük, ami-
kor nemcsak  egy egész emberöltő választja  el őket  1944 őszé-
nek  tragikus  napjaitól, hanem  a tilalmat  parancsoló  tabu,  a  
megfélemlítés és persze  a jól működő íratlan  szabály  is:  ami-



röl nem beszélünk, az nincs. A közelmúltig sem beszélni, sem 
írni,  de  még suttogni  sem mertek  1944  őszéről  a  gorbacsovi  
peresztrojkát  elindító  országban  az  emberek.  

Ezt  a görcsös hallgatást  kívánta  megtörni  s a fájdalmasan 
homályos  foltokat  felderíteni  az  az  emlékkonferencia,  ame-
lyet 44 év után  először,  1989. november  18—19-én  rendezett  
Beregszászban  a  Kárpátaljai  Magyar  Kulturális  Szövetség.  
A konferencia  —, amelynek  impulzust  a  gorbacsovi  nyíltság  
adott  — célja az volt, hogy tisztán láttassa  történelmünknek  
ezt  a  sokakat  sújtó és nemzedékeket  némaságra  kárhoztató  
sötét  korszakát,  hogy kimondja  az  elhallgatott  igazságokat,  
hogy fejet hajtson a vétlen áldozatok előtt, és hogy visszaadja 
a  túlélők  és hozzátartozóik  belső békéjét.  

Ez  a kötet,  amelyet joggal  nevezhetnénk  akár  vádiratnak  
vagy  tetemrehívásnak  is,  szembesülés  a  múlttal.  Olvastán  
sorstragédiák,  családi  drámák,  embertelen  kínok  tárulnak  
fel  az  Olvasó  előtt.  Kortársak  és  a  lágerek  poklát  megjárt  
túlélők, az elhurcoltak megtiport hozzátartozói  és megfélem-
lített  leszármazottaik  a  történelmi  igazságtételben  bízva  
mondják el személyes tragédiáikat,  átélt keserveiket.  Edzett  
lélek kell a túlélők keresetlen,  egyszerú szavakkal  elmondott  
tanúvallomásainak,  testi  és lelki megaláztatásainak  olvasá-
sához. 
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Ez  a  kötet,  amelyet  joggal  nevezhetnénk  akár  vád-
iratnak  vagy  tetemrehívásnak  is,  szembesülés  a  múlttal.  
Olvastán  sorstragédiák,  családi  drámák,  embertelen  kínok  
tárulnak  fel  az  Olvasó  előtt  Kortársak  és  a  lágerek  
poklát  megjárt  túlélők,  az  elhurcoltak  megtiport  hoz-
zátartozói  és  megfélemlített  leszármazottaik  a  történelmi  
igazságtételben  bízva  mondják  el  személyes  tragédiáikat,  
átélt  keserveiket.  Edzett  lélek  kell  a  túlélők  keresetlen,  
egyszerű  szavakkal  elmondott  tanúvallomásainak,  testi  
és  lelki  megaláztatásainak  olvasásához.  




