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Tisztelt  Olvasó!  

Úttörő munkára vállalkoztunk,  amikor megjelentetjük  a  
Kárpátaljai  magyar  GULAG-lexikont,  azaz  a  "lefejezett"  
értelmiség eddig összegyűjtött adattárát. Hasonlót eddig vi-
dékünkön  nem adtak ki. A  második  évezredet  lezárva  ösz-
szeállításunkat  egy tudatos  gyűjtőmunka  eredményének  te-
kintjük.  Tudatában  vagyunk  annak,  hogy a koncepciós  pe-
rek áldozatainak tényanyaga  korántsem teljes. Tíz  év gyűj-
tését  adjuk  közre.  Mindezek  ellenére  az  eddig  feltárt  és  
nyilvánosságra  hozott dokumentumok  megszabják  a  továb-
bi kutatások  irányát  és reményt  adnak arra,  hogy a függet-
len  Ukrajna  legfelsőbb  államhatalmi  szervei  végre  elisme-
rik,  hogy a  IV. Ukrán  Front  és az NKVD katonái  vezető-
ségének  ún.  "elszigetelési  akciója",  és  itt nemcsak  a  három-
napos  "málenykij  robotra" utalunk  (több mint 40  ezer  ma-
gyart hurcoltak  el,  melynek közel  fele odaveszett),  hanem a  
"lefejezett" kárpátaljai  magyar,  ruszin  értelmiségre  is —  a  
helyi  magyarsággal  szemben  elkövetett  háborús  bűntett,  
módszeres  népirtás  volt  egészen  a  magyar  '56-os  forradal-
mat vérbefojtva és a megtorlást  követő hónapokon  keresztül  

1959-ig. 
Miután  a szovjet hadsereg elfoglalta Kárpátalját  és Uk-

rajnához  csatolták  a  területet,  bevezették  a Sztálin  nevével  
fémjelzett  közigazgatást.  Az  állami  intézményekben,  hiva-
talokban dolgozók mindennapi  munkájába bizonyos mérté-
kig  átöröklődött  a magyarokkal  szemben  éreztetett  és kifej-
tett  megkülönböztető  politika  is.  Képviselőiket  kirekesztet-
ték a politikai  életből,  a magyarok  iránt táplált  bizalmatlan-
ság a legkülönbözőbb hatalmi  szinteken nyilvánult meg. 

1944  decemberétől  a  sztálini  megtorló  rendszer  Kár-
pátalján  is teljesen működésbe lépett: megjelentek a katonai 



kémelhárítás  (a S Z M E R S )  szervei, az állambiztonsági  hi-
vatal  helyi,  teritoriális  szervei,  a  katonai  ítélőszervek,  az  
ügyészségek,  a bíróságok  és a különleges bíróságok.  De kü-
lön működött  ez a rendszer a hábori  utáni  években  egészen  
1954-ig. Állandóan  keresték a kárpátaljai  magyarság  köré-
ben  a szovjet állam ún. ádáz ellenségeit,  a kémeket,  az  ösz-
szeesküvőket,  terroristákat,  hazaárulókat.  Koncepciós  pe-
rek  folyamatát  indították  el,  hogy  a  börtönökben  és  a  
G U L A G  lágereiben  szigeteljék  el  a  jogaikért  kiálló  ma-
gyarokat. 

Kilátástalanság,  félelem  fészkelt  sokak  szívében.  Nem  
tudhatták,  mikor  és  kit  rángatnak  ki  éjszaka  felesége  és  
gyermekei  mellől. Kárpátalján  tevékenykedő sztálinisták  az  
egyszerű  kisembereket  sem  kímélték.  Bűnösnek  számított  
mindenki,  aki  a  Horthy-rezsim  alatt  bármilyen  hivatalt,  ál-
lami, egyházi  tisztet stb.  töltött be,  illetve vállalt. így  hurcol-
ták  lágerekbe  a hajdani  leventeoktatókat,  római,  illetve  gö-
rög  katolikus,  református  papokat,  egykori  állami  hivatal-
nokok százait.  Könyörtelenül  bárkit  a  "szovjet  nép  ellensé-
gének" kiálthattak  ki  és fogtak koncepciós  perbe,  hurcoltak  
el  a  GULAG-szigetekre.  Felsőbb  "megrendelésre"  kulák-
listák készültek,  az  1925  és  1930  között született fiatalokat 
a  donyeci  szénmedencébe  irányították,  a  dezertőröket  bör-
tönbe zárták. Az  életben  maradt  deportáltak,  elítéltek  csak  
Sztálin  halála  után  térhettek vissza.  Sokan  odahaltak,  akik  
hivatásuknak,  hitüknek,  nemzetiségüknek  váltak  áldozatai-
vá. Megtizedelték,  elnémították,  a kárpátaljai  magyarok so-
rából  száműzték  azokat  a  magyar  értelmiségieket,  akik  a  
magyar  nemzet  napszámosai  voltak.  Hogy  az  elmúlt  évti-
zedek  alatt  hányan  pusztultak  el?  Erre  a  kérdésre  a  lekö-
szönő XX.  században,  sem  a  következőben  nem  kapha-
tunk  választ,  mert  egy  összeomlott  bolsevista  birodalom  
mindent maga alá  temetett.  

Dupka  György  



ÁDÁM  András  
(1905,  Salánk)  —  Szov-
jetellenes  propagandában  
való aktív részvételért  ítélték  
el  25  évre.  Szibéria  egyik  
lágerében  életét  vesztette,  
sírhelye  ismeretlen.  

ADLER  Ella  (1918,  
Felsőszlatina)  — a határ  il-
legális  átlépéséért  magyar  
és  német  kémnek  nyilvání-
tották.  A  Szovjetunió  
NKVD-je,  különtanácsa  
határozata  alapján  az  
USZSZK  ВТК  80.  cik-
kelye  értelmében  a  szovjet  
határ  illegális  átlépéséért  
ítélték  el,  az NKVD  halál-
táborába  került.  Sorsa  is-
meretlen.  1962  után  az  "il-
legális határátlépőket" reha-
bilitálták. 

ALBÓK  Rozália  
(1920)  —  A  koncepciós  
perek  áldozata.  A  
S Z M E R S  kémelhárítási  
szerv  hatáskörében  1944.  
november 26-án  létrehozott  
NKVD  kárpátaljai  
különtanácsa  (később  az  
S Z S Z K S Z  állambizton-
sági  minisztériuma  kárpát-
aljai  különtanácsa)  ítélte  el  
1951.  május  26-a  előtt.  A  

vád:  hazaárulás,  kémkedés,  
terrorcselekmény,  diverzió,  
rongálás,  szabotázs,  szov-
jetellenes  összeesküvés,  
szovjetellenes  agitáció  stb.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 

ANTAL  Mihály  
(1922,  Tereblja)  —  A  
koncepciós  perek  áldozata.  
Az  1947-től  megszüntetett  
különleges bíróság  helyett  a  
Kárpátontúli  Területi  Bíró-
ság  ítélkezett  politikai  
ügyekben  1970  áprilisáig  
az  SZSZK  ВТК  54-58-
as  paragrafusainak  cikke-
lyei  alapján.  A  vád:  ellen-
forradalmi  célú  kapcsolat-
tartás  külföldi  állammal,  a  
nemzetközi  burzsoázia  se-
gítése,  ellenséges  akciókra  
való  felbujtás,  kémkedés,  
kártevés,  terrorista  akciók,  
diverzió.  Törvénytelen  volt  
az  ítélet.  A  90-es  években  
rehabilitálták. 

ANTONISIN  István  
(1901.  augusztus  5.,  
Lemberg) —  nagypásztélyi  
(Koszteve  Pasztil)  görög  
katolikus  parochus,  1945-



ben  került  a  munkácsi  egy-
házmegye  kötelékébe.  
1948-ban  tartóztatták  le  és  
ítélték  25  évi  javító  kény-
szermunkára.  További  sor-
sa  ismeretlen,  valószínűleg  
jeltelen sírban nyugszik.  

APÁCZKY  Dezső  
—  Sófalva  (Danilove),  id.  
Apáczky  Károly  38  éves  
kisebbik  fia,  gazdálkodó.  
1944  novemberében  a  be-
vonuló  szovjet  partizánok  a  
falu vérszomjas  magyargyű-
lölőivel  együtt  önbírásko-
dást,  leszámolást  folytattak.  
Egy  vasárnap  este  a  helyi  
községházára  hurcolták,  
hétfő  este  gyötrelmes  valla-
tás  után  agyonlőtték.  A  
vád:  "Ellenségek  voltak  -
magyarok!". 

APÁCZKY  Károly  
id.  —  Sófalva  (Danilove),  
a  Sándorfalvi  Sóskútnak  
volt a felügyelője.  1944  no-
vemberében  a  bevonuló  
szovjet  partizánok  a  falu  
vérszomjas  magyargyűlölői-
vel együtt önbíráskodást,  le-
számolást  folytattak.  Egy  
vasárnap  este  a  helyi  köz-
ségházára  hurcolták,  hétfő  

este  gyötrelmes  vallatás  
után  agyonlőtték.  A  vád:  
"Ellenségek voltak - magya-
rok!". 

A P Á C Z K Y  Károly  
ifj. —  Sófalva  (Danilove),  
id.  Apáczky  Károly  50  év  
körüli  fia,  Sófalva jegyzője.  
1944  novemberében  a  be-
vonuló  szovjet  partizánok  a  
falu vérszomjas  magyargyű-
lölőivel  együtt  önbírásko-
dást,  leszámolást  folytattak.  
Egy  vasárnap  este  a  helyi  
községházára  hurcolták,  
hétfő  este  gyötrelmes  valla-
tás  után  agyonlőtték.  A  
vád:  "Ellenségek  voltak  —  
magyarok!". 

ARANYI  Zoltán  
(1899,  Terebesfehérpatak  
/Gyilove/)  —  az  NKVD  
tartóztatta  le.  A  vád:  a  nép  
ellensége,  Horthy  fasiszta  
bérenc,  vatikáni  ügynök,  
amerikai  kém stb. A  külön-
bíróság  kirakatperének  ál-
dozata  lett. Az  U S Z S Z K  
BTK-ja  54.  §-ának  6.,  
13.,  11.  és  10.  cikkelyei  
alapján  vonták  felelősségre.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 



ÁRVAY  Dezső  —  
tiszaújlaki  római  katolikus  
plébános.  1944  őszén  tar-
tóztatták  le. Az  ítélethirde-
tést  követően  először  a  
szolyvai  lágerben  rabosko-
dott.  Lágertársa  volt  
Badzey  Pál  festőművész.  
Szolyváról  a  GULAG-szi-
getekre  került.  A  rabosko-
dás  után  1956-ban  vissza-
tért  Tiszaújlakra,  meghalt  
1967-ben. 

ASSZONYI  István  
—  forgolányi  református  
lelkész.  1949.  március  20-
án,  éjfélkor  tartóztatták  le.  
О  is  tagja  volt  a  Napkeleti  
Baráti  Körnek.  Az  
NKVD  ungvári  börtöné-
ben  "vették  kezelésbe".  
Visszaemlékezése  szerint  
az  ukrán  büntetőtörvény-
könyv 54.  §-ának  10/2.  11.  
Cikkelyében  foglalt  bűn-
cselekménnyel  vádolták.  Ez  
csoportosan  elkövetett  szov-
jetellenes  propagandában  
való  aktív  részvételt  jelen-
tett,  amit  templomban  ige-
hirdetés  közben,  előadások-
ban,  a  bibliaiskolában  való  
tanítás  során,  általában  a  

hívekkel  tartott  vallási  fog-
lalkozás  közben  követhetett  
el. Tiltotta  például  a  Kom-
szomolba  való  belépést,  a  
szovjet  irodalom  olvasását,  
a  különböző  hivatalos  ren-
dezvények látogatását.  Tár-
gyalására  május  23-án  ke-
rült  sor.  Ekkor  tudta  meg,  
hogy  a  Napkeleti  Baráti  
Körnek hat tagját  tartóztat-
ták le egyszerre.  Otük  bün-
tetése  25-25  évi  javító  
munkaláger,  teljes  vagyon-
elkobzás,  öt  év  polgári  jog-
vesztés,  a  büntetés  letöltése  
után  kijelölt  helyen  való  
száműzetés.  Hat  társa  kö-
zül  hárman  a  kazahsztáni  
réz-  és  ólombányákban  töl-
tötték  le  büntetésüket.  A  
másik három társa közül két 
idősebbet  a  Mari  
ASZSZK  területén  lévő  
rokkantak  lágerében,  Ko-
vács  Zoltán  komáját  pedig  
az  Omszk-környéki  láge-
rekben  "üdültették".  Mind-
annyian  élve  hazatértek.  
Visszaemlékezése  szerint  
cellatársa  volt  dr.  Dudics  
Endre,  volt  ökörmezői  fő-
szolgabíró,  akinek  sorsáról  



semmit  sem  tudunk.  Vala-
mint  Kontros  Endre,  ung-
vári  tanító,  akit  besúgóként  
ültettek  be  hozzá,  elsősor-
ban  a  görög  katolikus  pa-
pok  és  hívek  magatartását  
figyelte  és jelentette  megbí-
zóinak.  A  lelkészeknek  be-
számolt  erről  a  megbízatá-
sáról.  Dicstelen  szerepéért  
büntetését  Csukotkán  töl-
tötte  le.  Hazatért,  végül  
magára  hagyatva,  nyomo-
rultul  pusztult  el:  egy  téli  
reggelen  megfagyottan  ta-
láltak rá Ungvár egyik utcá-
jában.  Asszonyi  István  
szintén hazatért. A  zaklatá-
sok  elől  Észtországba  me-
nekült  közeli  hozzátartozói-
hoz, s ott halt meg. 

AZARY  András  
(1903.  május  21.,  
Túrterebes,  Románia)  —  
szánfalvai  (Sztanove)  gö-
rög  katolikus  parochus,  
1946.  július  29-én  tartóz-
tatták  le,  6  évi  kényszer-
munkára és utána 5 évi pol-
gári  jogfosztásra,  valamint  
vagyonelkobzásra  ítélték.  A  
karéhai  Medvezsehorszk-
ban  erdőirtásnál  és  építke-

zéseknél  dolgoztatták.  Sú-
lyosan  megbetegedett,  
1952-53-ban  a  lembergi  
tüdőklinikán  kezelték.  
1957.  január  18-án  halt  
meg  Munkácson,  a  rabság-
ban szerzett  betegségben.  

BACSINSZKY  Dá-
niel  id. (1879. január  12.,  
Visk)  —  ungtölgyesi  
(Dubrovka)  görög  katoli-
kus  parochus.  1950.  de-
cember  25-én  tartóztatták  
le.  Az  ungvári  börtönben,  
vizsgálati  fogságban  halt  
meg  195 1. július  16-án.  A  
kórház  mögötti  temetőben  
temették el. 

BACSINSZKY  Dá-
niel  ifj.  (1911.  november  
25.,  Beregkisfalud)  —  
ungvár-ceholnyai  görög  ka-
tolikus  parochus,  id.  
Bacsinszky  Dániel  fia,  
1947.  október  27-én  a  
Romzsa  Tódor  püspök  el-
leni  merénylet  alkalmával  
koponyaalapi  törést,  lapoc-
karepedést,  bordatörést  és  
lábtörést  (térdben  mindkét  
lába  eltört)  szenvedett,  kö-
zel  három  hónapon  át  ke-
zelték  a  munkácsi  kórház-



ban.  1949.  június  21-én  
tartóztatták  le  és  szeptem-
ber 3-án  10  évi javító  mun-
katáborra  és  utána  5  évi  
polgári  jogfosztásra,  továb-
bá  vagyonelkobzásra  ítél-
ték.  1955.  február  16-án  
rokkantan  tért  haza  a  
kirovográdi  területi  láger-
ből.  1968-ig  az  ungvári  
margarin-gyárban  dolgo-
zott.  1984.  szeptember  
15-én  agyvérzés  következ-
tében halt meg Ungváron. 

BACSINSZKY  Gyu-
la  (1885.  március  6.,  
Alsókálinfalva)  —  
felsőkőrösmezői  (Jaszinya)  
görög  katolikus  parochus,  
1949-ben  letartóztatták,  10  
évi  javító  munkatáborra,  
utána  5  évi  polgári  jogfosz-
tásra,  valamint  vagyonel-
kobzásra  ítélték.  1956-ban  
rokkantan  tért  haza  és  
1962.  november  25-én  be-
következett  haláláig  család-
ja  körében  élt  Beregszász-
ban. 

BACSINSZKY  Tó-
dor  dr.  (1911.  február  
16.,  Fenyvesvölgy  
/Sztavne/)  —  kajdanói  gö-

rög  katolikus  parochus,  
1950. május 5-én tartóztat-
ták le és 25-én 25  évi javító-
munkára,  5  évi  polgári  jog-
fosztásra,  valamint  vagyon-
elkobzásra  ítélték.  A  Ka-
zah  S Z S Z K  táboraiban  
töltötte büntetését,  súlyosan  
megbetegedett.  1956-ban  
mint  gyógyíthatatlan  bete-
get,  szabadlábra  helyezték.  
Hazakerülvén  volt  munka-
nélküli,  gyümölcsszedő,  ra-
kodómunkás,  könyvelő.  
1966.  október 30-án  áttele-
pült Csehszlovákiába.  Kas-
sa város közlekedési  vállala-
tának jogi  ügyvivőjeként vo-
nult nyugdíjba  1975-ben.  

BÁCSKAY  Antal  
(1909.  május  25.,  Bánya-
falu  /Szuszkove/)  —  
alsóveresmarti  (Mala  
Kopanya)  görög  katolikus  
parochus.  Engedve  a  ható-
ságok  nyomásának,  1949.  
március  l-jén  áttért  a  pra-
voszláv  hitre,  így  szolgálati  
helyén  maradhatott.  Ballé-
pését belátva  1956.  október  
12-én bejelenti  a  pravoszláv 
püspökségnek a görög kato-
likus  hitre  való  visszatéré-



sét.  A  megtorlás  nem  ké-
sett:  1957. január 30-án  le-
tartóztatták  és április  10-én  
7  évi  javító  munkatáborra  
és vagyonelkobzásra  ítélték.  
1961  januárjában  került  
haza.  A  helybeli  kolhoz  
dolgozójaként  vonult  nyug-
díjba.  Papi  hivatását  1989  
novemberéig  titokban,  az  
egyház legalizálása  óta nyíl-
tan gyakorolja.  

BADÓ Gábor  (1895,  
Tiszaásvány)  —  A  kon-
cepciós  perek  áldozata.  Az  
1947-től  megszüntetett  kü-
lönleges  bíróság  helyett  a  
Kárpátontűli  Területi  Bíró-
ság  ítélkezett  politikai  
ügyekben  1970  áprilisáig  
az  SZSZK  ВТК  54-58-
as  paragrafusainak  cikke-
lyei  alapján.  A  vád:  ellen-
forradalmi  célú  kapcsolat-
tartás  külföldi  állammal,  a  
nemzetközi  burzsoázia  se-
gítése,  ellenséges  akciókra  
való  felbujtás,  kémkedés,  
kártevés,  terrorista  akciók,  
diverzió.  Törvénytelen  volt  
az  ítélet.  A  90-es  években  
rehabilitálták. 

BADZEY  Pál  dr.  

( 1899,  Máramarossziget)  
—  festőművész. 1944 
őszén  tisztviselőként  Nagy-
szőlősre  jött  családjával.  Itt  
éltek  a  felesége szülei,  báró  
Mann—Perényi  Mária  és  
dr. Mann  Aurél.  Nagysző-
lősön  született  kisebbik  fia  
is,  Imre.  1944.  november  
13 -án  a  Nagyszőlősön  tar-
tózkodó  szovjet  katonai  pa-
rancsnokság  letartóztatta.  
A  szolyvai  lágerbe  került.  
Az  ezután  történteket  váz-
latosan  írja  le  jegyzeteiben.  
Mielőtt  Szolyváról  Novi  
Szamborba  vitték  volna,  
jegyzeteit,  zsebóráját,  ima-
könyvét  és  aranygyűrűjét  
Stark  Nándor  nagybocskói  
tisztviselő  bajtársára  bízta,  
akitől  a  szovjet  "felszabadí-
tó"  katonák  elvették  az  
aranygyűrűt,  zsebórát  és  
imakönyvet,  de  csodálatos  
módon  meghagyták  a  jegy-
zeteket.  Testileg  és  szelle-
mileg  legyengülten,  Novi  
Szamborba  érve  tüdőgyul-
ladásban  I 945  tavaszán  
meghalt.  Holttestét  közös  
gödörbe  dobták  ismeretlen  
helyen.  A  család  megőrizte  



a  lágerben  írt  jegyzeteit,  
melyet  fia,  Badzey  Imre  
rendezett sajtó alá  (A  halál-
táborból.  Badzey  Pál  
szolyvai  lágernaplója.  Osz-
szeállította  Badzey  Imre — 
Intermix  Kiadó,  Buda-
pest-Ungvár,  1996).  

BA KAJSZA  József  
(1905,  Gálocs)  —  ugyan-
ott  tartóztatták  le.  A  kon-
cepciós  perek  áldozata.  A  
S Z M E R S  kémelhárítási  
szerv  hatáskörében  1944.  
november 26-án  létrehozott  
NKVD  kárpátaljai  
különtanácsa  (később  az  
S Z S Z K S Z  állambizton-
sági  minisztériuma  kárpát-
aljai  különtanácsa)  ítélte el  
1951.  május  26-a  előtt.  A  
vád:  hazaárulás,  kémkedés,  
terrorcselekmény,  diverzió,  
rongálás,  szabotázs,  szov-
jetellenes  összeesküvés,  
szovjetellenes  agitáció  stb.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 

BAKÓ  Zoltán  —  
kisszelmenci  római  katoli-
kus  plébános.  1956-ban  
megrokkanva  került  haza,  
1959-ben  halt  meg  Mun-

kácson. 
BALÁZS  László  

(1894)  —  a  IV.  Ukrán  
Front  Kárpátalján  székelő  
katonai  törvényszéke,  rög-
tönítélő  bírósága  1945-ben  
az USZSZK  büntető  tör-
vénykönyvének  54-2.,  
54-4.,  54-11.,  54-13.  cik-
kelyei  alapján  hozott  súlyos  
ítéletet  ügyében.  A  vád:  te-
vékeny  harc  a  munkásosz-
tály  és a forradalmi  mozga-
lom ellen; részvétel ellenfor-
radalmi  szervezkedésben;  
ellenforradalmi  propagan-
da és agitáció; a nemzetközi 
burzsoázia  segítése.  1964  
után téves ítélet címén reha-
bilitálták. 

BALÁZS  Péter  
(1900)  —  a  IV.  Ukrán  
Front  Kárpátalján  székelő  
katonai  törvényszéke,  rög-
tönítélő  bírósága  1945-ben  
az USZSZK  büntető  tör-
vénykönyvének  54-2.,  
54-4.,  54-11.,  54-13.  cik-
kelyei  alapján  hozott  súlyos  
ítéletet  ügyében.  A  vád:  te-
vékeny  harc  a  munkásosz-
tály  és a forradalmi  mozga-
lom ellen; részvétel ellenfor-



radalmi  szervezkedésben;  
ellenforradalmi  propagan-
da és agitáció;  a nemzetközi 
burzsoázia  segítése.  1964  
után  téves ítélet címén  reha-
bilitálták. 

BALLA  GÉZA  
(1919,  Korláthelmec)  —  
ugyanitt  tartóztatták  le,  
1945.  szeptember 6-án ítél-
te  el  Kárpátontúli  Ukrajna  
különleges  bírósága,  Kár-
pátontúli  Ukrajna  Népta-
nácsának  1944.  december  
18-i  rendelete  alapján.  A  
vád:  a  magyar  rendszerben  
vállalt  közpozíciója  miatt  a  
nép  ellenségévé  nyilvánítot-
ták.  1990.  január  4-én  re-
habilitálták. 

BALOG  Kálmán  
(1877,  Eszeny) —  A  kon-
cepciós  perek  áldozata.  Az  
1947-től  megszüntetett  kü-
lönleges  bíróság  helyett  a  
Kárpátontúh  Területi  Bíró-
ság  ítélkezett  politikai  
ügyekben  1970  áprilisáig  
az SZSZK  ВТК  54-58-
as  paragrafusainak  cikke-
lyei  alapján.  A  vád:  ellen-
forradalmi  célú  kapcsolat-
tartás  külföldi  állammal,  a  

nemzetközi  burzsoázia  se-
gítése,  ellenséges  akciókra  
való  felbujtás,  kémkedés,  
kártevés,  terrorista  akciók,  
diverzió.  Törvénytelen  volt  
az  ítélet.  A  90-es  években  
rehabilitálták. 

BALOG  Sándor  
( 1891,  Nagydobrony)  —  
Szernyei  református  lel-
kész,  a  Magyar  Gazda  c.  
lap  főszerkesztője,  a  Tisza-
háti  Magyar  Bolt  egyik  ve-
zető  embere.  A  koncepciós  
perek  áldozata.  1947-ben  
letartóztatták.  Hónapokon  
át  kíméletlenül,  különböző  
módszereket  alkalmazva  
vallatták,  végül  mondva  csi-
nált  "bűnökre"  hivatkozva  
nyolc  évi  börtönre  és  öt  évi  
jogvesztésre  ítélték.  A  vád:  
"a szovjet nép ellensége".  A  
kirótt  büntetését  teljes  egé-
szében  letöltötte,  a  Mord-
vin  ASZSZK-bel i  
GULAG-okon  rabosko-
dott.  Gyógyíthatatlan  be-
tegségeket  szerezve  1951-
ben  szabadult.  1958.  no-
vember  3-án  temették  el  a  
beregszászi  református  te-
metőben.  A  90-es  években  



rehabilitálták.  Mint  ismere-
tes,  fia,  ifj.  Balog  Sándor  
gyűjtötte  össze  és  rendezte  
sajtó  alá  a  lágerekben  írott  
verseit  (id.  Balog  Sándor:  
Lágerből  lágerbe.  Versek,  
fohászok,  rigmusok.  -  Ga-
léria  Kiadó,  Ungvár-Bu-
dapest,  1993).  1990-ben  
az  iskolakertben  emlékmű-
vet állított a falu. 

BALOGH  Sándor  
—  eszenyi  református  lel-
kész  sorsát  ugyancsak  ki-
agyalt  vádak  pecsételték  
meg,  amelyek  rosszakaratú  
emberek  feljelentésein  ala-
pultak.  Fia  ugyanis  Ma-
gyarországon  tanult,  a  ha-
tár  lezárása  előtt  pedig  
meglátogatta  idehaza  élő  
szüleit,  mivel  Balogh  Sán-
dor  fiának  itt-tartózkodása-
kor nem tájékoztatta a szov-
jet  hatóságokat,  a  már  jel-
zett besúgói jelentések alap-
ján  letartóztatták.  1947-
ben  ítélték  el  5  évi  szabad-
ságvesztésre  és  3  évi  szám-
űzetésre.  A  láger  címe,  
ahonnan  utoljára  életjelet  
adott  magáról  feleségének:  
Szverdlovszkaja  oblaszty,  

Táborinszkij  rajon,  P/O  
239/3,  L/K  Kercseny.  A  
lágerben  halt  meg  1948.  
február  25-én.  Halálának  
oka:  a  végtagok  megfagyá-
sa.  Négy  gyereket  hagyott  
hátra.  Az  eszenyi  reformá-
tus  templomban  emléktáb-
lát  állítottak  a  mártírhalált  
halt tiszteletesnek. 

BALTOVICS  Mik-
lós  (1886.  február  23.,  
Mártonka)—  turjapaszikai  
görög  katolikus  parochus.  
1950.  május  29-én  tartóz-
tatták  le és 25  évi  kényszer-
munkára  ítélték.  1955.  feb-
ruár  22-én  rokkantan  tért  
haza.  1955.  augusztus  
19-én  a  rabságban  szerzett  
betegség  következtében  
Túrja Paszikán halt meg. 

BARKASZI  Bálint  
(1900,  Beregsom)  —  A  
koncepciós  perek  áldozata.  
Az  1947-től  megszüntetett  
különleges bíróság  helyett  a  
Kárpátontúli  Területi  Bíró-
ság  ítélkezett  politikai  
ügyekben  1970  áprilisáig  
az SZSZK  ВТК  54-58-
as  paragrafusainak  cikke-
lyei  alapján.  A  vád:  ellen-



forradalmi  célú  kapcsolat-
tartás  külföldi  állammal,  a  
nemzetközi  burzsoázia  se-
gítése,  ellenséges  akciókra  
való  felbujtás,  kémkedés,  
kártevés,  terrorista  akciók,  
diverzió.  Törvénytelen  volt  
az  ítélet.  A  90-es  években  
rehabilitálták. 

BARNA  Sándor  
(1904,  Kisszolyva  
/Szkotarszke/)  —  a  IV.  
Ukrán  Front  Kárpátalján  
székelő  katonai  törvényszé-
ke,  rögtönítélő  bírósága  
1945-ben  az  U S Z S Z K  
büntető  törvénykönyvének  
54-2.,  54-4.,  54-11.,  
54-13.  cikkelyei  alapján  
hozott  súlyos  ítéletet  ügyé-
ben. A  vád: tevékeny harc a 
munkásosztály  és  a  forra-
dalmi  mozgalom  ellen;  
részvétel  ellenforradalmi  
szervezkedésben;  ellenfor-
radalmi  propaganda  és agi-
táció;  a  nemzetközi  burzso-
ázia segítése.  1964  után  té-
ves  ítélet  címén  rehabilitál-
ták. 

BARTHA  András  
(1895,  Szernye)  —  A  
koncepciós  perek  áldozata.  

Az  1947-től  megszüntetett  
különleges bíróság helyett  a  
Kárpátontúli  Területi  Bíró-
ság  ítélkezett  politikai  
ügyekben  1970  áprilisáig  
az SZSZK  ВТК  54-58-
as  paragrafusainak  cikke-
lyei  alapján.  A  vád:  ellen-
forradalmi  célú  kapcsolat-
tartás  külföldi  állammal,  a  
nemzetközi  burzsoázia  se-
gítése,  ellenséges  akciókra  
való  felbujtás,  kémkedés,  
kártevés,  terrorista  akciók,  
diverzió.  Törvénytelen  volt  
az  ítélet.  A  90-es  években  
rehabilitálták. 

BÁRTFAY  Kálmán  
—  nagyszőlősi  római  kato-
likus  főesperes.  1956-ban  
megrokkanva  tért  haza,  
nyugdíjasként  élt,  meghalt  
1961 -ben Ungváron. 

BARTHA  László  
(1902,  Szernye) — ugyan-
ott  tartóztatták  le.  A  kon-
cepciós  perek  áldozata.  A  
S Z M E R S  kémelhárítási  
szerv  hatáskörében  1944.  
november 26-án  létrehozott  
NKVD  kárpátaljai  
különtanácsa  (később  az  
S Z S Z K S Z  állambizton-
sági  minisztériuma  kárpát-



aljai  különtanácsa)  ítélte el  
1951.  május  26-a  előtt.  A  
vád:  hazaárulás,  kémkedés,  
terrorcselekmény,  diverzió,  
rongálás,  szabotázs,  szov-
jetellenes  összeesküvés,  
szovjetellenes  agitáció  stb.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 

BECK József  (1914)  
—  a  szovjet  határ  illegális  
átlépéséért  magyar  és  né-
met  kémnek  nyilvánították.  
A  Szovjetunió  NKVD-je,  
különtanácsa  határozata  
alapján  az  U S Z S Z K  
ВТК  80.  cikkelye  értelmé-
ben  a  szovjet  határ  illegális  
átlépéséért  ítélték  el,  az  
NKVD  haláltáborába  ke-
rült.  Sorsa  ismeretlen.  
1962  után  az  "illegális  ha-
tárátlépőket" rehabilitálták.  

BENCZE György  —  
magyar  országgyűlési  kép-
viselő,  a  koncepciós  perek  
áldozata.  A  Bródy-csoport  
tagjaként  vonták  perbe.  A  
hajdani  Autonóm  Földmű-
ves  Szövetség  vezetőségi  
tagja,  a  magyar  parlament  
képviselője  volt.  A  vád:  
Horthy-fasiszta  bérenc,  va-

tikáni  ügynök,  amerikai  
kém.  1946.  május  26-án  
hozott ügyében  ítéletet  a te-
rületi  népbíróság.  Tíz  évi  
kényszermunka-büntetésre 
ítélték.  További  sorsa  isme-
retlen. 

BENDÁSZ  István  
(1903.  augusztus  3.,  
Borhalom  (Boboviscse)  —  
felsőveresmarti  (Velika  
Kopanya)  görög  katolikus  
parochus.  1949.  május  
27-én  tartóztatták  le  és júli-
us  18-án 25  évi javító mun-
katáborra,  utána  5  évi  pol-
gári  jogfosztásra  és vagyon-
elkobzásra  ítélték.  íme  né-
hány  az ellene  felhozott vá-
dakból:  híveivel  a  magyar  
himnuszt  énekelte;  egyház-
községében  rózsafüzér  tár-
sulatot  szervezett  a  szovjet  
rendszer  megdöntésére;  el-
ismerte  a  pápát  a  katolikus  
egyház  fejének,  pedig  az  a  
Szovjetunió  első  számú  el-
lensége.  Itélőbírója  Vaszil  
Ruszin  partizánvezér  volt,  
de  az  általa  vezetett  népbí-
róság  ítélkezett  a  többi  gö-
rög katolikus paptársa felett  
is.  Kirendelt  védőügyvéd-



jük  Jutkovics  Mózes  volt,  
aki  többet  ártott,  mint  az  
ügyész.  1955  januárjában  
rokkantan  tért  haza.  
1956-57-ben  a  beregszászi  
levéltárban  dolgozott.  
1957-59-ben  Karagan-
dában az oda száműzött né-
metek  és  ukránok  
biritualista  misszionáriusa.  
Misszióját  együtt  végzi  
Chira  Sándor,  Murányi  
Miklós  és  Sztankaninecz  
Antal  oltártestvéreivel.  Le-
tartóztatják,  de  mint  ment-
hetetlen  beteget,  menekülni  
hagyják.  1959-től  1972-ig  
Beregszászon  éjjeliőr  nyug-
díjba  vonulásáig.  Titokban  
mindig  is  folytatta  hivatá-
sát,  az  egyház  legalizálásá-
tól  kezdve nyíltan  gyakorol-
hatta.  1990.  június  1 7-én 
Szemedi  János  püspök  a  
Munkácsi  Görög  Katolikus  
Egyházmegye  Székeskáp-
talanjának  kanonokává  ne-
vezte  ki.  1991.  augusztus  
13-án  halt  meg  Beregszá-
szon. Fogságának  történetét  
Ot  év  a  szögesdrót  mögött  
(Bp.,  1991.)  с.  könyvében  
írta le. 

BENYÁK  Nándor  
(1939,  Ungvár)  —  Az  
1956-os  magyar  forrada-
lom  eszméit  hirdette  az  
ungvári  diákok  körében.  A  
koncepciós  perek  áldozata.  
Az  1947-től  megszüntetett  
különleges  bíróság  helyett  a  
Kárpátontúli  Területi  Bíró-
ság  ítélkezett  politikai  
ügyekben  1970  áprilisáig  
az S Z S Z K  ВТК  54-58-
as  paragrafusainak  cikke-
lyei  alapján.  A  vád:  ellen-
forradalmi  célú  kapcsolat-
tartás  külföldi  állammal,  a  
nemzetközi  burzsoázia  se-
gítése,  ellenséges  akciókra  
való  felbujtás,  kémkedés,  
kártevés,  terrorista  akciók,  
diverzió.  Törvénytelen  volt  
az  ítélet.  A  90-es  években  
rehabilitálták.  Debrecen-
ben él. 

BERI  János  (1911,  
Ungvár)  —  a  IV.  Ukrán  
Front  Kárpátalján  székelő  
katonai  törvényszéke,  rög-
tönítélő  bírósága  1945-ben  
az U S Z S Z K  büntető  tör-
vénykönyvének  54-2.,  
54-4.,  54-1 1.,  54-13.  cik-
kelyei  alapján  hozott  súlyos  



ítéletet  ügyében.  A  vád:  te-
vékeny  harc  a  munkásosz-
tály  és  a  forradalmi  mozga-
lom ellen;  részvétel ellenfor-
radalmi  szervezkedésben;  
ellenforradalmi  propagan-
da és agitáció;  a nemzetközi 
burzsoázia  segítése.  1964  
után téves ítélet címén reha-
bilitálták. 

BERNARD  István  
(1920)  —  a  IV.  Ukrán  
Front  Kárpátalján  székelő  
katonai  törvényszéke,  rög-
tönítélő  bírósága  1945-ben  
az U S Z S Z K  büntető  tör-
vénykönyvének  54-2.,  
54-4.,  54-11.,  54-13.  cik-
kelyei  alapján  hozott  súlyos  
ítéletet  ügyében.  A  vád:  te-
vékeny  harc  a  munkásosz-
tály  és a  forradalmi  mozga-
lom ellen;  részvétel ellenfor-
radalmi  szervezkedésben;  
ellenforradalmi  propagan-
da és agitáció; a nemzetközi 
burzsoázia  segítése.  1964  
után téves ítélet címén  reha-
bilitálták. 

BESENYEI  Sándor  
(1887,  Beregdéda)  —  
ugyanitt  tartóztatták  le,  
községi  bíró.  1945.  decem-

ber  22-én  ítélte  el  Kárpá-
tontúli  Ukrajna  különleges  
bírósága,  Kárpátontúli  Uk-
rajna  Néptanácsának  
1944.  december  18-i  ren-
delete  alapján.  A  vád:  a  
magyar  rendszerben  vállalt  
közpozíciója  miatt  a nép el-
lenségévé  nyilvánították.  
1990.  március  5-én rehabi-
litálták. 

BICS  Lajos  (1925,  
Mezőkaszony)  —  ugyan-
ott  tartóztatták  le.  A  kon-
cepciós  perek  áldozata.  A  
S Z M E R S  kémelhárítási  
szerv  hatáskörében  1944.  
november 26-án  létrehozott  
NKVD  kárpátaljai  
különtanácsa  (később  az  
S Z S Z K S Z  állambizton-
sági  minisztériuma  kárpát-
aljai  különtanácsa)  ítélte  el  
1951.  május  26-a  előtt.  A  
vád:  hazaárulás,  kémkedés,  
terrorcselekmény,  diverzió,  
rongálás,  szabotázs,  szov-
j e te l l enes  összeesküvés,  
szovjetellenes  agitáció  stb.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 



BOBIK  Mihály  Me-
tód  (1903.  február  17.,  
Herincse  /Horicseve/)  —  
alsókalocsai  görög katolikus 
parochus,  1948-ban 25  évi  
kényszermunkára,  utána  5  
évi  polgári  jogfosztásra  ítél-
ték.  Abeszben  (Komi  
A S Z S Z K )  raboskodott.  
1955-ben  tért  haza  és  a  
szojmi  fürdőben  dolgozott  
pénztárosként.  1972  októ-
berében  halt  meg  Ökörme-
zőn. 

BÓBITA  Miklós  
(1911.  augusztus  9.,  
Füzesmező  /Loza/)  —  
beregkisalmási  (Zaluzzsa)  
görög  katolikus  parochus,  
Mivel  nem volt hajlandó  az  
aposztáziára,  1949.  au-
gusztus  1  1-én 25  évi javító 
munkatáborra,  5  évi  jog-
fosztásra  és  vagyonelkob-
zásra  ítélték.  1956-ban  tért  
haza.  1967.  május  27-én  
Munkácson halt meg. 

BODNÁR  László  
(1913,  Rahó) —  a szovjet 
határ  illegális  átlépéséért  
magyar  és  német  kémnek  
nyilvánították.  A  Szovjet-

unió  NKVD-je,  különta-
nácsa határozata  alapján  az  
USZSZK  ВТК  80.  cik-
kelye  értelmében  a  szovjet  
határ  illegális  átlépéséért  
ítélték  el,  az NKVD  halál-
táborába  került.  Sorsa  is-
meretlen.  1962  után  az  "il-
legális határátlépőket" reha-
bilitálták. 

BOKOTEY  András  
(1909.  december  4.,  
Otvösfalva  (Zolotareve)  
—  ilosvai  görög  katolikus  
parochus, Az aposztázia el-
utasítása  miatt  1949  szep-
temberében  letartóztatták  
és 25  évi  kényszermunkára,  
utána  5  évi  jogfosztásra  és  
vagyonelkobzásra  ítélték.  
Dzsezgazgánban,  kőbányá-
ban  és  építkezéseknél  dol-
goztatták.  1955  novembe-
rében  tért  haza,  a  családja  
tartotta  e l . 1960-tól  1975-
ig,  nyugdíjba  vonulásáig  a  
beregszentmiklósi  bútor-
gyárban  dolgozott.  Papi  hi-
vatását  a  környéken  titok-
ban  gyakorolta.  Az  egyház  
legalizálása  után  1990  ja-
nuárjában  Szemedi  János  
püspök  kinevezte  Bereg-



szentmiklós  görög  katolikus  
lelkészévé.  1992.  július  
31 -én  elhunyt  Bereg-
szentmiklóson. 

BOLDOG  János  
(1909)  —  tiszaújhelyi  ér-
telmiségi.  Letartóztatták,  
elítélték,  mert  levente-okta-
tó volt. A  horlovkai  lágerbe  
toloncolták,  odahalt.  

BORDÁS  Pál  (1900,  
Unghosszúmező)  —  
ugyanott  tartóztatták  le.  A  
koncepciós  perek  áldozata.  
A  S Z M E R S  kémelhárítá-
si  szerv  hatáskörében  
1944.  november 26-án  lét-
rehozott  NKVD  kárpátal-
jai  különtanácsa  (később az 
S Z S Z K S Z  állambizton-
sági  minisztériuma  kárpát-
aljai  különtanácsa)  ítélte  el  
1951.  május  26-a  előtt.  A  
vád:  hazaárulás,  kémkedés,  
terrorcselekmény,  diverzió,  
rongálás,  szabotázs,  szov-
jetellenes  összeesküvés,  
szovjetellenes  agitáció  stb.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 

BÖSZÖRMÉNYI 
Zoltán  (1920,  Gyüre)  —  
a  IV.  Ukrán  Front  Kárpát-

alján  székelő  katonai  tör-
vényszéke,  rögtönítélő  bíró-
sága  1945-ben  az  
U S Z S Z K  büntető  tör-
vénykönyvének  54-2.,  
54-4.,  54-11.,  54-13.  cik-
kelyei  alapján  hozott  súlyos  
ítéletet  ügyében.  A  vád:  te-
vékeny  harc  a  munkásosz-
tály  és a forradalmi  mozga-
lom ellen; részvétel ellenfor-
radalmi  szervezkedésben;  
ellenforradalmi  propagan-
da és agitáció; a nemzetközi 
burzsoázia  segítése.  1964  
után téves ítélet címén reha-
bilitálták. 

BRÓDY  András  —  
magyar  országgyűlési  kép-
viselő,  az NKVD  tartóztat-
ta  le.  A  vád:  a  nép  ellensé-
ge,  Horthy  fasiszta  bérenc,  
vatikáni  ügynök,  amerikai  
kém stb. A  különbíróság ki-
rakatperének  áldozata  lett.  
Az  U S Z S Z K  BTK-ja  
54.  §-ának  6.,  13.,  1  1.  és  
10. cikkelyei alapján vonták 
felelősségre.  Golyó  általi  
halálra  és  teljes  vagyonel-
kobzásra  ítélték.  Bródy  
András  az  ártatlan  áldoza-
tok  közé  tartozik.  Lapszer-



kesztő,  a  Kárpátaljai  
Autonomista Agrárpárt  ve-
zetője,  egykori  magyar  kor-
mánybiztos.  Az  NKVD  
által  jóváhagyott  forgató-
könyv  szerint  nagy  nyilvá-
nosság  előtt  1945.  május  
26-án  ítélték  halálra.  Vá-
dolták  többek  között  azzal  
is,  hogy már a  húszas  évek-
től  az  autonóm  Kárpátalja  
híve volt. A  "népellenség  és  
hazaáruló"  Bródy  a  ma-
gyar-orosz érdekek  követke-
zetes képviselője és reálpoli-
tikusa  volt.  Csehszlovákiai,  
majd  magyar  parlamenti  
képviselőként  harcolt  a  kár-
pátaljai  autonómia  megva-
lósításáért.  Erről  tanúskod-
nak azok a beszédek  is,  me-
lyek  a  magyar  országgyűlés  
képviselőházának  ülésén  
hangzottak  el  a  zűrzavaros,  
háborús  időkben.  Ezekben  
Bródy  András  védelmébe  
veszi  a  koncepciós  perek ál-
dozatait,  amelynek  sajnos  
később  ő  is  egyik  mártírja  
lett.  Fejére  olvasták  azt  is,  
hogy  ruszin  létére  mindvé-
gig  magyarbarát  volt,  azaz  
elárulta  népét. Az  NKVD  

pribékjei  1946.  november  
7-én  hajtották  végre  a  halá-
los ítéletet. A  szemtanúk el-
beszélése  szerint  egy  
Maruszja  nevű egykori  par-
tizánlány  volt  a  kivégzője.  
Tetemét  az  eddigi  bizonyí-
tások  szerint  az  ungvári  
Kapós  utcai  temetőben  ti-
tokban  hantolták  el.  Ha-
sonlóan  végeztek  a  Bródy-
csoport  többi  tagjával  is.  
Bródy Andrást  azóta  reha-
bilitálták. 

BUJALÓ Bernát  dr.  
—  ungvári  római  katolikus  
főesperes.  1952-től  vikári-
us. Elítélése után  1956-ban  
megrokkanva  került  haza,  
átvette  az  egyház  kormány-
zását,  de egészségi  állapota  
miatt  hamarosan  lemon-
dott.  Meghalt  1979-ben  
Kisráton. 

BŰCS  ISTVÁN  
(1906,  Akiihegy)  —  szov-
jetellenes  tevékenységet  bi-
zonyítottak  rá.  A  rögtöníté-
lő  katonai  bíróság  helyben  
lövette agyon. 

CHIRA  Sándor  
(1897.  január  17.,  Irhóc  
(Vilhivci) —  kanonok,  teo-



lógiai  tanár,  székeskápta-
lani  görög  katolikus  vikári-
us,  szentszéki  tanácsos,  pá-
pai  káplán,  pápai  prelátus,  
titokban  felszentelt  püspök,  
Az  aposztázia  visszautasí-
tása  miatt  1949.  február  
10-én  letartóztatták  és  
1949. augusztus 6-án szov-
jetellenes  agitáció és  propa-
ganda vádjával 25  évi javító 
munkára,  5  évi jogfosztásra 
és vagyonelkobzásra  ítélték.  
Tájsetben,  Kemerovszkban  
és  Omszkban  raboskodott,  
építkezéseken  dolgoztatták.  
1956-ban  hazatért,  de  
1957 januárjában  Murányi  
Miklóssal  együtt  kitiltották  
Ukrajna  területéről,  s  így  
Karagandába  került,  ahol  
az  oda  száműzött  némete-
ket,  lengyeleket,  litvánokat,  
letteket,  galíciai  ukránokat  
és  kárpátaljai  ruszinokat  
pasztorizálta.  Száműzetés-
ben,  Karagandában  halt  
meg  1983.  május 23-án.  A  
KGB  kárpátaljai  főhivatala  
és  a  területi  ügyészség  
1989.  április  28-án  Chira  
Sándort  rehabilitálta.  

CHOMA  Viktor  
(1891.  szeptember  23.,  
Nagylucska  /Veliki  Lucs-
ki/)  —  az  ungvári  székes-
egyház  görög  katolikus  
parochusa,  Az  aposztázia  
elutasítása  miatt  1949-ben  
25  évi javító munkatáborra,  
5  évi  jogfosztásra  és  va-
gyonelkobzásra  ítélték.  
1953.  április 2-án  Minszk-
ben,  a betegek  barakkjában  
két fogolytársával  együtt  in-
jekcióval  megölték.  

CZIBERE  Tódor  
(1906.  január  24.,  
Beregkisalmás 
/Zaluzzsa/)—  beregleány-
falvai  (Lalove)  görög  kato-
likus parochus. Az  aposztá-
zia  megtagadása  miatt  
1949-ben  25  évi  kényszer-
munkára,  5  évi jogfosztásra 
és vagyonelkobzásra  ítélték.  
Az  ungvári  börtönből  csak  
Lembergig jutott el,  ahol is-
meretlen  körülmények  közt  
1950 júniusában  meghalt.  

CSÁKI  László  
(1912,  Szentes)  —  
Dolhán  tartóztatták  le,  
1945.  november  1  7-én ítél-
te  el  Kárpátontúli  Ukrajna  
különleges  bírósága,  Kár-



pátontúli  Ukrajna  Népta-
nácsának  1944.  december  
18-i  rendelete  alapján.  A  
vád:  a  magyar  rendszerben  
vállalt  közpozíciója  miatt  a  
nép  ellenségévé  nyilvánítot-
ták.  1990.  augusztus 24-én 
rehabilitálták. 

CSATI  József  —  
munkácsi  római  katolikus  
segédlelkész.  Az  NKVD  
ki  akarta  végeztetni,  az  
agyonlövetéstől  az  isteni  
gondviselés  mentette  meg.  
1956-ban  került  haza  a  
munkatáborból,  több  évig  
nem  mehetett  vissza  Mun-
kácsra.  1986-tól  a  Kárpát-
aljai  Római  Katolikus Egy-
ház  vikáriusa,  azaz  bejegy-
zett  kormányzója.  1993-
ban hunyt el Munkácson. 

CSENGERI  János  
(1917.július  12.,  Rahó)  
—  szőlősegresi  (Olesnik)  
görög  katolikus  parochus.  
Néhány  esztendei  bujkálás  
után  az  ötvenes  években  el-
fogták  és  25  évi  kényszer-
munkára  ítélték,  további  
sorsa  ismeretlen.  

CSEPES  János  
(1918.  október  5.,  Király-

háza)  —  hajasdi  
(Voloszjanka)  görög  katoli-
kus  parochus,  Az  
aposztáziát  ő is  elutasította,  
ezért  1950.  augusztus  14-
én  letartóztatták  és  25  évi  
javító  munkatáborra,  5  évi  
jogfosztásra  és  vagyonel-
kobzásra  ítélték.  Vorkutára  
került,  ahol  a rabok  lázadá-
sának  retorziójaként  hét go-
lyótól  találva  halt  meg  
1953. augusztus  1 -jén. 

CSEPREGA  Béla  
(1897,  Nagyszőlős)  —  
ugyanitt  tartóztatták  le,  
1946. január  1 7-én ítélte el 
Kárpátontúli  Ukrajna  kü-
lönleges  bizottsága,  Kárpá-
tontúli  Ukrajna  Néptaná-
csának  1944.  december  
18-i  rendelete  alapján.  A  
vád:  a  csehszlovák  vagy  a  
magyar  rendszerben  vállalt  
közpozíciója  miatt  a  nép el-
lenségévé  nyilvánították.  
1990.  augusztus  24-én  re-
habilitálták. 

CSIK  József  —  a  ke-
resztúri  református  lelkész.  
1956  után  ítélték  el  25  év-
re,  beszolgáltatási  kötele-



zettség  elmulasztásának  
vádjával.  Itthon halt meg. 

CSOLNOKI  György  
(1916,  Esztergom)  —  
ugyanitt  tartóztatták  le,  
1945.  augusztus 8-án  ítélte  
el  Kárpátontűli  Ukrajna  
különleges  bizottsága,  Kár-
pátontúli  Ukrajna  Népta-
nácsának  1944.  december  
18-i  rendelete  alapján.  A  
vád:  a  csehszlovák  vagy  a  
magyar  rendszerben  vállalt  
közpozíciója  miatt  a nép el-
lenségévé  nyilvánították.  
1990.  augusztus  7-én reha-
bilitálták. 

CSUBÁTI  József  
(1909.  január  16.,  
Zsabakukri  község,  
gorodenkoi  járás,  Galícia)  
—  majdankai  görög  katoli-
kus parochus,  1948-ban  le-
tartóztatták  és 25  évi  kény-
szermunkára  ítélték. Továb-
bi  sorsa  ismeretlen,  valószí-
nűleg  jeltelen  sírban  nyug-
szik valahol. 

CSURGOVICS György 
(1905.  március  19.,  
Szalók  (Kelet-Szlovákia)  
—  sislóci  görög  katolikus  
parochus,  1950.  augusztus  

22-én  letartóztatták,  25  évi  
kényszermunkára,  5  évi  
jogfosztásra  és  vagyonel-
kobzásra  ítélték.  Az  
Irkutszk  melletti  
Angarszkba  került,  ahol  
1951  nyarától  1956  máju-
sáig  építkezéseken  dolgoz-
tatták.  Hazatérése  után,  
1956.  június  I 7-től  halálá-
ig a kummunális  ügyosztály  
gépkezelő  munkása  volt.  
1972. január  23-án  szívin-
farktusban  halt  meg  Ung-
váron. 

CSUSZHIND  Béla  
(1908,  Budapest)  —  a  
szovjet  határ  illegális  átlé-
péséért  magyar  és  német  
kémnek  nyilvánították.  A  
Szovjetunió  NKVD-je,  
különtanácsa  határozata  
alapján  az  U S Z S Z K  
ВТК  80.  cikkelye  értelmé-
ben  a  szovjet  határ  illegális  
átlépéséért  ítélték  el,  az  
NKVD  haláltáborába  ke-
rült.  Sorsa  ismeretlen.  
1962  után  az  "illegális  ha-
tárátlépőket"  rehabilitálták.  

DÁN  László  (1912,  
Középapsa  /Szerdnye  
Vogyane/)  —  а  IV.  Ukrán  



Front  Kárpátalján  székelő  
katonai  törvényszéke,  rög-
tönítélő  bírósága  1945-ben  
az U S Z S Z K  büntető  tör-
vény könyvének  54-2.,  
54-4.,  54-11.,  54-13.  cik-
kelyei  alapján  hozott  súlyos  
ítéletet  ügyében.  A  vád:  te-
vékeny  harc  a  munkásosz-
tály  és a  forradalmi  mozga-
lom ellen;  részvétel ellenfor-
radalmi  szervezkedésben;  
ellenforradalmi  propagan-
da és agitáció;  a nemzetközi 
burzsoázia  segítése.  1964  
után téves ítélet címén reha-
bilitálták. 

DANKÁNICS  Mi-
hály  (1913.  augusztus  2.,  
Hátmeg  (Zahatya)  —  
dunkófalvi  (Obava)  görög  
katolikus  parochus,  1949-
ben 25  évi  kényszermunká-
ra,  5  évi jogfosztásra  és va-
gyonelkobzásra  ítélték.  
1956-ban  rokkantként  ke-
rült  haza.  1969.  február  
27-én  Ungváron halt meg. 

DEMETER  Mihály  
(1908.  augusztus  25.,  
Ungvár)  —  dombosteleki  
(Ploszke)  görög  katolikus  
parochus,  Mivel  nem  volt  

hajlandó  az  aposztáziára,  
1949-ben  25  évi  kényszer-
munkára,  5  évi jogfosztásra 
és vagyonelkobzásra  ítélték.  
Intán  és Abeszben,  szénbá-
nyákban  és  építkezéseken  
dolgoztatták.  1955-ben  tért  
haza.  Ungváron  halt  meg  
1984. március  1-én.  

DEMJANOVICS 
Péter  Pál  (1869.  július  
17.,  Nagyberezna)  —  
rahói  görög  katolikus  
parochus,  a  magyar  or-
szággyűlés  felsőházi  tagja  
Kárpátalja  képviseletében.  
1944  végén  tartóztatták  le  
és rövid tárgyalás után Kár-
pát-Ukrajna  különleges  bí-
rósága  Vaszil  Ruszin  jog-
végzettség  nélküli  egykori  
szovjet  partizán  személyé-
ben  golyó általi  halálra  ítél-
te,  Mandzuk  Miklós  rahói  
tanító  hamis  tanúvallomása  
alapján.  1945.  április  21-
én,  nagypénteken,  az  ágy-
ban,  haldoklás  közben  lőt-
ték  agyon,  csakhogy  ér-
vényt  szerezzenek  a  halálos  
ítéletnek. Az  ítéletvégrehaj-
tó  állítólag  egy  Maruszja  
nevű börtönőr volt. 



DEMKÓ  Mihály  —  
magyar  országgyűlési  kép-
viselő,  Munkács  megyei  vá-
ros  képviselőtestületének  
tagja.  A  koncepciós  perek  
áldozata.  A  Bródy-csoport  
tagjaként  vonták  perbe.  A  
hajdani  Autonóm  Földmű-
ves  Szövetség  vezetőségi  
tagja,  a  magyar  parlament  
képviselője  volt.  A  vád:  
Horthy-fasiszta  bérenc,  va-
tikáni  ügynök,  amerikai  
kém.  1946.  május  26-án  
hozott  ügyében  halálos  íté-
letet  a  területi  népbíróság.  
Valószínűleg  őt  is  Bródy  
András  parlamenti  képvise-
lővel  együtt  végezték  ki  
1946. november  1 7-én. 

DÉNES  János  
(1905,  Beregszász)  —  Be-
regszász  polgármestere,  
ugyanitt  tartóztatták  le,  
Mint  elöljárót,  1946.  janu-
ár 9-én tíz évre ítélte el Kár-
pátontűli  Ukrajna  különle-
ges  bírósága,  Kárpátontúli  
Ukrajna  Néptanácsának  
1944.  december  18-i  ren-
delete  alapján.  A  vád:  a  
magyar  rendszerben  vállalt  
közpozíciója  miatt  a nép el-

lenségévé  nyilvánították.  
1990.  március  29-én  reha-
bilitálták. 

DERDES  János  
(1910, Técső) —  ugyanott  
tartóztatták  le.  A  koncepci-
ós  perek  áldozata.  A  
S Z M E R S  kémelhárítási  
szerv  hatáskörében  1944.  
november 26-án  létrehozott  
NKVD  kárpátaljai  
különtanácsa  (később  az  
S Z S Z K S Z  állambizton-
sági  minisztériuma  kárpát-
aljai  különtanácsa)  ítélte el  
1951.  május  26-a  előtt.  A  
vád:  hazaárulás,  kémkedés,  
terrorcselekmény,  diverzió,  
rongálás,  szabotázs,  szov-
jetellenes  összeesküvés,  
szovjetellenes  agitáció  stb.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 

DOBOS  István  
(1902,  Tiszasalamon)  —  
a  IV. Ukrán  Front  Kárpát-
alján  székelő  katonai  tör-
vényszéke,  rögtönítélő  bíró-
sága  1945-ben  az  
U S Z S Z K  büntető  tör-
vénykönyvének  54-2.,  
54-4.,  54-1  1.',  54-13.  cik-
kelyei  alapján  hozott  súlyos  



ítéletet  ügyében.  A  vád:  te-
vékeny  harc  a  munkásosz-
tály  és a  forradalmi  mozga-
lom ellen;  részvétel ellenfor-
radalmi  szervezkedésben;  
ellenforradalmi  propagan-
da és agitáció;  a nemzetközi 
burzsoázia  segítése.  1964  
után téves ítélet címén reha-
bilitálták. 

DOKTOR  Sándor  
(1903)  —  A  koncepciós  
perek  áldozata.  Az  1947-
től  megszüntetett  különle-
ges  bíróság  helyett  a  Kár-
pátontúli  Területi  Bíróság  
ítélkezett  politikai  ügyek-
ben  1970  áprilisáig  az  
SZSZK  ВТК  54-58-as  
paragrafusainak  cikkelyei  
alapján.  A  vád:  ellenforra-
dalmi  célú  kapcsolattartás  
külföldi  állammal,  a  nem-
zetközi  burzsoázia  segítése,  
ellenséges  akciókra való fel-
bujtás,  kémkedés,  kártevés,  
terrorista  akciók,  diverzió.  
Törvénytelen  volt  az  ítélet.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 

DOLINÁI  Miklós  
(1894,  Hosszűmező)  —  
Prágában  tartóztatták le.  A  

koncepciós  perek  áldozata.  
A  S Z M E R S  kémelhárítá-
si  szerv  hatáskörében  
1944.  november 26-án  lét-
rehozott  NKVD  kárpátal-
jai  különtanácsa  (később az 
S Z S Z K S Z  állambizton-
sági  minisztériuma  kárpát-
aljai  különtanácsa)  ítélte  el  
1951.  május  26-a  előtt.  A  
vád:  hazaárulás,  kémkedés,  
terrorcselekmény,  diverzió,  
rongálás,  szabotázs,  szov-
jetellenes  összeesküvés,  
szovjetellenes  agitáció  stb.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 

DÓRI  István  (1928,  
Királyháza)  —  A  koncep-
ciós  perek  áldozata.  Az  
1947-től  megszüntetett  kü-
lönleges  bíróság  helyett  a  
Kárpátontűli  Területi  Bíró-
ság  ítélkezett  politikai  
ügyekben  1970  áprilisáig  
az  SZSZK  ВТК  54-58-

as  paragrafusainak  cikke-
lyei  alapján.  A  vád:  ellen-
forradalmi  célú  kapcsolat-
tartás  külföldi  állammal,  a  
nemzetközi  burzsoázia  se-
gítése,  ellenséges  akciókra  
való  felbujtás,  kémkedés,  



kártevés,  terrorista  akciók,  
diverzió.  Törvénytelen  volt  
az  ítélet.  A  90-es  években  
rehabilitálták. 

DOROS  Iván  (1899,  
Szerednye)  —  az  NKVD  
tartóztatta  le.  A  vád:  a  nép  
ellensége,  Horthy  fasiszta  
bérenc,  vatikáni  ügynök,  
amerikai  kém stb. A  külön-
bíróság  kirakatperének  ál-
dozata  lett. Az  U S Z S Z K  
BTK-ja  54.  §-ának  6.,  
13.,  11.  és  10.  cikkelyei  
alapján  vonták  felelősségre.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 

DREBITKA  Deme-
ter  Dénes  (191  1. október 
3 1-én született) —  O.S.B.  
M.,  husztbaranyai  
(Boronyevó)  kolostor  apát-
ja.  1949-ben  25  évi  szám-
űzetésre  ítélték.  1956-ban  
hazatért,  de  hamarosan  új-
ra  elítélték  vallásos  propa-
ganda  kifejtése  miatt,  ezút-
tal  javító  munkatáborra.  
Második  rabságából  
1962-ben  tért  haza.  1976.  
július  26-án  halt  meg  
Szolyván. 

DUBICZKY  András  
(1877.  november  6.,  
Dobrjani,  sztriji járás,  Galí-
cia)  — szemerekői  (Szme-
rekove)  görög  katolikus  
parochus,  1948-ban  szám-
űzték.  1 950-ben  valahol  
Szibériában  halt  meg,  való-
színűleg  jeltelen  sírban  
nyugszik. 

DUDÁS  István  
(Nagyszőlős)  —  Az  
1956-os  magyar  forrada-
lom  eszméit  hirdette  17  
évesen a nagyszőlősi  diákok  
körében  és  röplapokat  ter-
jesztett.  Tagja  volt  a  
Nagyszőlősi  Politizáló Cso-
portnak.  1957  júliusában  
tartóztatták  le.  Az  ungvári  
börtönben  vallatták.  1957.  
augusztus  25-26-án  hozott  
ítéletet  ügyében  a  területi  
bíróság.  A  vád:  felkelésre  
való  felbuzdítás,  a  szovjet  
hatalom  megdöntésére  való  
szervezkedés,  izgatás,  el-
lenforradalmi  tevékenység.  
Három  év  szabadságvesz-
tésre  ítélték.  Ebből  26  hó-
napot  töltött  le  a  Mordvin  

ASZSZK-beli  GULAG  



7.  sz.  politikai  lágerében.  
Hazatérés  után  fiatalon  el-
hunyt.  1 991.  november  6-i  
keltezéssel  rehabilitálták.  
1993-ban  poszthumusz  ki-
tüntették  az  1956-os  Em-
lékéremmel. 

DUDÁS  József  
(1916)  —  a  szovjet  határ  
illegális  átlépéséért  magyar  
és  német  kémnek  nyilvání-
tották.  A  Szovjetunió  
NKVD-je,  különtanácsa  
határozata  alapján  az  
U S Z S Z K  ВТК  80.  cik-
kelye  értelmében  a  szovjet  
határ  illegális  átlépéséért  
ítélték  el,  az NKVD  halál-
táborába  került.  Sorsa  is-
meretlen.  1962  után  az  "il-
legális határátlépőket" reha-
bilitálták. 

DULISKOVICS 
Eumén  (1889.  április  
28.,  Bányafalu  /Szusz-
kove/)  —  munkácsi  görög  
katolikus  parochus.  1949.  
január 26-án  tartóztatták  le  
az  aposztázia  elutasítása  
miatt.  Május  18-án  25  évi  
javító  munkatáborra,  5  évi  
jogfosztásra  és  vagyonel-
kobzásra  ítélték.  Jávászban  

(Mordvin A S Z S Z K )  dol-
goztatták.  1955-ben  haza-
tért,  de  az  ott  szerzett  be-
tegség következtében  1958.  
augusztus  22-én  Munká-
cson meghalt.  1989.  április  
26-án  a  KGB  kárpátaljai  
főhivatala  és  a  területi  
ügyészség  rehabilitálta.  

DULISKOVICS 
Viktor  (1917-ben  szüle-
tett  Maszárfalván  
/Negro ve/) —  turjaremetei  
görög  katolikus  parochus,  
Duliskovics  Eumén  fia. Az 
aposztázia  visszautasítása  
miatt  1949-ben  25  évi  
kényszermunkára,  5  évi  
jogfosztásra  és  vagyonel-
kobzásra  ítélték.  A  
dzsezgázgáni  lágerekbe  ke-
rült,  építkezéseken  és  réz-
bányában  dolgoztatták.  
Ezek  egyikében  1954  má-
jusában  a politikai  foglyok -
életkörülményeik  javítását  
követelve  -  fellázadtak,  
megtagadták  a  munkát.  40  
napi  hősi  ellenállás  után,  
1954. június 26-án  a lágert 
a  szovjet  hadsereg  felgyúj-
totta,  tankokkal  lerohanta.  
A  mintegy  500  halott  kö-



zött  volt  Duliskovics Viktor 
is, haslövést kapott. 

DUPKA  György  id.  
(1927,  Tiszabökény)  —  a  
Donyec-medence  bányáiba  
vitték. Szökést  kísérelt  meg, 
hat  évre  ítélték,  Mur-
manszk  környéki  lágerek-
ben raboskodott.  Hazatért.  

DURNEVICS  Tó-
dor  (1904.  szeptember  8.,  
Latorcafő  /Latirka/)  —  
izsnyétei  (Zsnyatine)  görög  
katolikus  parochus.  Azzal  
vádolták,  hogy ő árulta  el  a  
magyar  katonai  vezetésnek  
a  Pataki-féle  partizáncso-
portot.  1946-ban  10 évi ja-
vító  munkára  ítélték.  
Jávászban  (Mordvin  
A S Z S Z K )  halt  meg  
1954. április  1 7-én. 

DZURÓVCSIK  Mi-
hály  (1900.  szeptember  
18.,  Gorond)  —  nagylázi  
görög  katolikus  parochus.  
Az  aposztázia  elutasítása  
miatt  1949-ben 25  évi javí-
tó munkatáborra,  5  évi jog-
fosztásra  és  vagyonelkob-
zásra  ítélték.  Kemerovóban  
és  Omszkban  raboskodott,  
építkezéseken  dolgoztatták.  

1954  végén  mint  megbé-
nult  rokkantat,  kísérettel  
küldték  haza  Beregszászon  
élő családjához,  ahol  1975.  
június 24-én  meghalt.  

EGRESSY  György  
(1901.  március  31.,  
Zárnya  /Priborzsavszke/)  
—  bedőházi  görög  katoli-
kus  parochus.  Az  aposztá-
zia  elutasítása  miatt  1949.  
szeptember  8-án  10  évi  ja-
vító  munkatáborra,  5  évi  
jogfosztásra  és  vagyonel-
kobzásra  ítélték.  
Dzsezgazgan-Szpaszkban 
építkezéseken  és  kőbányá-
ban,  1952-től  Volinkán  kő-
bányában  és  mészégetésnél  
dolgoztatták.  1956-ban  ke-
rült  haza.  1960-ig  Ungvá-
ron  éjjeliőr  egy  iskola  épít-
kezésénél.  1960  és  1967  
között  az  ungvári  egyetem  
botanikus  kertjében  fűtő,  
kertész  és  éjjeliőr.  1967-től  
nyugdíjas  Ungváron,  majd  
1969-től  Szerednyén  él.  
1984. január 8-án halt  meg 
Szerednyén. 

EGRESSY  János  
(1898.  augusztus  11.,  
Zárnya)  —  poroskói  görög  



katolikus  parochus.  1949.  
augusztus  28-án  letartóz-
tatták,  november  23-án  25  
évi  kényszermunkára,  5  évi  
jogfosztásra  és  vagyonel-
kobzásra  ítélték.  A  
Dzsezgazgan-Rudniki  tá-
borokban  építkezéseknél  
dolgoztatták.  1955.  április  
l-jén  tért  haza.  1955  és  
1962 között Ungváron éjje-
liőr.  1962.  május  10-én  
halt meg Ungváron. 

EGRESSY  Mihály  
(1904.  május  8.,  Berezna  
/Berezova/)  —  nagyrákóci  
görög  katolikus  parochus.  
A  visszautasított  aposztázia  
miatt  ítélték  el  1949.  május  
20-án,  büntetése  25  évi  
kényszermunka,  5  évi  jog-
fosztás  és  vagyonelkobzás.  
Rudnyikon  és  Dzsezdében  
dolgoztatták.  1955.  márci-
us  4-én  tért  haza  mint  rok-
kant.  Ilosván  halt  meg  
1964. július 2-án. 

EGRESSY  Sándor  
(1892.  március  8.,  
Zárnya)  —  palágyi  görög  
katolikus  parochus.  Vissza-
utasította  az  aposztáziát.  
ítélet  1949-ben  25  évi  

javitó  munkatábor,  5  évi  
jogfosztás,  vagyonelkobzás.  
A  Csurbaj-Nura-i  lágerben  
dolgoztatták.  Megrokkan-
va,  1956.  augusztus  9-én  
tért  haza.  1959.  szeptem-
ber  3-án  a  rabságban  szer-
zett  betegségében  halt  meg  
Ungváron. 

ENGEL  Károly  
(1891,  Sztrabicsó)  —  Be-
regszászon  tartóztatták  le,  
1945.  Október  2-án  ítélte  
el  Kárpátontúli  Ukrajna  
különleges  bírósága,  Kár-
pátontúli  Ukrajna  Népta-
nácsának  1944.  december  
18-i  rendelete  alapján.  A  
vád:  a  magyar  rendszerben  
vállalt  közpozíciója  miatt  a  
nép  ellenségévé  nyilvánítot-
ták.  1990.  augusztus  7-án  
rehabilitálták. 

ENNER  Ábrahám  
(1914,  Munkács,  Váralja)  
—  a  szovjet  határ  illegális  
átlépéséért  magyar  és  né-
met  kémnek  nyilvánították.  
A  Szovjetunió  NKVD-je,  
különtanácsa  határozata  
alapján  az  U S Z S Z K  
ВТК  80.  cikkelye  értelmé-
ben  a  szovjet  határ  illegális  



átlépéséért  ítélték  el,  az  
NKVD  haláltáborába  ke-
rült.  Sorsa  ismeretlen.  
1962  után  az  "illegális  ha-
tárátlépőket"  rehabilitálták.  

ENNER  Ignác  
(1915,  Munkács-Váralja)  
—  a  szovjet  határ  illegális  
átlépéséért  magyar  és  né-
met  kémnek  nyilvánították.  
A  Szovjetunió  NKVD-je,  
különtanácsa  határozata  
alapján  az  U S Z S Z K  
ВТК  80.  cikkelye  értelmé-
ben  a  szovjet  határ  illegális  
átlépéséért  ítélték  el,  az  
NKVD  haláltáborába  ke-
rült.  Sorsa  ismeretlen.  

1962  után  az  "illegális  ha-  J  

tárátlépőket" rehabilitálták.  
ENNER  Natan  

(1913,  Munkács-Váralja)  
—  a  szovjet  határ  illegális  
átlépéséért  magyar  és  né-
met  kémnek  nyilvánították.  
A  Szovjetunió  NKVD-je,  
különtanácsa  határozata  
alapján  az  U S Z S Z K  
В Т К  80.  cikkelye  értelmé-
ben  a  szovjet  határ  illegális  
átlépéséért  ítélték  el,  az  
NKVD  haláltáborába  ke-

rült.  Sorsa  ismeretlen.  
1962  után  az  "illegális  ha-
tárátlépőket" rehabilitálták.  

EPERJESI  József  
(1882,  Ungvár)  —  ugyan-
itt tartóztatták le,  1945.  no-
vember  9-én  ítélte  el  Kár-
pátontűli  Ukrajna  különle-
ges  bírósága,  Kárpátontúli  
Ukrajna  Néptanácsának  
1944.  december  18-i  ren-
delete  alapján.  A  vád:  a  
magyar  rendszerben  vállalt  
közpozíciója  miatt  a  nép el-
lenségévé  nyilvánították.  
1990.  április  1 7-én  rehabi-
litálták. 

ERFÁN  András  
(1914,  Huszt) — a szovjet 
határ  illegális  átlépéséért  
magyar  és  német  kémnek  
nyilvánították.  A  Szovjet-
unió  NKVD-je,  
különtanácsa  határozata  
alapján  az  U S Z S Z K  
ВТК  80.  cikkelye  értelmé-
ben  a  szovjet  határ  illegális  
átlépéséért  ítélték  el,  az  
NKVD  haláltáborába  ke-
rült.  Sorsa  ismeretlen.  
1962  után  az  "illegális  ha-
tárátlépőket"  rehabilitálták.  



FÁBIÁN  Gyula  
(1899,  Tiszakeresztúr)  —  
nagygazda,  kuláklistára  ke-
rült. A  koncepciós perek ál-
dozata.  1945-ben  vitték  el  
és  ítélték  halálra,  aki  a  
Tiszaújlaki  Turul-madaras  
Rákóczi-ünnepségek  szer-
vezője  volt.  Az  1947-től  
megszüntetett  különleges  
bíróság  helyett  a  Kárpáton-
túli  Területi  Bíróság  ítélke-
zett  politikai  ügyekben  
1970  áprilisáig  az  
SZSZK  ВТК  54-58-as  
paragrafusainak  cikkelyei  
alapján.  A  vád:  ellenforra-
dalmi  célú  kapcsolattartás  
külföldi  állammal,  a  nem-
zetközi  burzsoázia  segítése,  
ellenséges  akciókra való fel-
bujtás,  kémkedés,  kártevés,  
terrorista  akciók,  diverzió.  
Törvénytelen  volt  az  ítélet.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 

FÁBIÁN  Károly  
(1925,  Tiszakeresztúr)  —  
A  koncepciós perek áldoza-
ta. Az  1947-től  megszünte-
tett  különleges  bíróság  he-
lyett a Kárpátontúli  Terüle-
ti  Bíróság  ítélkezett  politi-

kai  ügyekben  1970  áprili-
sáig  az  S Z S Z K  В Т К  
54-58-as  paragrafusainak  
cikkelyei  alapján. A  vád: el-
lenforradalmi  célú  kapcso-
lattartás  külföldi  állammal,  
a nemzetközi burzsoázia se-
gítése,  ellenséges  akciókra  
való  felbujtás,  kémkedés,  
kártevés,  terrorista  akciók,  
diverzió.  Törvénytelen  volt  
az  ítélet.  A  90-es  években  
rehabilitálták. 

FÁBIÁN  Rozália  
(1901,  Tiszaújlak)  —  A  
koncepciós  perek  áldozata.  
Az  1947-től  megszüntetett  
különleges  bíróság  helyett  a  
Kárpátontúli  Területi  Bíró-
ság  ítélkezett  politikai  
ügyekben  1970  áprilisáig  
az S Z S Z K  ВТК  54-58-
as  paragrafusainak  cikke-
lyei  alapján.  A  vád:  ellen-
forradalmi  célú  kapcsolat-
tartás  külföldi  állammal,  a  
nemzetközi  burzsoázia  se-
gítése,  ellenséges  akciókra  
való  felbujtás,  kémkedés,  
kártevés,  terrorista  akciók,  
diverzió.  Törvénytelen  volt  
az  ítélet.  A  90-es  években  
rehabilitálták. 



FALUDI  László  
(1904,  Szobránc)  —  Csa-
pon  tartóztatták  le,  1945.  
november  9-én  ítélte  el  
Kárpátontűli  Ukrajna  kü-
lönleges  bírósága,  Kárpá-
tontűli  Ukrajna  Néptaná-
csának  1944.  december  
18-i  rendelete  alapján.  A  
vád:  a  magyar  rendszerben  
vállalt  közpozíciója  miatt  a  
nép  ellenségévé  nyilvánítot-
ták.  1990.  április  1 7-án re-
habilitálták. 

FEDÁK  László  
(191  1,  Ungvár)  —  Sport-
szervező,  sportkutató,  hely-
történész. A  koncepciós pe-
rek  áldozata.  1947-1956  
között  a  szibériai  Kolimán  
raboskodott.  Emlékezetben  
fogalmazta  lágerverseit.  
Mint  a  szovjet  nép  ellensé-
gét,  25  évre  ítélték.  Több  
mint  7 évet töltött  távol csa-
ládjától.  A  távoli  Kolimán  
született  verseit  évtizedeken  
keresztül  emlékezetben  
őrizte.  Csak  néhány  évvel  
halála  előtt  vetette  őket  pa-
pírra,  s  juttatta  el  e  kötet  
közreadójához.  Ebből  egy  
gyűjtemény  napvilágot  lá-

tott  a  következő  kötetben:  
Istenhez  fohászkodva...  
1944,  Szolyva.  Verses  leve-
lek,  imák-..  —  Intermix Ki-
adó,  Ungár—Budapest,  
1996.  Rehabilitálták.  
1991-ben  elhunyt  Ungvá-
ron. 

FEDELES  Cirill  
(1881.  augusztus  6.,  Kis-
topolya  /Csehszlovákia/)  
—  lipcsai  görög  katolikus  
parochus.  Kommunistaelle-
nes  írásai  miatt  1946-ban  
letartóztatták  és  7  évi javító 
munkatáborra  ítélték.  A  
dnyepropetrovszki  fakiter-
melő  telepen  1950.  márci-
us  27-én  reggel  megfagyva  
találtak rá társai. Széles iro-
dalmi  tevékenységet  fejtett  
ki .Számos cikke és verse je-
lent  meg  a  kárpátaljai  uk-
rán,  illetve ruszin  sajtókiad-
ványokban. 

FEDOR  András  
(1912,? )  — A  koncepciós  
perek  áldozata.  Az  1947-
től  megszüntetett  különle-
ges  bíróság  helyett  a  Kár-
pátontúli  Területi  Bíróság  
ítélkezett  politikai  ügyek-
ben  1970  áprilisáig  az  



SZSZK  ВТК  54-58-as  
paragrafusainak  cikkelyei  
alapján.  A  vád:  ellenforra-
dalmi  célú  kapcsolattartás  
külföldi  állammal,  a  nem-
zetközi  burzsoázia  segítése,  
ellenséges  akciókra való fel-
bujtás,  kémkedés,  kártevés,  
terrorista  akciók,  diverzió.  
Törvénytelen  volt  az  ítélet.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 

FEKETE  Gyula  —  
diakónus  és  evangéliumi  
könyvkereskedő.  Csetfalván 
működött  missziós  lelkész-
ként,  őt  is  koncepciós  vá-
dakkal  ítélték el. 

FENCZ1K  István  dr.  
(1892.  október  13.,  Nagy-
lucska)  •— magyar  országy-
gyűlési  képviselő,  görög  ka-
tolikus  teológiai  tanár.  
1933-1938  között  képvise-
lő  a  cseh  parlamentben,  
1938-1944  között  országy-
gyűlési  képviselő.  1940-től  
az  esztergomi  Szt.  Gellért  
Tudományos Társaság  tisz-
teletbeli  tagja.  Irodalmi  te-
vékenysége  jelentős.  Szá-
mos  műve  látott  napvilágot  
ruszin,  magyar  és  német  

nyelven.  1932-ben  megin-
dította  a  Kárpátorusszkij  
Golosz  című  napilapot.  
1935-ben  a cseh  hatóságok  
letartóztatták  hazaárulás  
vádjával,  de  érvényes  men-
telmi joga következtében 38 
napi  fogság  után  szabadon  
engedték.  1945-ben  a szov-
jet  hatóságok  karmaiba  ke-
rül,  letartóztatják.  Katoli-
kus  paphoz  méltóan  viselte  
a  megaláztatásokat  az  ung-
vári  börtönben,  ahol  golyó  
általi  halálra  ítélték.  Kivég-
zése  előtt  felajánlják  neki  a  
pravoszláv püspökséget,  azt  
azonban  büszkén visszauta-
sította.  Ezután  a  börtönben  
tarkónlövéssel  végeztek  vele  
1945.  március  30-án  (állí-
tólag  egy  Maruszja  nevű  
börtönőr). 

FERENCSIK  Tiva-
dar  (1879.  február  28.,  
Dávidfalva /Davidove/)  —  
felsőapsai  (Verhne  
Vogyane)  görög  katolikus  
parochus. Az aposztázia  el-
utasítása  miatt  1948-ban  
10  évi  börtönre  ítélték.  
1949  augusztusában  a  
lembergi  börtönben  isme-



reden  körülmények  közt  
halt meg. 

FODOR  Ferenc  
(1907,  Csap)  —  Csapon  
tartóztatták  le,  1945.  no-
vember  9-én  ítélte  el  Kár-
pátontúli  Ukrajna  különle-
ges  bírósága,  Kárpátontúli  
Ukrajna  Néptanácsának  
1944.  december  !8-i  ren-
delete  alapján.  A  vád:  a  
magyar  rendszerben  vállalt  
közpozíciója  miatt  a  nép el-
lenségévé  nyilvánították.  
1990.  április  1 7-én  rehabi-
litálták. 

FÓGEL  József  
(1889,  Pósaháza)  —  épü-
letlakatos,  ugyanitt  tartóz-
tatták  le,  1945.  augusztus  
13-án  ítélte  el  Kárpátontúli  
Ukrajna  különleges  bírósá-
ga,  Kárpátontúli  Ukrajna  
Néptanácsának  1944.  de-
cember  18-i  rendelete  alap-
ján. A  vád:  a magyar  rend-
szerben  vállalt  közpozíciója  
miatt  a  nép  ellenségévé  
nyilvánították.  1990.  július  
24-én  rehabilitálták.  

FORGON  Pál  —  
Visken  volt  református  lel-
kész.  1951.  december  13-

án  tartóztatták  le  Visken,  
szovjetellenes  tevékenység-
gel  vádolták.  25  évre  ítél-
ték,  1956.  május  31 -ig  ra-
boskodott  együtt  Kovács  
Zoltánnal  Omszkban.  A  
lágerben  írt  verseiből  egy  
gyűjteményt  az  Intermix  
Kiadó  jelentetett  meg  
(Forgon  Pál  Ábeltől  
Antipásig.  Verses  Bibliaér-
telmezések-  Koporsók,  teme-
tések,  sírok  a  Biblia  világá-
ban,  1994).  Gulácsy  Lajos  
munkácsi  református  lel-
kész  előtt  Kárpátalja  Re-
formátus  Egyházának  püs-
pöke volt.  Nyugdíjba  vonu-
lása  után  Magyarországra  
költözött.  Nyíregyházán  te-
lepedett le. 

FRIEDMAN  Sámu-
el  (1913)  —  a  szovjet  ha-
tár  illegális  átlépéséért  ma-
gyar és  német  kémnek  nyil-
vánították.  A  Szovjetunió  
NKVD-je,  különtanácsa  
határozata  alapján  az  
USZSZK  ВТК  80.  cik-
kelye  értelmében  a  szovjet  
határ  illegális  átlépéséért  
ítélték  el,  az NKVD  halál-
táborába  került.  Sorsa  is-



meretlen.  1962  után  az  "il-
legális határátlépőket" reha-
bilitálták. 

FUCSKÓ  Sándor  
(1916,  Ungvár)  —  ugyan-
itt tartóztatták  le,  1945. Jú-
lius  25-én  ítélte  el  Kárpá-
tontűli  Ukrajna  különleges  
bírósága,  Kárpátontűli  Uk-
rajna  Néptanácsának  
1944.  december  18-i  ren-
delete  alapján.  A  vád:  a  
magyar  rendszerben  vállalt  
közpozíciója  miatt  a nép el-
lenségévé  nyilvánították.  
1990.  július  4-én  rehabili-
tálták. 

FÜZESI Béla  (1906,  
Nagybereg)  —  A  koncep-
ciós  perek  áldozata.  Az  
1947-től  megszüntetett  kü-
lönleges  bíróság  helyett  a  
Kárpátontúli  Területi  Bíró-
ság  ítélkezett  politikai  
ügyekben  1970  áprilisáig  
az SZSZK  ВТК  54-58-
as  paragrafusainak  cikke-
lyei  alapján.  A  vád:  ellen-
forradalmi  célú  kapcsolat-
tartás  külföldi  állammal,  a  
nemzetközi  burzsoázia  se-
gítése,  ellenséges  akciókra  
való  felbujtás,  kémkedés,  

kártevés,  terrorista  akciók,  
diverzió.  Törvénytelen  volt  
az  ítélet.  A  90-es  években  
rehabilitálták. 

FÜZESI  Károly  
(1895,  Nagybereg)  —  
ugyanitt  tartóztatták  le,  
1945.  december  14-én  ítél-
te  el  Kárpátontúli  Ukrajna  
különleges  bírósága,  Kár-
pátontúli  Ukrajna  Népta-
nácsának  1944.  december  
18-1  rendelete  alapján.  A  
vád:  a  magyar  rendszerben  
vállalt  közpozíciója  miatt  a  
nép  ellenségévé  nyilvánítot-
ták.  1 990.  június  4-én  re-
habilitálták. 

G A L A M B O S  Jó-
zsef  —  benei  római  katoli-
kus  plébános.  A  
koncepciósperek  áldozata,  
a GULAG-ot  is  megjárta,  
tevékenyen  részt  vett  a  fog-
lyok  segélyezésében.  
1956-ban  hazakerülve,  
Huszton  plébános.  1985  
márciusától  1985  decem-
beréig  kormányzói  vikárius.  
Meghalt  1985-ben.  Hálás  
hívei  emléktáblát  állítottak  
tiszteletére. 



GANZ  Dávid  (1917)  
—  a  szovjet  határ  illegális  
átlépéséért  magyar  és  né-
met  kémnek  nyilvánították.  
A  Szovjetunió  NKVD-je,  
különtanácsa  határozata  
alapján  az  U S Z S Z K  
ВТК  80.  cikkelye  értelmé-
ben  a  szovjet  határ  illegális  
átlépéséért  ítélték  el,  az  
NKVD  haláltáborába  ke-
rült.  Sorsa  ismeretlen.  
1962  után  az  "illegális  ha-
tárátlépőket" rehabilitálták.  

GARCSÁRT  Sán-
dor  (1898,  Csap)  —  az  
NKVD  tartóztatta  le.  A  
vád:  a  nép  ellensége,  Hor-
thy fasiszta bérenc,  vatikáni  
ügynök,  amerikai  kém  stb.  
A  különbíróság  kirakatpe-
rének  áldozata  lett.  Az  
U S Z S Z K  BTK-ja  54.  
§-ának  6.,  13.,  11.  és  10.  
cikkelyei  alapján  vonták  fe-
lelősségre. A  90-es  években 
rehabilitálták. 

GART  Mór  (1915,  
Ungvár)  —  a  szovjet  határ  
illegális  átlépéséért  magyar  
és  német  kémnek  nyilvání-
tották.  A  Szovjetunió  
NKVD-je,  különtanácsa  

határozata  alapján  az  
USZSZK  ВТК  80.  cik-
kelye  értelmében  a  szovjet  
határ  illegális  átlépéséért  
ítélték  el,  az NKVD  halál-
táborába  került.  Sorsa  is-
meretlen.  1962  után  az  "il-
legális határátlépőket" reha-
bilitálták. 

GÁSPÁR  György  
(1911,  Románia)  —  Be-
regszászon  tartóztatták  le,  
1945.  szeptember  12-én  
ítélte  el  Kárpátontűli  Uk-
rajna  különleges  bírósága,  
Kárpátontúli  Ukrajna  
Néptanácsának  1944.  de-
cember  18-i rendelete  alap-
ján.  A  vád:  a magyar  rend-
szerben  vállalt  közpozíciója  
miatt  a  nép  ellenségévé  
nyilvánították.  1990.  au-
gusztus 7-én rehabilitálták. 

GAZDAG  András  
(1921)  —  a  szovjet  határ  
illegális  átlépéséért  magyar  
és  német  kémnek  nyilvání-
tották.  A  Szovjetunió  
NKVD -je,  különtanácsa  
h a t á r o z a t a  alapján  az  
USZSZK  ВТК  80.  cik-
kelye  értelmében  a  szovjet  
határ  illegális  átlépéséért  



ítélték  el,  az NKVD  halál-
táborába  került.  Sorsa  is-
meretlen.  1962  után  az  "il-
legális határátlépőket" reha-
bilitálták. 

GECSE  Endre  —  
gálocsi,  majd  huszti  refor-
mátus  lelkész.  '56-os  izga-
tásért  1958.  december 2-án 
tartóztatták  le  Huszton,  de  
csak az ungvári  börtönig ju-
tott  el.  1959.  január  7-én  
vallatás közben  agyonverték  
a  KGB  pincéjében.  Töb-
bek  között  azzal  vádolták,  
hogy  szovjetellenes  tartal-
mú  könyveket  adott  át  a  
Gálocsi  Politizáló  Csoport-
nak  (Pasztellák  István,  
Perduk  Tibor,  Molnár  
László  diákoknak).  Felesé-
gének  csak  az  arcát  mutat-
ták  meg,  a  testét  ólomko-
porsóban  adták  ki.  Nyilvá-
nosság  kizárásával  az  ung-
vári  Kapós utcai  temetőben  
hantolták  el.  1992.  október  
15-én  hívei  a  gálocsi  refor-
mátustemplomban  emlék-
táblát  állítottak.  Tetemét  
még  október 24-én  az  ung-
vári  Kapós  utcai  temetőből  
átvitték  a  gálocsiba,  és  ott  

örök nyugalomra  helyezték.  
GELEBÁN  Miklós  

(1913,  Beregszász)  —  A  
koncepciós  perek  áldozata.  
Az  1947-től  megszüntetett  
különleges bíróság helyett  a  
Kárpátontúli  Területi  Bíró-
ság  ítélkezett  politikai  
ügyekben  1970  áprilisáig  
az SZSZK  ВТК  54-58-
as  paragrafusainak  cikke-
lyei  alapján.  A  vád:  ellen-
forradalmi  célú  kapcsolat-
tartás  külföldi  állammal,  a  
nemzetközi  burzsoázia  se-
gítése,  ellenséges  akciókra  
való  felbujtás,  kémkedés,  
kártevés,  terrorista  akciók,  
diverzió.  Törvénytelen  volt  
az  ítélet.  A  90-es  években  
rehabilitálták. 

GÉRUS  Pál  (1896,  
Tekeháza)  —  A  koncepci-
ós  perek  áldozata.  Az  
1947-től  megszüntetett  kü-
lönleges  bíróság  helyett  a  
Kárpátontúli  Területi  Bíró-
ság  ítélkezett  politikai  
ügyekben  1970  áprilisáig  
az  SZSZK  ВТК  54-58-
as  paragrafusainak  cikke-
lyei  alapján.  A  vád:  ellen-
forradalmi  célú  kapcsolat-



tartás  külföldi  állammal,  a  
nemzetközi  burzsoázia  se-
gítése,  ellenséges  akciókra  
való  felbujtás,  kémkedés,  
kártevés,  terrorista  akciók,  
diverzió.  Törvénytelen  volt  
az  ítélet.  A  90-es  években  
rehabilitálták. 

GLUTZ  Sándor  
(1919)  —  a  szovjet  határ  
illegális  átlépéséért  magyar  
és  német  kémnek  nyilvání-
tották.  A  Szovjetunió  
NKVD-je,  különtanácsa  
határozata  alapján  az  
USZSZK  ВТК  80.  cik-
kelye  értelmében  a  szovjet  
határ  illegális  átlépéséért  
ítélték  el,  az NKVD  halál-
táborába  került.  Sorsa  is-
meretlen.  1962  után  az  "il-
legális határátlépőket" reha-
bilitálták. 

GÖNCZY  Gyula  
(1901,  Fancsika)  —  а  IV.  
Ukrán  Front  Kárpátalján  
székelő  katonai  törvényszé-
ke,  rögtönítélő  bírósága  
1945-ben  az  U S Z S Z K  
büntető  törvénykönyvének  
54-2.,  54-4.,  54-11.,  
54-13.  cikkelyei  alapján  
hozott  súlyos  ítéletet  ügyé-

ben. A vád: tevékeny harc a 
munkásosztály  és  a  forra-
dalmi  mozgalom  ellen;  
részvétel  ellenforradalmi  
szervezkedésben;  ellenfor-
radalmi  propaganda  és agi-
táció;  a  nemzetközi  burzso-
ázia segítése.  1964  után  té-
ves  ítélet  címén  rehabilitál-
ták. 

GÖNCZY  Pál  —  
Nagydobronyban  volt  re-
formátus  lelkész.  A  tragi-
kus  sorsú  Balogh  Sándor  
sógora  volt.  1946.  július  
31-én  tartóztatták  le,  8  évi  
szabadságvesztésre  és  5  évi  
száműzetésre  ítélték.  Köz-
törvényes  bűnözőkkel  tar-
tották együtt a  Szverdlovszk 
területi  Turinszk  város  mel-
letti  lágerben.  Az  erdőirtá-
son  dolgoztatták.  Legyen-
gült,  kórházba  került,  ahol  
egy  lengyelországi  zsidó  
rabbi  dolgozott,  aki  elintéz-
te,  hogy  hónapokig  a  kór-
házban  maradhasson,  va-
gyis  addig,  amíg  meg  nem  
erősödik.  Ezt  követően  a  
Mordvin  A S Z S Z K  terü-
letén  lévő egyik  lágerbe  ke-
rült. 8  év letelte után  Szibé-



riába  vitték,  mégpedig  a  
krasznojarszki  országrész  
Szuhobuzimszk  járását  je-
lölték  ki  száműzetése  letöl-
tése  helyéül,  pontosabban  
Silinka  nevű falut.  Itt töltöt-
te  száműzetését  vele  együtt  
a  Heves megyéből  idekerült  
Zsilinszky János.  A  szom-
széd  községben  száműze-
tésben  élt Széchenyi  Mária  
grófnő  is,  aki  később  am-
nesztiát  kapott  és  hazake-
rült.  Gönczy  Pál  1956-ban  
szintén amnesztiában  része-
sült.  Később  a  kisráti  kol-
hozban  adtak  neki  munka-
lehetőséget.  Rövid  ideig  
Nagydobronyban,  majd  
Nagyberegen,  Beregújfa-
luban,  később  Csonkapapi-
ban  és  Hetyenben  hirdet-
hette  az  igét.  1981 -ben  be-
következett  halála  előtt  a  
beregsomi  gyülekezet  lelki-
pásztora volt. 

GÖSI  György  (?)  —  
honvéd.  Társávála  Bene  
határában,  Sipiczki  Pállal  
együtt  került  orosz  fogság-
ba.  Szökést  kíséreltek  meg,  
sikertelenül.  Elfogták  őket,  
halálraítélték.  Vasvillával  

végezték  ki.  Tetemét  a falu-
siak  kimentették,  később  
Galambos  József  római  
katolkus plébános  Holozsai  
József  segédletével  a  közeli  
zsidó  temetőben  keresztény  
szertartás  szerint  temettet-
ték el titokban. Holozsai Jó-
zsef  47  éven  át  őrizte  a  
mártírok  emlékét,  majd  az  
adatokat  elküldte  az  illeté-
kes anyaországi  szervekhez.  
1991.  november  3-án  ke-
rült  sor  a  két  mártír  sírem-
lékének  felavatására.  A  
gyászszertartáson  a  hozzá-
tartozók  is  részt  vettek.  A  
síremléket  a  KMKSZ,  a  
római  katolikus  és  a  refor-
mátus  egyház,  valamint  a  
benei  önkormányzat  emel-
tette  a  fent  említett  
Holozsai József vezetésével. 

GREGOROVICS 
István  (1915.  augusztus  
28.,  Beregsárrét  
/Kalnyik/).  —  bereg-
sziklási  (Scserbovec)  görög  
katolikus  parochus.  Mivel  
nem  volt  hajlandó  az  
aposztáziára,  1950-ben  el-
ítélték. Büntetése: 25  évi ja-
vító munka,  5  év jogfosztás, 



vagyonelkobzás.  Vorkután  
raboskodott  Bóbita Mihály,  
Orosz János  és  dr.  Ortutay  
Elemér  oltártestvéreivel.  
1956-ban  tért  haza,  Mun-
kácson telepedett le. 

GULÁCSY  Lajos  —  
akkori  munkácsi  segédlel-
készt  tiltott  határátlépés  és  
vallási  könyvek  tartásának  
vádjával  tartóztatták  le,  fe-
jére  olvasva  azt  is,  hogy  a  
papok  Napkeleti  Baráti  
Körének  "vak eszköze" volt. 
Ot  tíz  évre  ítélték,  ami  ab-
ban  az  időben  ritkaság-
számba  menően  "enyhe"  
ítéletnek számított.  Hazaté-
rése  után  papi  vizsgát  tett,  
ma  is Munkácson  él  és dol-
gozik,  lelkész-esperes.  
1997-ig  Kárpátaljai  Refor-
mátus  Egyház  püspöke  
volt.  О  írta  meg a  kárpátal-
jai  református egyház külön 
történetét,  beleértve  a  pa-
pok Napkeleti  Baráti  Köré-
nek  tevékenységét  és  meg-
hurcoltatását. 

GYŐRFFI  Zoltán  
(1904,  Nagykálló)  —  
Ungváron  tartóztatták  le.  
A  koncepciós  perek áldoza-

ta.  A  SZMERS  kémelhá-
rítási  szerv  hatáskörében  
1944.  november 26-án  lét-
rehozott  NKVD  kárpátal-
jai  különtanácsa  (később az 
S Z S Z K S Z  állambizton-
sági  minisztériuma  kárpát-
aljai  különtanácsa)  ítélte el  
1951.  május 26-a  előtt.  A  
vád:  hazaárulás,  kémkedés,  
terrorcselekmény,  diverzió,  
rongálás,  szabotázs,  szov-
jetellenes  összeesküvés,  
szovjetellenes  agitáció  stb.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 

GYÖRKÉ  István  
(1896,  Nagygejőc)  —  
beregújfalusi református lel-
kész.  A  koncepciós  perek  
áldozata.  1949-ben  tíz évre 
ítélték  az  S Z S Z K  ВТК  
54-58-as  paragrafusainak  
cikkelyei alapján. A vád: el-
lenforradalmi  célú  kapcso-
lattartás  külföldi  állammal,  
a nemzetközi burzsoázia se-
gítése,  ellenséges  akciókra  
v a l ó  felbujtás,  kémkedés,  
kártevés,  terrorista  akciók,  
diverzió.  Hazatért,  itthon  
halt meg. Törvénytelen volt  



az  ítélet.  A  90-es  években  
rehabilitálták. 

GYULAFALVI  Béla  
(1919,  Máramarossziget,  
Románia)  —  ugyanitt  tar-
tóztatták  le,  1945.  május  
19-én  ítélte  el  Kárpátontúh  
Ukrajna  különleges  bírósá-
ga,  Kárpátontúli  Ukrajna  
Néptanácsának  1944.  de-
cember  18-i  rendelete  alap-
ján.  A  vád:  a magyar  rend-
szerben  vállalt  közpozíciója  
miatt  a  nép  ellenségévé  
nyilvánították.  1990.  július  
4-én  rehabilitálták.  

GYULAI  József  
(1918)  —  a  szovjet  határ  
illegális  átlépéséért  magyar  
és  német  kémnek  nyilvání-
tották.  A  Szovjetunió  
NKVD -je,  különtanácsa  
határozata  alapján  az  
U S Z S Z K  ВТК  80.  cik-
kelye  értelmében  a  szovjet  
határ  illegális  átlépéséért  
ítélték  el,  az NKVD  halál-
táborába  került.  Sorsa  is-
meretlen.  1962  után  az  "il-
legális határátlépőket" reha-
bilitálták. 

HADZSEGA  Gyula  
dr.  (1879. január  16.,  Úr-

mezőn  /Ruszke  Pole/)  —  
görög katolikus teológiai  ta-
nár.  1947-ben  10  évi  kény-
szermunkára  ítélték.  
Lembergben,  1947  őszén  
ismeretlen  körülmények  
közt  halt  meg.  Irodalmi  te-
vékenységet  fejtett ki.  Mun-
kái  magyar,  orosz,  ruszin,  
latin  és  német  nyelven  je-
lentek meg. 

HAFICS  István  
(1921.  július  10.,  Budkóc  
/Csehszlovákia/)  —  
egresháti  (Vilsinki)  görög  
katolikus  parochus.  A  visz-
szautasított  aposztázia  mi-
att  1949-ben  elítélték.  
Büntetése:  25  év  munkatá-
bor,  5  év  jogfosztás,  va-
gyonelkobzás.  Rudnikon  és  
Dzsezgazganban  dolgoztat-
ták.  1956-ban  tért  haza.  
Ungváron  mint  gyári  mun-
kás  dolgozott.  Az  egyház  
legalizálása  óta nyíltan  gya-
korolja  hivatását  a  munká-
csi  egyházmegyében.  

HAKLIK  Sándor  
(1884)—  kisráti  római  ka-
tolikus esperes. Az  NKVD 
operatív  tisztjei  már  félig  
bénán  vitték  el,  valahol  üt-



közben  meghalt.  Ismeretlen  
helyen  nyugszik.  A  ráti  te-
metőben  emlékjelet  állítot-
tak tiszteletére. 

H A R A J D A  Dezső  
(191  1.  szeptember  21  
Csicser  /Csehszlovákia/)  
—  tiszaújhelyi  görög katoli-
kus  parochus. Az  aposztá-
zia  megtagadása  miatt  
1950.  március  1 6-án  letar-
tóztatták,  május 5-én 25  évi  
javító  munkatáborra,  5  évi  
jogfosztásra  és  vagyonel-
kobzásra  ítélték.  Csurbáj-
Nurán,  Dubokán,  
Ekibaztuszban  és  
Kemerovszkban  rabosko-
dott.  1956-ban  tért haza  és  
1975-ig  a  beregszászi  kon-
zervgyárban  dolgozott.  
1975.  szeptember  22-én  
halt  meg Beregszászon.  El-
temetve  Ungváron,  a  Kál-
várián. 

HARSÁNYI  Mihály  
(1889,  Ungvár)  —  
ugyanitt  tartóztatták  le,  
1945.  október  10-én  ítélte  
el  Kárpátontúli  Ukrajna  
különleges  bírósága,  Kár-
pátontúli  Ukrajna  Népta-
nácsának  1944.  december  

18-i  rendelete  alapján.  A  
vád:  a  magyar  rendszerben  
vállalt  közpozíciója  miatt  a  
nép  ellenségévé  nyilvánítot-
ták.  1990.  július  10-én  re-
habilitálták. 

HECZEL  István  
(1905, Visk) — a  IV  Uk-
rán  Front  Kárpátalján  szé-
kelő  katonai  törvényszéke,  
rögtönítélő  bírósága  
1945-ben  az  U S Z S Z K  
büntető  törvénykönyvének  
54-2.,  54-4.,  54-11.,  
54-13.  cikkelyei  alapján  
hozott  súlyos  ítéletet  ügyé-
ben. A vád: tevékeny harc a 
munkásosztály  és  a  forra-
dalmi  mozgalom  ellen;  
részvétel  ellenforradalmi  
szervezkedésben;  ellenfor-
radalmi  propaganda  és agi-
táció;  a  nemzetközi  burzso-
ázia segítése.  1964  után  té-
ves  ítélet  címén  rehabilitál-
ták. 

HEVELI  Antal  —  
aknaszlatinai  római  katoli-
kus  plébános.  1956-ban  
h a z a k e r ü l t ,  majd  Szolyván  
plébános.  1993-tól  kor-
mányzói  vikárius,  pápai  
prelátus.  A  Szolyvai  



Emlékparkbizottság  tagja.  
HIDI  József  (1908,  

Nagydobrony)  —  1948-
ban  tartóztatták  le.  Kulák-
nak  nyilvánították.  A  kon-
cepciós  perek  áldozata.  Az  
1947-től  megszüntetett  kü-
lönleges  bíróság  helyett  a  
Kárpátontúli  Területi  Bíró-
ság  ítélkezett  politikai  
ügyekben  1970  áprilisáig  
az SZSZK  ВТК  54-58-
as  paragrafusainak  cikke-
lyei  alapján.  A  vád:  ellen-
forradalmi  célú  kapcsolat-
tartás  külföldi  állammal,  a  
nemzetközi  burzsoázia  se-
gítése,  ellenséges  akciókra  
való  felbujtás,  kémkedés,  
kártevés,  terrorista  akciók,  
diverzió.  Törvénytelenül  
tíz  évre  ítélték.  A  90-es  
években  rehabilitálták.  

HOLIS Antal  Kons-
tantin  O.S.B.M.  (1894.  
március  27.,  Várkulcsa  
/Kljucsarki/) —  nagyrákóci  
görög  katolikus  segédlel-
kész. Az  aposztázia  elutasí-
tása  miatt  ítélték  el  1949-
ben.  Büntetése: 25  évjavító  
munkatábor,  5  év  jogfosz-

tás.  1953  őszén  
Mezsiricsiben  (Kemerovói  
terület)  ismeretlen  körülmé-
nyek közt halt meg. 

HOMOLYA  Péter  
—  felsődomonyai  római  
katolikus  plébános.  1948-
ban  tartóztatták  le,  szovjet-
ellenes  tevékenységgel  vá-
dolták.  Törvénytelen  volt  
az  ítélet.  1956-ben  került  
haza  a lágerből.  Később re-
habilitálták.  Meghalt  
1 98 1 -ben  beregszászi  
főesperesként. 

HORKAY  Barna  —  
Nagyszőlősön  volt reformá-
tus  lelkész.  1947-ben  7  
(vagy  10)  évre  ítélték.  A  
lelkész ellen hat pontban fo-
galmazták meg a vádat:  tag-
ja  volt  a  Veres-féle  összees-
küvés (?!)  kárpátaljai  sejtjé-
nek;  tagja  az  1946-ban  ala-
kult  Napkeleti  Baráti  Kör-
nek,  amely  célul  tűzte  ki  
Magyarország  határainak  
kiterjesztését  keleti  irány-
ban,  a  Szovjetunió  rovásá-
ra;  részt  vett  a  zsidók  elfo-
gatásában  és  vagyonuk  
szétosztásában  az  SS-ekkel  



együtt;  1939-44  között  te-
vékeny  résztvevője  volt  az  
ukránok  elmagyarosításá-
nak;  1939-től  1944-ig  a  
magyar  csendőrség  embere  
volt;  részt  vett  a  Sztálinhoz  
intézett  levél  megfogalma-
zásában,  mely  levél  a vallás 
alapjaira  támaszkodik.  
Ilyen  koncepciós  vádakra  
épült  az  ítélet.  1955-ben  
szabadult.  О  is folytatta pa-
pi  hivatását,  egészen  
1987-ben  bekövetkezett  
nyugdíjaztatásáig.  Mivel  a  
felesége  magyar  állampol-
gárként  élt  Kárpátalján,  
Magyarországra való áttele-
pülésüknek  semmilyen  aka-
dálya  nem  volt.  
Tiszaeszláron  telepedett  le,  
s  az  ottani  gyülekezetben  
lelkészkedett. 

HORKAY  István  —  
reformátuslelkész.  Horkay  
Barna  testvéröccse  volt,  
szintén  szovjetellenes  csele-
kedet  vádjával  került  bör-
tönbe,  mivel  elegendő  ter-
helő  anyagot  nem  tudtak  
felhozni  ellene,  szabadon  
engedték,  de  papi  hivatását  
nem gyakorolhatta.  Horkay  

Istvánt később -  1953-ban -
visszahelyezték  a  szernyei  
gyülekezet  lelkipásztorává.  
A  tiltás  ideje  alatt  fizikai  
munkásként  dolgozott  egy  
munkácsi  téglagyárban,  
majd  a  szernyei  kolhoz  ag-
ronómusa  és  méhészeti  
szakembere lett. 

HORVÁTH  Ágos-
ton  — dolhai  római  katoli-
kus  plébános.  Szovjetelle-
nes  magatartásért  tartóztat-
ták  le.  Bevitték  az  ungvári  
börtönbe.  Kegyetlen  valla-
tásokon  ment  keresztül.  
Vallatója  egy  ávós  kapitány  
volt,  aki  naponta  összerug-
dosta  kihallgatás  közben.  
Aztán  a bíróságon  meghoz-
ták  az  ítéletet:  58-as  para-
grafus,  szovjetellenes  agitá-
ció.  Szibéria  egyik  ólombá-
nyájában  dolgozott.  Tíz  
évig  raboskodott  az  ólom-
és  rézbányákban.  Bünteté-
sének  letöltése  után  1956  
nyarán  hazakerült.  Vissza-
emlékezése  szerint,  amikor  
a  görög  katolikus  vikárius  
temetésén  beszédet  mon-
dott,  tíz  esztendőre  elhe-
lyezték vándorpapnak.  200  



km-nyi  területen  bolyongott  
minden  héten,  minden  ün-
nepen,  tíz  évig.  Meghalt  
1990  decemberében  ung-
vári  plébánosként.  

HORVÁTH  Erzsé-
bet  (1910,  Beregszász)  —  
Debrecenben  tartóztatták  
le.  A  koncepciós  perek  ál-
dozata. A S Z M E R S  kém-
elhárítási  szerv  hatáskör-
ében  1944.  november  26-
án  létrehozott NKVD  kár-
pátaljai  különtanácsa  (ké-
sőbb  az  S Z S Z K S Z  ál-
lambiztonsági  minisztériu-
ma  kárpátaljai  különtaná-
csa)  ítélte  el  1951.  május  
26-a  előtt. A  vád:  hazaáru-
lás,  kémkedés,  terrorcselek-
mény,  diverzió,  rongálás,  
szabotázs,  szovjetellenes  
összeesküvés,  szovjetellenes  
agitáció  stb.  A  90-es  évek-
ben rehabilitálták.  

HORVÁTH  János  
(1893,  Fancsika) —  közsé-
gi bíró.  A  IV. Ukrán  Front  
Kárpátalján  székelő  kato-
nai  törvényszéke,  rögtöníté-
lő  bírósága  1945-ben  az  
U S Z S Z K  büntető  tör-
vénykönyvének  54-2.,  

54-4.,  54-11.,  54-13.  cik-
kelyei  alapján  hozott  súlyos  
ítéletet  ügyében.  A  vád:  te-
vékeny  harc  a  munkásosz-
tály  és a  forradalmi  mozga-
lom ellen;  részvétel ellenfor-
radalmi  szervezkedésben;  
ellenforradalmi  propagan-
da és agitáció; a nemzetközi 
burzsoázia  segítése.  1964  
után téves ítélet címén reha-
bilitálták. 

HOSSZÚHEGYI 
Elemér  (1913,  Buda-
pest) —  a IV. Ukrán  Front  
Kárpátalján  székelő  kato-
nai  törvényszéke,  rögtön íté-
lő  bírósága  1945-ben  az  
U S Z S Z K  büntető  tör-
vénykönyvének  54-2.,  
54-4.,  54-11.,  54-13.  cik-
kelyei  alapján  hozott  súlyos  
ítéletet  ügyében.  A  vád:  te-
vékeny  harc  a  munkásosz-
tály  és a  forradalmi  mozga-
lom ellen;  részvétel ellenfor-
radalmi  szervezkedésben;  
ellenforradalmi  propagan-
da és agitáció;  a nemzetközi 
burzsoázia  segítése.  1964  
után téves ítélet címén reha-
bilitálták. 



HRABÁR  Béla  
(1898.  szeptember  5-én  
született  Alsóvereckén)  —  
galambosi  (Holubina)  gö-
rög katolikus  parochus.  Az  
aposztázia  visszautasítása  
miatt ítélték el  1949.  április  
26-án.  Büntetése:  25  év  
kényszermunka,  5  év  jog-
fosztás,  vagyonelkobzás.  A  
Mordvin  ASZSZK-bel i  
lágerekben  raboskodott.  
1956.  április 27-én  tért ha-
za.  Ungváron  a  furnér-és  
bútorgyárban  mint  munkás  
és gépkezelő dolgozott.  

HRENYÓ  Mihály  
(1913-június  20.,  Bező  
/Csehszlovákia/)  —  
bruszturai  (Lopuhiv)  görög 
katolikus  parochus.  Az  
aposztázia  elutasítása  miatt  
ítélték  el  1949-ben.  Bünte-
tese:  25  évjavító  munka,  5  
év  jogfosztás,  vagyonelkob-
zás.  A  dzsezgazgani  láge-
rekben  raboskodott.  
1956-ban  hazatért  és  
Bruszturán  telepedett  le.  
1990.  január  24-én  Mun-
kácson halt meg. 

HUDRA  Lajos  —  
beregszászi  római  katolikus  

segédlelkész.  1948-ban  tar-
tóztatták  le,  szovjetellenes  
tevékenységgel  vádolták.  
Törvénytelen  volt  az  ítélet.  
1956-ban  hazakerült,  
Huszton,  majd  
Aknaszlatinán  volt  plébá-
nosa,  vikáriusként  halt  meg  
1995-ben  Munkácson.  

HULAJCSIK  János  
(1886)  —  ungvári  értelmi-
ségi,  a S Z M E R S  nyomo-
zótisztjei  1945.  január  10-
én  tartóztatták  le  és  a  
perecsenyi  ellenőrző-szűrő  
táborba  hurcolták,  magyar  
és  német  kémnek  nyilvání-
tották.  Donbász-környéki  
lágerbe került.  1945  márci-
usában  meghalt.  

HUNDÉR  György  
(1921)  —  a  szovjet  határ  
illegális  átlépéséért  magyar  
és  német  kémnek  nyilvání-
tották.  A  Szovjetunió  
NKVD -je,  különtanácsa  
határozata  alapján  az  
USZSZK  ВТК  80.  cik-
kelye  értelmében  a  szovjet  
határ  illegális  átlépéséért  
ítélték  el,  az NKVD  halál-
táborába  került.  Sorsa  is-
meretlen.  1962  után  az  "il-



legális határátlépőket" reha-
bilitálták. 

HUSZTI  Béla  
(1895)  —  Kígyóson  volt  
református  lelkész.  1948-
tól  25  évre  növelték  az  el-
ítélt  papok  büntetését,  így  
Huszti  Béla  kígyósi  lelkészt  
már  ennek  alapján  ítélték  
el.  A  számos  koholt  vád-
pont  között  volt  egy,  amely  
történetesen  megfelelt  a  va-
lóságnak:  ő  volt  az,  aki  
1938-ban,  alig két óra eltel-
tével a  bécsi  döntés után ki-
tűzte  a  kígyósi  parókiára  a  
nemzeti  színű  lobogót.  
1949-ben  hurcolták  el  a  lá-
gerbe. 1949.  március  25-től  
1956.  május  8-ig  a  
molotovi  javító-munkatá-
borban  tartózkodott,  ahol  
magyar rabtársainak  írt ver-
seket,  így  is  éltetve  bennük  
a  hitet,  a  reményt.  Huszti  
Béla  hagyatékát  fia  bocsá-
totta  Horváth  Sándor  ren-
delkezésére,  amelynek  fel-
dolgozását  jelenleg  is  foly-
tatja.  Itthon halt meg. 

IGNOJ  Pál  (1894,  
Járok)  —  Járokon  tartóz-
tatták  le,  1945.  április  10-

én  ítélte  el  Kárpátontűli  
Ukrajna  különleges  bírósá-
ga,  Kárpátontúli  Ukrajna  
Néptanácsának  1944.  de-
cember  18-i  rendelete  alap-
ján.  A  vád:  a magyar  rend-
szerben  vállalt  közpozíciója  
miatt  a  nép  ellenségévé  
nyilvánították.  1990.  au-
gusztus  13-án  rehabilitál-
ták. 

ILLÉS József  (1940,  
Fertősalmás)  —  Az  
1956-os  magyar  forrada-
lom  eszméit  hirdette  14  
évesen a nagyszőlősi  diákok  
körében  és  röplapokat  ter-
jesztett.  Tagja  volt  a  
Nagyszőlősi  Politizáló Cso-
portnak.  1957  júliusában  
tartóztatták  le.  Az  ungvári  
börtönben  vallatták.  1957.  
augusztus  25-26-án  hozott  
ítéletet  ügyében  a  területi  
bíróság.  A  vád:  felkelésre  
való  felbuzdítás,  a  szovjet  
hatalom  megdöntésére  való  
szervezkedés,  izgatás,  el-
lenforradalmi  tevékenység.  
Hat  év  szabadságvesztésre  
ítélték.  Ebből  26  hónapot  
töltött  le  a  Mordvin  
ASZSZK-beli  GULAG  



7.  sz.  politikai  lágerében.  
1991.  november  6-i  kelte-
zéssel  rehabilitálták  az  Uk-
rán S Z S Z K  1991.  április  
1 7-én  kiadott  rehabilitációs  
törvénye  alapján.  1993-
ban  kitüntették  az  1956-os  
Emlékéremmel.  1996-ban  
hunyt el. 

ILNICZKY  Sándor  
(1 889.január  30.,  
Feketeardó  (Csornotisziv)  
—  a munkácsi  görög katoli-
kus  székeskáptalan  nagy-
prépostja,  pápai  protonotá-
rius,  örökös felsőházi  tag,  a  
kárpátaljai  kormányzati  
biztos  főtanácsadója.  
1946-ban 20  évi  kényszer-
munkára  ítélték.  Egy  éven  
belül,  gyanús  körülmények  
közt  halt  meg  a  szibériai  
Tomszkban.  Ismert  irodal-
mi  tevékenysége.  Munkái  
oroszul,  magyarul  jelentek  
meg. 

IMRE  András  
(1920,  Szalóka)  —  az  
NKVD  tartóztatta  le.  A  
vád:  a  nép  ellensége,  Hor-
thy fasiszta bérenc,  vatikáni  
ügynök,  amerikai  kém  stb.  
A  különbíróság  kirakatpe-

rének  áldozata  lett.  Az  
U S Z S Z K  BTK-ja  54.  
§-ának  6.,  13.,  11.  és  10.  
cikkelyei  alapján  vonták  fe-
lelősségre. A  90-es években 
rehabilitálták. 

IVÁNCSÓ Gyula ifj. 
(1906.  november  30.,  
Nyíresújfalu  /Dunkovica/)  
—  havasközi  (Ljuta)  gö-
rög  katolikus  parochus.  
1947-ben  ítélték  el.  Bünte-
tése: 25  év javító  munkatá-
bor,  5  évjogfosztás, vagyon-
elkobzás.  A  Mordvin  
A S Z S Z K  lágereiben  dol-
goztatják.  1956  márciusá-
ban tért haza  és gépkocsive-
zetőként  kereste  kenyerét.  
1979.  május  17-én  halt  
meg Ungváron. 

IVANCSÓ  Gyula  
(1889.  március  13.,  
Veréce)  —  verécei  görög  
katolikus  parochus.  Az  
aposztázia  megtagadása  
miatt  ítélték  el  1949-ben,  
büntetése:  10  év  javító  
munka,  5  év jogfosztás,  va-
gyonelkobzás.  Inkán  (Ko-
mi  A S Z S Z K )  dolgoztat-
ták.  1954-ben  rokkantan  
tért  haza  és  Királyházán  



élt.  1963.  március  2-án  a  
lágerben  szerzett  betegség-
ben  (szívgyengeség)  halt  
meg Királyházán. 

IVANCSÓ  Viktor  
(1921.  decem-ber 29.,  Ve-
rebes  /Verbjazs/)  —  
bereznai  (Berezova)  görög  
katolikus  parochus.  Mivel  
akadályozta  templomának  
elvéte 1 ét  a  skizmatikusok  
által,  1947-ben  1 évi  kény-
szermunkára  ítélték,  amit  
Lembergben  töltött  le.  Ha-
zatérése  után  segédlelkész  
volt  Nagyszőlősön.  1949-
ben  nem  volt  hajlandó  
aposztazálni,  ezért  eltiltot-
ták  a  lelkipásztorkodástól,  
Ilosván  dolgozott,  mint  
munkás.  Az  egyház  legali-
zálása  óta  nyilvánosan  gya-
korolja  hivatását  Ilosván  és  
környékén. 

J A K A B Jenő  (1902)  
—  A  koncepciós  perek  ál-
dozata.  Az  1947-től  meg-
szüntetett  különleges  bíró-
ság  helyett  a  Kárpátontűli  
Területi  Bíróság  ítélkezett  
politikai  ügyekben  1970  
áprilisáig  az  S Z S Z K  
ВТК  54-58-as  paragrafu-

sainak  cikkelyei  alapján.  A  
vád:  ellenforradalmi  célú  
kapcsolattartás  külföldi  ál-
lammal,  a  nemzetközi  bur-
zsoázia  segítése,  ellenséges  
akciókra  való  felbujtás,  
kémkedés,  kártevés,  terro-
rista  akciók,  diverzió.  Tör-
vénytelen  volt  az  ítélet.  A  
90-es  években  rehabilitál-
ták. 

JANKOVSZKI  Illés  
(1902.  február  L,  
Dobrovlya  /sztriji  járás,  
Galícia/)  —  kisbereznai  
görög  katolikus  parochus,  
1948-ban  ítélték  el,  bünte-
tése: 25  év javító  munkatá-
bor,  5  évjogfosztás,  vagyon-
elkobzás.  Szibériában,  is-
meretlen  körülmények  közt  
halt meg. 

J U H Á S Z  Gyula  
(1913,  Kisrát)  —  A  kon-
cepciós  perek  áldozata.  Az  
1947-től  megszüntetett  kü-
lönleges  bíróság  helyett  a  
Kárpátontúli  Területi  Bíró-
ság  ítélkezett  politikai  
ügyekben  1970  áprilisáig  
az S Z S Z K  В Т К  54-58-
as  paragrafusainak  cikke-
lyei  alapján.  A  vád:  ellen-



forradalmi  célú  kapcsolat-
tartás  külföldi  állammal,  a  
nemzetközi  burzsoázia  se-
gítése,  ellenséges  akciókra  
való  felbujtás,  kémkedés,  
kártevés,  terrorista  akciók,  
diverzió.  Törvénytelen  volt  
az  ítélet.  A  90-es  években  
rehabilitálták. 

J U H Á S Z  István  
(1923,  Kisrát)  —  A  kon-
cepciós  perek  áldozata.  Az  
1947-től  megszüntetett  kü-
lönleges  bíróság  helyett  a  
Kárpátontúli  Területi  Bíró-
ság  ítélkezett  politikai  
ügyekben  1970  áprilisáig  
az  SZSZK  ВТК  54-58-
as  paragrafusainak  cikke-
lyei  alapján.  A  vád:  ellen-
forradalmi  célú  kapcsolat-
tartás  külföldi  állammal,  a  
nemzetközi  burzsoázia  se-
gítése,  ellenséges  akciókra  
való  felbujtás,  kémkedés,  
kártevés,  terrorista  akciók,  
diverzió.  Törvénytelen  volt  
az  ítélet.  A  90-es  években  
rehabilitálták. 

J U H Á S Z  Tibor  
(1924,  Munkács-Váralja)  
—  а  IV. Ukrán  Front  Kár-
pátalján  székelő  katonai  

törvényszéke,  rögtönítélő  
bírósága  1945-ben  az  
U S Z S Z K  büntető  tör-
vénykönyvének  54-2.,  
54-4.,  54-11.,  54-13.  cik-
kelyei  alapján  hozott  súlyos  
ítéletet  ügyében.  A  vád:  te-
vékeny  harc  a  munkásosz-
tály  és a forradalmi  mozga-
lom ellen; részvétel ellenfor-
radalmi  szervezkedésben;  
ellenforradalmi  propagan-
da és agitáció; a nemzetközi 
burzsoázia  segítése.  1964  
után téves ítélet címén reha-
bilitálták. 

KABÁCZY  Rudolf  
Rezső  (1885.  május  7.,  
Mezőterebes  /Sztra-
bicsove/)  —  a  szerednyei  
templom  parochusa.  
1945-ben  letartóztatták  ha-
mis  vádak  alapján.  Nyolc  
évi  kényszermunkára  ítél-
ték.  A  karagandai  lágerek-
ben  építkezéseken  dolgoz-
tatták.  1954-ben  tért  haza  
70  éves  éves  rokkantként.  
1970.  január  22-én  Mun-
kácson  halt meg. 

KACSUR  József  
(1885,  Alsószlatina)  —  az  
NKVD  tartóztatta  le.  A  



vád:  a  nép  ellensége,  Hor-
thy fasiszta bérenc,  vatikáni  
ügynök,  amerikai  kém  stb.  
A  különbíróság  kirakatpe-
rének  áldozata  lett.  Az  
U S Z S Z K  BTK-ja  54.  
§-ának  6.,  13.,  11.  és  10.  
cikkelyei  alapján  vonták  fe-
lelősségre. A  90-es években 
rehabilitálták. 

KAINCZ  Borbála  
(Anyja  neve:  Wisinger  
Borbála,  1919)  —  mun-
kácsi  német  származású  la-
kos.  A  S Z M E R S  nyomo-
zói  1945  tavaszán  tartóz-
tatták  le  német  kémnek  
nyilvánítva.  Mint  nemkívá-
natos  személyt,  a  gorlovkai  
szénbányába  kényszermun-
kára  küldték.  1952  tava-
szán szabadult.  

K A L I S K A  Gyula  
(1893)  —  a  munkácsi  kir.  
gimnázium  tanítóját  1944  
őszén  tartóztatták  le  és  íté-
let nélkül,  ismeretlen  helyen  
kivégezték.  A  vád:  "Ellen-
ség volt - magyar!". 

K A M P Ó  József  
(1897.  május  30.,  Bereg-
szász) —  beregszászi  görög  
katolikus  parochus.  Az  

aposztázia  elutasítása  miatt  
ítélték  el  1949.  március  
29-én,  büntetése: 25  évjaví-
tó  munkatábor,  5  év  jog-
fosztás,  vagyonelkobzás.  
Rabságának  állomáshelyei:  
Lemberg,  Kijev,  Moszkva,  
Kirov,  Gorkij,  Potyma  
(Mordvin  A S Z S Z K ) .  
1956. július 6-án került ha-
za  és  családja  körében  élt  
Beregszászban.  1986.  feb-
ruár 24-én halt meg. 

KAPORNAY  József  
—  munkácsi  tűzoltópa-
rancsnok.  1945-ben  az  
NKVD  letartóztatta,  az  
ungvári  börtönben  tartották  
fogva.  Rögtönítélő  bíróság,  
mint  a  szovjet  nép  ellensé-
gét,  halálra  ítélte.  Nyilvá-
nos  tárgyalás  mellőzésével,  
az  elemi  emberi  jogok  dur-
va  megsértésével  kínozták,  
szemtanúk  szerint  
Perecseny-környéki  erdők-
ben  a  saját  maga  ásott  sír-
ban kivégezték. 

K A R A P A  József  
(1884,  Ungvár)  —  ugyan-
itt tartóztatták le,  1945.  de-
cember  24-én  ítélte  el  Kár-
pátontúli  Ukrajna  különle-



ges  bírósága,  Kárpátontúli  
Ukrajna  Néptanácsának  
1944.  december  18-i  ren-
delete  alapján.  A  vád:  a  
magyar  rendszerben  vállalt  
közpozíciója  miatt  a  nép el-
lenségévé  nyilvánították.  
1946 júniusában  az ungvá-
ri  börtönben  belehalt  a  kín-
zásokba. 

K A R A P A  József  
(1906,  ?)  — A  koncepciós  
perek  áldozata.  Az  1947-
től  megszüntetett  különle-
ges  bíróság  helyett  a  Kár-
pátontúli  Területi  Bíróság  
ítélkezett  politikai  ügyek-
ben  1970  áprilisáig  az  
SZSZK  ВТК  54-58-as  
paragrafusainak  cikkelyei  
alapján.  A  vád:  ellenforra-
dalmi  célú  kapcsolattartás  
külföldi  állammal,  a  nem-
zetközi  burzsoázia  segítése,  
ellenséges  akciókra  való fel-
bujtás,  kémkedés,  kártevés,  
terrorista  akciók,  diverzió.  
Törvénytelen  volt  az  ítélet.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 

KARBOVANEC 
Mihály  —  ungvári  értel-
miségi,  az  1946-ban  ala-

kult Ragyanszka Skola tan-
könyvkiadó  (ma  Oszvita)  
első  igazgatója.  Az  
NKVD  zaklatása  elől  ön-
kéntes halálba  menekült.  

KARPINECZ  János  
(1903.  július  10.,  
Nagyturjaszög/Turica/)  —  
fancsikai  görög  katolikus  
parochus,  Az  aposztázia  
megtagadása  miatt  ítélték el 
1949-ben,  büntetése: 25  év  
javító munkatábor,  5  év jog-
fosztás,  vagyonelkobzás.  A  
karagandai  lágerekben  ra-
boskodott.  1956-ban  tért  
haza  és  Munkácson  dolgo-
zott.  1969-ben  nyugdíjba  
ment.  1980.  december  
31 -én  halt  meg  Munká-
cson. 

KARPINECZ  Jó-
zsef  (1907.  június  22.,  
Nagyturjaszög  /Tuica/)  —  
beregpapfalvai  (Gyilok)  
görög  katolikus  parochus.  
Az  elutasított  aposztázia  
ürügyén ítélték  el  1 949-ben 
25  évjavító  munkára,  5  év  
jogfosztásra,  vagyonelkob-
zásra.  Abez-Inta  (Komi  
A S Z S Z K )  rézbányáiban  
dolgoztatták.  1 956  májusá-



ban  tért  haza  és  a  családja  
körében  élt.  1990.  május  
7-én halt meg Munkácson. 

KATONA  Béla  
(1923,  Korláthelmec)  —  
ugyanott  tartóztatták  le.  A  
koncepciós  perek  áldozata.  
A  S Z M E R S  kémelhárítá-
si  szerv  hatáskörében  
1944.  november  26-án  lét-
rehozott  NKVD  kárpátal-
jai  különtanácsa  (később az 
S Z S Z K S Z  állambizton-
sági  minisztériuma  kárpát-
aljai  különtanácsa)  ítélte el  
1951.  május  26-a  előtt.  A  
vád:  hazaárulás,  kémkedés,  
terrorcselekmény,  diverzió,  
rongálás,  szabotázs,  szov-
jetellenes  összeesküvés,  
szovjetellenes  agitáció  stb.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 

KATZ  Áron  (1917,  
Csornaholova)  —  a szovjet  
határ  illegális  átlépéséért  
magyar  és  német  kémnek  
nyilvánították.  A  Szovjet-
unió  NKVD-je,  
különtanácsa  határozata  
alapján  az  U S Z S Z K  
ВТК  80.  cikkelye  értelmé-

ben  a  szovjet  határ  illegális  
átlépéséért  ítélték  el,  az  
NKVD  haláltáborába  ke-
rült.  Sorsa  ismeretlen.  
1962  után  az  "illegális  ha-
tárátlépőket" rehabilitálták.  

KÉKES  János  
(1905.  Akiihegy)  —  ku-
lákként  vitték  el.  Szovjetel-
lenes  propagandában  való  
aktív részvételért ítélték el. 

KEREKES  János  
(1914)  _  а  IV  Ukrán  
Front  Kárpátalján  székelő  
katonai  törvényszéke,  rög-
tönítélő  bírósága  1945-ben  
az U S Z S Z K  büntető  tör-
vénykönyvének  54-2.,  
54-4.,  54-11.,  54-13.  cik-
kelyei  alapján  hozott  súlyos  
ítéletet  ügyében.  A  vád:  te-
vékeny  harc  a  munkásosz-
tály  és a forradalmi  mozga-
lom ellen; részvétel ellenfor-
radalmi  szervezkedésben;  
ellenforradalmi  propagan-
da és agitáció; a  nemzetközi  
burzsoázia  segítése.  1964  
után téves ítélet címén reha-
bilitálták. 

KESELYA  János  
(1904.  május 8-án született 
Odávidházán)  —  izsnyétei  
(Zsnyatine)  görög  katoli-



kus  parochus.  1947-ben  5  
évi  kényszermunkára  ítél-
ték.  Taskent  környékén,  is-
meretlen  körülmények  közt  
pusztult  el  1949-ben.  

KESZLER  József  
(1904,  ?)  — A  koncepciós  
perek  áldozata.  Az  1947-
től  megszüntetett  különle-
ges  bíróság  helyett  a  Kár-
pátontúli  Területi  Bíróság  
ítélkezett  politikai  ügyek-
ben  1970  áprilisáig  az  
S Z S Z K  ВТК  54-58-as  
paragrafusainak  cikkelyei  
alapján.  A  vád:  ellenforra-
dalmi  célú  kapcsolattartás  
külföldi  állammal,  a  nem-
zetközi  burzsoázia  segítése,  
ellenséges  akciókra való fel-
bujtás,  kémkedés,  kártevés,  
terrorista  akciók,  diverzió.  
Törvénytelen  volt  az  ítélet.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 

KLEIN  Sámuel  
(1919,  Hudlovo)  —  a  
szovjet  határ  illegális  átlé-
péséért  magyar  és  német  
kémnek  nyilvánították.  A  
Szovjetunió  NKVD-je,  
különtanácsa  határozata  
alapján  az  U S Z S Z K  

ВТК  80.  cikkelye  értelmé-
ben  a  szovjet  határ  illegális  
átlépéséért  ítélték  el,  az  
NKVD  haláltáborába  ke-
rült.  Sorsa  ismeretlen.  
1962  után  az  "illegális  ha-
tárátlépőket"  rehabilitálták.  

KLIN  Jenő  (1916.  
február 4.,  Kisberezna)  —  
nevickei  görög  katolikus  se-
gédlelkész.  Az  aposztázia  
elutasítása  miatt  ítélték  el  
1949-ben.  Büntetése:  25  
év javító  munkatábor,  5  év  
jogfosztás,  vagyonelkobzás.  
A  Karaganda-környéki  lá-
gerekbe  került.  1956-ban  
tért haza  és Ungváron  mint  
fizikai  munkás  dolgozott  
különböző  építkezéseknél.  
Itt  halt  meg  1986.  augusz-
tus  12-én.  

KABÁCZY  Rudolf  
Rezső  (1885.  május  7.,  
Mezőterebes  /Sztra-
bicsove/) —  szerednyei  gö-
rög  katolikus  parochus.  
1945-ben  letartóztatták  és  
8  évi  kény-szermunkára  
ítélték.  1954-ben,  rokkan-
tan  tért  haza,  Munkácson  
telepedett  le.  Itt  élt  1973.  



január  22-én  bekövetkezett  
haláláig. 

KOHÁN  Mihály  
(1922,  Mezőkaszony)  —  
gazdálkodó.  Ugyanott  tar-
tóztatták  le.  A  koncepciós  
perek  áldozata.  A  
S Z M E R S  kémelhárítási  
szerv  hatáskörében  1944.  
november 26-án  létrehozott  
NKVD  kárpátaljai  
különtanácsa  (később  az  
S Z S Z K S Z  állambizton-
sági  minisztériuma  kárpát-
aljai  különtanácsa)  ítélte el  
1951.  május  26-a  előtt.  A  
vád:  hazaárulás,  kémkedés,  
terrorcselekmény,  diverzió,  
rongálás,  szabotázs,  szov-
jetellenes  összeesküvés,  
szovjetellenes  agitáció  stb.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 

KOHUTICS  Tiva-
dar  (1881.  auguszus  21-
én  született  Beregrákoson  
/Rákosin/)  —  az  ungvári  
görög  katolikus  
székeskáptalan  őrkanonok-
ja.  A  cseh  uralom  alatt  
kémkedés  gyanújával  több-
ször is letartóztatták.  1938.  
november  14-én  

Nagybereznán  börtönbe  
került,  december  10-től  
22-ig  a  rahói  Dumen  kon-
centrációs  táborban  tartot-
ták  fogva.  Mivel  nem  
aposztazált,  a  szovjet  ható-
ságok  1949-ben  elítélték.  
Büntetése:  25  év  javító  
munkatábor,  5  év  jogfosz-
tás,  vagyonelkobzás.  1955.  
szeptember  20-án  az  
Ábeszi  (Komi A S Z S Z K ) 
fogolytáborban  halt  meg,  
amikor  közölték vele  szaba-
dulását. 

K O M J Á T  György  
(1899)  —  az NKVD  tar-
tóztatta le. A  vád:  a nép el-
lensége,  Horthy fasiszta bé-
renc, vatikáni  ügynök,  ame-
rikai  kém stb. A  különbíró-
ság kirakatperének áldozata  
lett. Az U S Z S Z K  BTK-
ja  54.  §-ának  6.,  13.,  11.  
és  10.  cikkelyei  alapján  
vonták  felelősségre.  A  90-
es években  rehabilitálták.  

KORDIK  Lajos  
(1896)  —  a  IV.  Ukrán  
Front  Kárpátalján  székelő  
katonai  törvényszéke,  rög-
tönítélő  bírósága  1945-ben  
az U S Z S Z K  büntető  tör-



vénykönyvének  54-2.,  
54-4.,  54-11.,  54-13.  cik-
kelyei  alapján  hozott  súlyos  
ítéletet  ügyében.  A  vád:  te-
vékeny  harc  a  munkásosz-
tály  és a  forradalmi  mozga-
lom ellen;  részvétel ellenfor-
radalmi  szervezkedésben;  
ellenforradalmi  propagan-
da és agitáció; a  nemzetközi  
burzsoázia  segítése.  1964  
után  téves ítélet címén reha-
bilitálták. 

KOSZTOVICS 
Gyula  (1912)  — a szovjet 
határ  illegális  átlépéséért  
magyar  és  német  kémnek  
nyilvánították.  A  Szovjet-
unió  NKVD-je,  
különtanácsa  határozata  
alapján  az  U S Z S Z K  
ВТК  80.  cikkelye  értelmé-
ben  a  szovjet  határ  illegális  
átlépéséért  ítélték  el,  az  
NKVD  haláltáborába  ke-
rült.  Sorsa  ismeretlen.  
1962  után  az  "illegális  ha-
tárátlépőket"  rehabilitálták.  

KÓTYUK  Ferenc  
(1914.  október  16.,  
Gálocs)  —  ungvár-
ceholnyai  görög  katolikus  
segédlelkész.  Az  elutasított  

aposztázia  miatt  ítélték  el  
1949-ben.  Büntetése:  25  
év javító  munkatábor,  5  év  
jogfosztás,  vagyonelkobzás.  
Vorkutára  került,  ahonnan  
1956-ban  tért  haza.  1973.  
július 25-én  halt  meg  Ung-
váron. 

KOVÁCS  Árpád  
(1911,  Tiszaújlak)  —  
Macsolán  tartóztatták le.  A  
koncepciós  perek  áldozata.  
A  SZMERS  kémelhárítá-
si  szerv  hatáskörében  
1944.  november 26-án  lét-
rehozott  NKVD  kárpátal-
jai  különtanácsa  (később az 
S Z S Z K S Z  állambizton-
sági  minisztériuma  kárpát-
aljai  különtanácsa)  ítélte  el  
1951.  május  26-a  előtt.  A  
vád:  hazaárulás,  kémkedés,  
terrorcselekmény,  diverzió,  
rongálás,  szabotázs,  szov-
jetellenes  összeesküvés,  
szovjetellenes  agitáció  stb.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 

KOVÁCS  Ferenc  
(1912)  —  nagydobronyi  
születésű  baptista  lelkész.  
Azért  tartóztatták  le  és  vit-
ték  a  szovjet  Gulagokra,  



mert Munkács város baptis-
ta  lelkésze  volt.  Fogságát  
Orsa és Vityepszk-környéki 
lágerekben töltötte.  

K O V Á C S  Zoltán  
(Nagyszőlős)  —  Az  
1956-os  magyar  forrada-
lom  eszméit  hirdette  16  
évesen a nagyszőlősi  diákok  
körében  és  röplapokat  ter-
jesztett.  Tagja  volt  a  
Nagyszőlősi  Politizáló Cso-
portnak.  1957  júliusában  
tartóztatták  le.  Az  ungvári  
börtönben  vallatták.  1957.  
augusztus  25-26-án  hozott  
ítéletet  ügyében  a  területi  
bíróság.  A  vád:  felkelésre  
való  felbuzdítás,  a  szovjet  
hatalom  megdöntésére  való  
szervezkedés,  izgatás,  el-
lenforradalmi  tevékenység.  
Négy  év  szabadságvesztés-
re  ítélték.  Ebből  21  hóna-
pot  töltött  le  a  Mordvin  
ASZSZK-beli  GULAG  
7.  sz.  politikai  lágerében.  
Hazatérés  után  fiatalon  el-
hunyt.  1991.  november 6-i  
keltezéssel  rehabilitálták  az  
Ukrán SZSZK  1991.  áp-
rilis  1 7-én  kiadott  rehabili-
tációs  törvénye  alapján.  

1993-ban  poszthumusz  ki-
tüntették  az  1956-os  Em-
lékéremmel. 

KOVÁCS  Zoltán  —  
Tiszaűjlakon  volt  reformá-
tus  lelkész.  1949.  március  
19-én  este  tartóztatták  le.  
Előbb  Nagyszőlősre,  majd  
onnan  az  ungvári  börtönbe  
vitték.  Visszaemlékezése  
szerint  7  hónapon  át  cella-
társa  volt  Kampó József,  a  
beregszászi  görög  katolikus  
pap.  Az  ítélethozatalra  
1949.  május  25-én  került  
sor.  Ungvárról  indították  
Szibéria  felé.  A  lembergi  
börtön  udvarán  történt  a  
Gulag-szigetekre  való  el-
osztás. Omszkig együtt  uta-
zott  Huszti  Béla,  Györké  
István  papokkal.  Kezdet-
ben  az  Angara  folyó  kör-
nyéki  erdőkben fakitermelé-
sen  foglalkoztatták,  majd  
egy  Omszkban  épülő  ben-
zingyárnál  dolgozott  kőmű-
vesként.  Megfigyelése  sze-
rint Szibériában  négy láger-
parancsnokság  volt.  Egy-
egy  parancsnoksághoz  50  
láger  tartozott.  Egy-egy  lá-
gerben 2300-2500  rab dol-



gozott.  Hét  esztendő  múl-
tán  szabadult.  1956.  szep-
tember  1 -tői  Nagybégány-
ban és Balazséron  kezdte el 
az  igehirdetést.  1958-ban  
konfirmálás  miatt  szolgála-
tából felfüggesztették,  1500  
rubeles  pénzbüntetésre  súj-
tották.  1982.  június  30-ig  
szolgált  Nagybégányban,  
amikor  is  áttelepült  Ma-
gyarországra,  a  
Szentmártonkátai  reformá-
tus  gyülekezetben  végzett  
papi  teendőket,  és  a  közeli  
Tápiószecsőn  lakott.  Rab-
sága  történetét  megírta.  Ki-
adva:  Bilincsben  és  békes-
ségben  Istennel.  Szibériai  
rabságom története címen. 

KOZMA  János  
(1904,  Beregrákos)  —  A  
koncepciós  perek  áldozata.  
Az  1947-től  megszüntetett  
különleges  bíróság  helyett  a 
Kárpátontúli  Területi  Bíró-
ság  ítélkezett  politikai  
ügyekben  1970  áprilisáig  
az S Z S Z K  ВТК  54-58-
as  paragrafusainak  cikke-
lyei  alapján.  A  vád:  ellen-
forradalmi  célú  kapcsolat-
tartás  külföldi  állammal,  a  

nemzetközi  burzsoázia  se-
gítése,  ellenséges  akciókra  
való  felbujtás,  kémkedés,  
kártevés,  terrorista  akciók,  
diverzió.  Törvénytelen  volt  
az  ítélet.  A  90-es  években  
rehabilitálták. 

KŐHEGYI  László  
(1919,  Nagykálló)  —  a  
IV.  Ukrán  Front  Kárpátal-
ján székelő katonai  törvény-
széke,  rögtönítélő  bírósága  
1945-ben  az  U S Z S Z K  
büntető  törvénykönyvének  
54-2.,  54-4.,  54-11.,  
54-13.  cikkelyei  alapján  
hozott  súlyos  ítéletet  ügyé-
ben. A vád: tevékeny harc a 
munkásosztály  és  a  forra-
dalmi  mozgalom  ellen;  
részvétel  ellenforradalmi  
szervezkedésben;  ellenfor-
radalmi  propaganda  és agi-
táció;  a  nemzetközi  burzso-
ázia segítése.  1964  után  té-
ves  ítélet  címén  rehabilitál-
ták. 

KÖKÖRCSÉNY  Pál  
(1907. július 5.,  Tekeháza)  
—  tiszabökényi  görög kato-
likus  parochus.  1949-ben  
aposztatált,  de  
aposztáziáját két hét múltán 



visszavonta.  Letartóztatták,  
elítélték.  Büntetése:  25  év-
javító munkatábor,  5 év jog-
fosztás,  vagyonelkobzás.  
Ekibásztuszban,  Csurbaj-
Nurán  és Omszkban  rabos-
kodott.  1956-ban  tért haza. 
Tiszabökényben  halt  meg  
1974. április 2-án. 

KÖVÉR  Sándor  
(1900, Ungvár )—A  kon-
cepciós  perek  áldozata.  Az  
1947-től  megszüntetett  kü-
lönleges  bíróság  helyett  a  
Kárpátontúli  Területi  Bíró-
ság  ítélkezett  politikai  
ügyekben  1970  áprilisáig  
az SZSZK  ВТК  54-58-
as  paragrafusainak  cikke-
lyei  alapján.  A  vád:  ellen-
forradalmi  célú  kapcsolat-
tartás  külföldi  állammal,  a  
nemzetközi  burzsoázia  se-
gítése,  ellenséges  akciókra  
való  felbujtás,  kémkedés,  
kártevés,  terrorista  akciók,  
diverzió.  Törvénytelen  volt  
az  ítélet.  A  90-es  években  
rehabilitálták. 

KRAJNYÁK  György  
(1914.  július 3.,  Havasköz  
/Ljuta/)  —  ungvári  járási  
néptanító,  tartalékos  had-

nagy  volt.  Magyar  kémnek  
nyilvánították.  1944.  de-
cember  1 5-én  tíz  évre  ítél-
ték,  1 954-ben 
Karagandából  szabadult.  
Jelenleg Ungváron él.  

KRICSFALUSY  —  
HRABÁR  Endre  —  
magyar  országgyűlési  kép-
viselő,  a  koncepciós  perek  
áldozata.  A  Bródy-csoport  
tagjaként  vonták  perbe.  A  
hajdani  Autonóm  Földmű-
ves  Szövetség  vezetőségi  
tagja,  a  magyar  parlament  
képviselője,  a  magyar  
csendőrség  magasrangú  
tisztje volt. A  vád:  Horthy-
fasiszta  bérenc,  vatikáni  
ügynök,  amerikai  kém.  
1946.  május  26-án  hozott  
ügyében  halálos  ítéletet  a  
területi  népbíróság:  az  
U S Z S Z K  ВТК  54/4,  
54/11.  §-a  alapján.  Való-
színűleg  őt  is  Bródy  And-
rás  parlamenti  képviselővel  
együtt  tarkólövéssel  végezte  
ki  a  Maruszja  nevű  ismert  
hóhér  1946.  november  
1 7-én. 

KRIVUS  András  
(1897,  Ungvár-Radvánc)  



—  ugyanitt  tartóztatták  le,  
1945.  augusztus  7-én  ítélte  
el  Kárpátontúli  Ukrajna  
különleges  bírósága,  Kár-
pátontúli  Ukrajna  Népta-
nácsának  1944.  december  
18-i  rendelete  alapján.  A  
vád:  a  magyar  rendszerben  
vállalt  közpozíciója  miatt  a  
nép  ellenségévé  nyilvánítot-
ták.  1990.  augusztus  7-án  
rehabilitálták. 

KUCSMÁS  Mihály  
(1910,  Ungvár) —  ugyan-
itt  tartóztatták  le,  1945.  
szeptember  24-én  ítélte  el  
Kárpátontúli  Ukrajna  kü-
lönleges  bírósága,  Kárpá-
tontúli  Ukrajna  Néptaná-
csának  1944.  december  
18-i  rendelete  alapján.  A  
vád:  a  magyar  rendszerben  
vállalt  közpozíciója  miatt  a  
nép  ellenségévé  nyilvánítot-
ták.  1952.  május 3-án  sza-
badult a lágerből. 

KULCSÁR  István  
( 1898)  —  ungvári  értelmi-
ségi,  kémnek  nyilvánították  
a  S Z M E R S  nyomozó-
tisztjei,  azért,  mert  1940  
előtt  Párizsban  10  évet  élt.  

46  évesen a szambori  láger-
ben halt meg. 

KULIK  István  
(1903,  ?) — A  koncepciós  
perek  áldozata.  Az  1947-
től  megszüntetett  különle-
ges  bíróság  helyett  a  Kár-
pátontúli  Területi  Bíróság  
ítélkezett  politikai  ügyek-
ben  1970  áprilisáig  az  
SZSZK  ВТК  54-58-as  
paragrafusainak  cikkelyei  
alapján.  A  vád:  ellenforra-
dalmi  célú  kapcsolattartás  
külföldi  állammal,  a  nem-
zetközi  burzsoázia  segítése,  
ellenséges  akciókra való fel-
bujtás,  kémkedés,  kártevés,  
terrorista  akciók,  diverzió.  
Törvénytelen  volt  az  ítélet.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 

KUTLÁN  András  
(1907,  Fancsika)  —  
tiszasásvári  igazgató,  taní-
tó.  A  koncepciós  perek  ál-
dozata.  Az  1947-től  meg-
szüntetett  különleges  bíró-
ság  helyett  a  Kárpátontúli  
Területi  Bíróság  ítélkezett  
politikai  ügyekben  1970  
áprilisáig  az  S Z S Z K  
ВТК  54-58-as  paragrafu-



sainak  cikkelyei  alapján.  A  
vád:  ellenforradalmi  célú  
kapcsolattartás  külföldi  ál-
lammal,  a  nemzetközi  bur-
zsoázia  segítése,  ellenséges  
akciókra  való  felbujtás,  
kémkedés,  kártevés,  terro-
rista  akciók,  diverzió.  Tör-
vénytelen  volt  az  ítélet.  A  
90-es  években  rehabilitál-
ták. 

LACKER  Zoltán  
(1898,  Eperjes)  —  Mun-
kácson  tartóztatták  le.  A  
koncepciós  perek  áldozata.  
A  S Z M E R S  kémelhárítá-
si  szerv  hatáskörében  
1944.  november 26-án  lét-
rehozott  NKVD  kárpátal-
jai  különtanácsa  (később az  
S Z S Z K S Z  állambizton-
sági  minisztériuma  kárpát-
aljai  különtanácsa)  ítélte  el  
1951.  május  26-a  előtt.  A  
vád:  hazaárulás,  kémkedés,  
terrorcselekmény,  diverzió,  
rongálás,  szabotázs,  szov-
jetellenes  összeesküvés,  
szovjetellenes  agitáció  stb.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 

LÁSZLÓ  György  
(1911)  —  a  IV.  Ukrán  

Front  Kárpátalján  székelő  
katonai  törvényszéke,  rög-
tönítélő  bírósága  1945-ben  
az U S Z S Z K  büntető  tör-
vénykönyvének  54-2.,  
54-4.,  54-11.,  54-13.  cik-
kelyei  alapján  hozott  súlyos  
ítéletet  ügyében.  A  vád:  te-
vékeny  harc  a  munkásosz-
tály  és a  forradalmi  mozga-
lom ellen;  részvétel ellenfor-
radalmi  szervezkedésben;  
ellenforradalmi  propagan-
da és agitáció;  a nemzetközi 
burzsoázia  segítése.  1964  
után téves ítélet címén  reha-
bilitálták. 

LEGEZA  István  
(1893.  augusztus  24.,  
Beregpapfalva  /Gyilok/)  
—  beregkövesdi  (Kam-
janszke)  görög  katolikus  
parochus.  Mivel  elutasítot-
ta az aposztáziát,  1949-ben  
elítélték.  Büntetése:  25  év  
munkatábor,  5  év  jogfosz-
tás,  vagyonelkobzás.  1955.  
július  12-én  Javaszban  
(Mordvin  A S Z S Z K )  
meghalt. 

LEGEZA  József  
(1888.  szeptember  9.,  Be-
regszász)  —  batári  



(Bratove)  görög  katolikus  
parochus.  Az  aposztázia  
visszautasítása  miatt  ítélték  
el  1949-ben  25  év  munka-
táborra,  5  év  jogfosztásra,  
vagyonelkobzásra.  Munká-
ra  képtelen  rokkantként  
1954-ben  hazabocsátották.  
1985.  november 21 -én halt 
meg  Beregszászban.  

LEGEZA  Péter  
(1912.  augusztus  12.,  
Solymos,  Szlovákia)—  
felsőkalocsai  (Negrovec)  
görög  katolikus  parochus.  
1946.  november 24-én,  egy 
hideg  téli  éjszakán  haldokló  
beteg  szentséggel  való  ellá-
tására  hívták.  Elment,  de  
soha nem tért vissza,  a szik-
lás  folyó  partján  találtak  rá  
másnap.  A  hívek  nagyszá-
mú részvételével  temették el 
Felsőkalocsán. 

LEKKI  Péter  (1904,  
Zemplén)  —  Csertézsen  
tartóztatták  le,  1945. Janu-
ár 28-án  ítélte  el  Kárpáton-
túli  Ukrajna  különleges  bí-
rósága,  Kárpátontúli  Uk-
rajna  Néptanácsának  
1944.  december  18-i  ren-
delete  alapján.  A  vád:  a  

magyar  rendszerben  vállalt  
közpozíciója  miatt  a  nép el-
lenségévé  nyilvánították.  
1990. július 24-én  rehabili-
tálták. 

LELEKÁCS  Iván  
(1924, Ungvár )—A  kon-
cepciós  perek  áldozata.  Az  
1947-től  megszüntetett  kü-
lönleges  bíróság  helyett  a  
Kárpátontúli  Területi  Bíró-
ság  ítélkezett  politikai  
ügyekben  1970  áprilisáig  
az SZSZK  ВТК  54-58-
as  paragrafusainak  cikke-
lyei  alapján.  A  vád:  ellen-
forradalmi  célú  kapcsolat-
tartás  külföldi  állammal,  a  
nemzetközi  burzsoázia  se-
gítése,  ellenséges  akciókra  
való  felbujtás,  kémkedés,  
kártevés,  terrorista  akciók,  
diverzió.  Törvénytelen  volt  
az  ítélet.  A  90-es  években  
rehabilitálták. 

LELEKÁCS  János  
(1924.  július  9.,  Lehóc  
/Lemkivci/)  —  havasközi  
(Ljuta)  görög  katolikus  se-
gédlelkész,  Koholt  vádak  
alapján  tartóztatták  le  



1947-ben,  büntetése  10  év  
munkatábor.  1955.  január  
4-én  hazatért.  Az  ungvári  
makarónigyárban,  később a 
felsődomonyai  autójavító  
műhelyben  dolgozott.  Az  
egyház legalizálása  óta nyil-
vánosan  gyakorolja  papi  hi-
vatását.  Az  ungvári  székes-
egyház  parochusa.  

LÉNÁRT Mátyás  —  
vitéz  (1884)  -  ungvári  la-
kos,  a  IV.  Ukrán  Front  
Kárpátalján  székelő  kato-
nai  törvényszéke  1945.  ja-
nuár  24-én  az  U S Z S Z K  
büntető  törvénykönyvének  
54-2.,  54-4.,  54-11.,  
54-13.  cikkelye alapján  go-
lyó  általi  halálra  ítélte.  25  
évvel  halála  után  a  
Prikarpatszkaja  katonai  
körzet  ügyészsége  rehabili-
tálta.  Hozzátartozók  tudo-
mására  hozták:  téves  ítélet  
alapján végezték ki. Síija  is-
meretlen. 

LENGYEL  Mihály  
(1910,  Beregrákos)  —  a  
szovjet  határ  illegális  átlé-
péséért  magyar  és  német  
kémnek  nyilvánították.  A  

Szovjetunió  NKVD-je,  
különtanácsa  határozata  
alapján  az  U S Z S Z K  
ВТК  80.  cikkelye  értelmé-
ben  a  szovjet  határ  illegális  
átlépéséért  ítélték  el,  az  
NKVD  haláltáborába  ke-
rült.  Sorsa  ismeretlen.  
1962  után  az  "illegális  ha-
tárátlépőket" rehabilitálták.  

LEVCSÁK  József  
(1907, Ungvár )—A  kon-
cepciós  perek  áldozata.  Az  
1947-től  megszüntetett  kü-
lönleges  bíróság  helyett  a  
Kárpátontúli  Területi  Bíró-
ság  ítélkezett  politikai  
ügyekben  1970  áprilisáig  
az SZSZK  ВТК  54-58-
as  paragrafusainak  cikke-
lyei  alapján.  A  vád:  ellen-
forradalmi  célú  kapcsolat-
tartás  külföldi  állammal,  a  
nemzetközi  burzsoázia  se-
gítése,  ellenséges  akciókra  
való  felbujtás,  kémkedés,  
kártevés,  terrorista  akciók,  
diverzió.  Törvénytelen  volt  
az  ítélet.  A  90-es  években  
rehabilitálták. 

LEVKULICS  Mi-
hály  (1920.  november  
15.,  Ungsasfalva  /Irljava/)  



—  határszögi  (Verhovina-
Bisztra)  görög  katolikus  
parochus.  1949-ben  az  
aposztázia  elutasítása  miatt  
eltiltották  hivatása  gyakor-
lásától.  Ettől  kezdve  cuk-
rászüzemi  munkásként  dol-
gozott  Munkácson.  Szám-
űzetéséről  egyelőre  nincse-
nek adatok. Az  egyház leg-
alizálása  óta  nyilvánosan  
gyakorolja  hivatását  a  mun-
kácsi  egyházmegyében.  

LILIOM  Sándor  
(1886,  Kerecsend)  —  
Beregszentmiklóson  tartóz-
tatták  le,  1946.  január  18-
án  ítélte  el  Kárpátontúli  
Ukrajna  különleges  bírósá-
ga,  Kárpátontűli  Ukrajna  
Néptanácsának  1944.  de-
cember  18-i  rendelete  alap-
ján.  A  vád:  a magyar  rend-
szerben  vállalt  közpozíciója  
miatt  a  nép  ellenségévé  
nyilvánították.  1990. június 
4-én  rehabilitálták.  

LOZÁN  Polikárp  
Bazil  O.S.B.M.  (1908.  
augusztus  6.,  Alsó-hideg-
patak  /Nyizsnyij  
Sztudenij/)  —  görög  kato-
likus.  Mivel  nem  

aposztazált,  1949-ben  el-
ítélték,  büntetése:  25  év  
munkatábor  (kényszermun-
ka),  5  évjog-fosztás.  A  
tajseti  51.  számú  lágerben  
dolgoztatták.  1956-ban  
mint munkára képtelen  rok-
kantat  hazaengedték.  
1972.  április  15-én  halt  
meg Beregszászon. 

LŐRINCZ  Béla  
(1905,  Csetfalva)  —  
ugyanitt  tartóztatták  le,  
1945.  július  13-én  ítélte  el  
Kárpátontúli  Ukrajna  kü-
lönleges  bírósága,  Kárpá-
tontúli  Ukrajna  Néptaná-
csának  1944.  december  
18-i  rendelete  alapján.  A  
vád:  a  magyar  rendszerben  
vállalt  közpozíciója  miatt  a  
nép  ellenségévé  nyilvánítot-
ták.  1990. augusztus 24-én 
rehabilitálták. 

LŐRINCZ  István  
(1899,  Őrdarma)  —  
ugyanitt  tartóztatták  le,  
1946. január 29-én  ítélte el 
Kárpátontúli  Ukrajna  kü-
lönleges  bírósága,  Kárpá-
tontúli  Ukrajna  Néptaná-
csának  1944.  december  
18-i  rendelete  alapján.  A  



vád:  a  magyar  rendszerben  
vállalt  közpozíciója  miatt  a  
nép  ellenségévé  nyilvánítot-
ták.  Hazatérése  után  
Kincseshomokon  halt  meg  
1979-ben.  1990.  június  
14-én rehabilitálták.  

LŐRINCZ  Mihály  
(1922,  Bustyaháza)  —  
ugyanott  tartóztatták  le.  A  
koncepciós  perek  áldozata.  
A  S Z M E R S  kémelhárítá-
si  szerv  hatáskörében  
1944.  november 26-án  lét-
rehozott  NKVD  kárpátal-
jai  különtanácsa  (később az 
S Z S Z K S Z  állambizton-
sági  minisztériuma  kárpát-
aljai  különtanácsa)  ítélte  el  
1951.  május  26-a  előtt.  A  
vád:  hazaárulás,  kémkedés,  
terrorcselekmény,  diverzió,  
rongálás,  szabotázs,  szov-
jetellenes  összeesküvés,  
szovjetellenes  agitáció  stb.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 

LYACHOV1CS  Mik-
lós  (1907.  augusztus  19.,  
Negróc  /Nehrove/)  —  
ötvösfalvai  (Zolotarjeve)  
görög  katolikus  parochus.  
Az  aposztázia  elutasítása  

miatt  ítélték  el  1949.  május  
10-én,  büntetése:  25  év  
munkatábor,  5  év  jogfosz-
tás,  vagyonelkobzás.  
1956-ban  hazatért.  1971  
és  1980  között  nyugdíjas.  
1980.  március  7-én  halt  
meg Rahón. 

MALISKA  János  
(1911.  február  11.,  
Beregszőlős  /Lohove/)  —  
ormódi  (Bresztyiv)  görög  
katolikus  parochus.  Az  
aposztázia  megtagadásáért  
ítélték  el  1949-ben,  bünte-
tése: 25  év kényszermunka, 
5  év  jogfosztás,  vagyonel-
kobzás.  1956-ban  tért haza 
és  Munkácson  élt.  Itt  halt  
meg  1968.  augusztus  27-
én. 

M A N A J L Ó  Mária  
Teofília  O.S.B.M.  
(1920.  március  28.,  Ung-
vár)  —  Szent  Bazil-rendi  
apácanővér.  A  merénylet  
áldozatává  vált  Romzsa  
Tódor  püspök  ápolója.  A  
püspök  meggyilkolása  után  
a merényletet  megszervezők  
minden  nyomot  igyekeznek  
eltüntetni,  és  Manajló  Má-
ria  személyében  bűnbakot  



találnak,  akinek  meghurco-
lása  szorosan  összefügg  a  
főpásztor  ellen  kitervelt  
bűncselekménnyel.  Az  ak-
kor 2 7  éves kórházi  főnővér  
a gyilkosság egyik koronata-
núja,  akit  a hatóságok  igye-
keznek  egyházi  környezeté-
től  teljesen  elszigetelni.  
Manajló  Máriát  az  
NKVD  1948.  január  28-
án  tartóztatja  le  szoyjetelle-
nes  tevékenység  vádjával.  
Kijevbe  szállítják,  ahol  fél  
éven  át  próbálják  —  ered-
ménytelenül  —  rábizonyí-
tani  azt,  hogy  részt  vett  a  
püspök  meggyilkolásában.  
Ártatlansága  ellenére  tíz év 
munkatáborra,  öt  év  jog-
fosztásra,  s  vagyonelkob-
zásra  ítélik.  Betegen kerül a 
Mordvin  A S Z S Z K  egyik  
kórházába.  1955-ben  enge-
dik  haza.  1989  áprilisában  
rehabilitálták.  Ungváron  
nyugdíjas  ápolónő.  

MANDRIK  Erzsé-
bet  (1931.  február8„  
Visk)  —  15  évesen  tartóz-
tatták  le és fogták koncepci-
ós  perbe.  Előzménye:  
1944.  február  6-án  

Mandrik József  gazdálkodó  
portájára  betérő  részeg  
szovjet  határőrtiszt  emberi  
mivoltából  kivetkőzve  meg-
erőszakolta  az  akkorpár  
nap  híján  15  éves  kislányt.  
A  segélykiáltásokra  beroha-
nó  édesapa,  Mandrik  Jó-
zsef  —  látva  a  gyalázatos  
tettet  —  heves  felindultsá-
gában  puszta kézzel végzett 
az egyenruhát  viselő liliom-
tipróval.  A  következmény:  
az ügyből az NKVD politi-
kai  gyilkosságot  kreált.  A  
román  határon  keresztül  
Erdélybe  menekült  apa  tá-
vollétében  annak  családtag-
jain  álltak bosszút.  így  első-
sorban  Mandrik  Erzsébe-
ten,  aki  a  bűncselekmény  
tényleges  áldozata  volt,  az  
U S Z S Z K  BT  hírhedt  
54-es  és  a  Szovjetunió  
58.§-a  alapján,  azaz  "ál-
lamellenes cselekmény elkö-
vetésének vádjával  Huszton  
ítélte  el  a  hadbíróság:  5  év  
fegyház,  5  kényszermunka,  
örökös  száműzetés.  A  csa-
lád  házát,  vagyonát  elko-
bozták.  Testvéreit:  
Mandrik Józsefet,  Mandrik  



Gyulát,  Mandrik  Sándort  
szintén  meghurcolták.  
Nagyanyját  öt  évre,  nagy-
apját  tíz  évre  ítélték  el.  Az  
utóbbi  a  munkácsi  várbör-
tönben  elmebeteg  lett.Ap-
ját,  Mandrik Józsefet  távol-
létében szintén 25  évre ítél-
ték.  De  perbe  fogták  és  le-
ültették  két  közeli  szom-
szédját  is,  akik  tudtak  az  
ügyről. 

Mandrik  Erzsébet  
1956-ban  kegyelmet  ka-
pott, s a börtönben  született  
fiúgyermekével  Viskre  ha-
zatérhetett,  ahol  megírta  lá-
geréveit.  A  megrendítő  ol-
vasmány  1997-ben  jelent  
meg  (Mandrik Erzsébet.  A  
pokol  bugyraiban.  Egy  viski  
parasztlány  a  sztálini  láge-
rekben.  —  Intermix  Kiadó,  
Ungvár-Budapest,  /997)  

MANDRIK  Gyula  
(Visk)  —  volt  leventepa-
rancsnok,  Visk  főjegyzője.  
Mandrik  Erzsébet  nagy-
bátyja.  Az  NKVD  1945-
ben letartóztatta.  A  bíróság  
szovjetellenes  tevékenység  
vádjával 25  év munkatábor-
ra,  5  év  jogfosztásra,  va-

gyonelkobzásra  ítélte.  A  
szibériai  lágerekben  rabos-
kodott. További  sorsa  isme-
retlen. 

MARGITICS  János  
(1921.  február  4.,  
Nagycsongova  /Bor-
zsavszke)/  —  bocskórahói  
görög  katolikus  parochus.  
1949-ben  elutasította  az  
aposztáziát,  ezért  hivatása  
gyakorlásától  eltiltották.  Et-
től  kezdve  titokban  gyako-
rolta  hivatását.  1951 -ben  a  
hatóságok  Nagycsongován  
tetten érték, elfogták. Június 
8-án  ítélték  el,  büntetése:  
25  év munkatábor,  5  év jog-
fosztás,  vagyonelkobzás.  A  
szibériai  Omszkban  rabos-
kodott,  1956  októberében  
tért haza,  Nagycsongován  a  
kolhozban  dolgozott.  
1988.  szeptember  21-én  
Dmiterko  Szafron  
sztaniszlávi  (Ivano-
Frankovszki terület)  püspök 
titokban  püspökké  szentel-
te.  A  munkácsi  egyházme-
gyében működik.  

MARINA  János  
(1893.  október  1.,  
Középapsa  /Szerednye  



Vogyane/)  —  faluszlatinai  
görög  katolikus  parochus.  
Az  aposztázia  megtagadá-
sáért ítélték el  1949-ben 25 
év  kényszermunkára,  5  év  
jogfosztásra,  vagyonelkob-
zásra.  1956-ban  tért  haza  
Aknaszlatinára  s  itt  halt  
meg  1967  májusában.  

MARINA  Lőrinc  
(1907.  december  7.,  
Aknaszlatina)  —  
középapsai  görög  katolikus  
parochus.  Az  aposztázia  
visszautasítása  miatt  ítélték  
el  1949-ben  10  év  kény-
szermunkára.  1956-ban  
tért  haza,  Aknaszlatinán  
halt meg  1967  májusában.  

MARINA  Sándor  
dr.  (1893.  november  12.,  
Urmező /Ruszke  Pole/) — 
görög katolikus teológiai  ta-
nár, nevickei parochus.  Hit-
hűségéért  ítélték  el  25  év  
javítómunkára,  5  év  jog-
fosztásra,  vagyonelkobzás-
ra.  Az  irkutszki  és  
vologodszki  lágerekben  ra-
boskodott.  Rokkantan  tért  
haza  1955  októberében.  
Ettől  kezdve  két  évtizeden  

át  titokban  tanította  és  ré-
szesítette  kiképzésben  papi  
utánpótlásunkat  -  a  titok-
ban  felszentelt  papokat.  
1987.  április  21-én  halt  
meg Ungváron. 

MARMELSTEIN 
Móric  (1919,  Holubine)  
—  a  szovjet  határ  illegális  
átlépéséért  magyar  és  né-
met  kémnek  nyilvánították.  
A  Szovjetunió  NKVD-je,  
különtanácsa  határozata  
alapján  az  U S Z S Z K  
ВТК  80.  cikkelye  értelmé-
ben  a  szovjet  határ  illegális  
átlépéséért  ítélték  el,  az  
NKVD  haláltáborába  ke-
rült.  Sorsa  ismeretlen.  
1962  után  az  "illegális  ha-
tárátlépőket"  rehabilitálták.  

MATÉCSA  György  
(1888.  február.  17.,  
Csegold /(Szatmár  m./)  —  
salánki  görög  katolikus  
parochus.  1949-ben  ítélték  
el,  büntetése: 25  év munka-
tábor,  5  év  jogfosztás,  va-
gyonelkobzás.  Abeszben  
raboskodott,  rokkantként  
tért  haza  1956.  május  1 7-
én.  1962.  szeptember  16-
án Iloncán halt meg a láger-



ben szerzett  szívasztmában.  
Salánkon van eltemetve. 

MATEJKÓ  János  
(1914.  augusztus  11.,  
Kéty/Galícia/) —sósfalusi 
(Novoszelica)  görög  katoli-
kus  parochus.  Az  aposztá-
zia  elutasítása  miatt  ítélték  
el  1950-ben  25  év  munka-
táborra,  5  év jog-fosztásra,  
vagyonelkobzásra.  1956-
ban  tért  haza,  vasúti  pálya-
munkásként  és  raktárnok-
ként  dolgozott.  Áramütés  
következtében  halt  meg  Ki-
rályházán  1974.  június  8-
án. 

MEDVE  Péter  
(1893,  USA-Ungvár)  —  
A  koncepciós perek áldoza-
ta. Az  1947-től  megszünte-
tett  különleges  bíróság  he-
lyett a Kárpátontúli  Terüle-
ti  Bíróság  ítélkezett  politi-
kai  ügyekben  1970  áprili-
sáig  az  S Z S Z K  В Т К  
54-58-as  paragrafusainak  
cikkelyei alapján. A vád: el-
lenforradalmi  célú  kapcso-
lattartás  külföldi  állammal,  
a nemzetközi burzsoázia se-
gítése,  ellenséges  akciókra  
való  felbujtás,  kémkedés,  

kártevés,  terrorista  akciók,  
diverzió.  Törvénytelen  volt  
az  ítélet.  A  90-es  években  
rehabilitálták. 

MEGYERI  Sándor  
(1909,  Királyháza)  —  a  
IV. Ukrán  Front  Kárpátal-
ján székelő katonai  törvény-
széke,  rögtönítélő  bírósága  
1945-ben  az  U S Z S Z K  
büntető  törvénykönyvének  
54-2.,  54-4.,  54-11.,  
54-13.  cikkelyei  alapján  
hozott  súlyos  ítéletet  ügyé-
ben. A vád: tevékeny harc a 
munkásosztály  és  a  forra-
dalmi  mozgalom  ellen;  
részvétel  ellenforradalmi  
szervezkedésben;  ellenfor-
radalmi  propaganda  és agi-
táció;  a  nemzetközi  burzso-
ázia segítése.  1964  után  té-
ves  ítélet  címén  rehabilitál-
ták. 

MELLES  Jenő  Já-
nos  (1897.  március  3.,  
Maszárfalva /Negro ve/)  — 
nagybereznai  görög  katoli-
kus  parochus.  Mivel  hitét  
megtartotta,  1 950  augusz-
tusában  elítélték  25  év  
munkatáborra,  5  év  jog-



fosztásra,  vagyonelkobzás-
ra.  1962  szeptemberében,  
12  évi  rabság  után  tért  ha-
za,  áttelepült  Magyaror-
szágra.  Hajdúdorogon  halt  
meg 1974. április 6-án. 

MELNIK  Ilona  
(1904,  Daróc)  —  A  kon-
cepciós  perek  áldozata.  Az  
1947-től  megszüntetett  kü-
lönleges  bíróság  helyett  a  
Kárpátontúli  Területi  Bíró-
ság  ítélkezett  politikai  
ügyekben  1970  áprilisáig  
az SZSZK  ВТК  54-58-
as  paragrafusainak  cikke-
lyei  alapján.  A  vád:  ellen-
forradalmi  célú  kapcsolat-
tartás  külföldi  állammal,  a  
nemzetközi  burzsoázia  se-
gítése,  ellenséges  akciókra  
való  felbujtás,  kémkedés,  
kártevés,  terrorista  akciók,  
diverzió.  Törvénytelen  volt  
az  ítélet.  A  90-es  években  
rehabilitálták. 

MELNIK  Jenő  
(1931, Ungvár )—A  kon-
cepciós  perek  áldozata.  Az  
1947-től  megszüntetett  kü-
lönleges  bíróság  helyett  a  
Kárpátontúli  Területi  Bíró-
ság  ítélkezett  politikai  

ügyekben  1970  áprilisáig  
az SZSZK  ВТК  54-58-
as  paragrafusainak  cikke-
lyei  alapján.  A  vád:  ellen-
forradalmi  célú  kapcsolat-
tartás  külföldi  állammal,  a  
nemzetközi  burzsoázia  se-
gítése,  ellenséges  akciókra  
való  felbujtás,  kémkedés,  
kártevés,  terrorista  akciók,  
diverzió.  Törvénytelen  volt  
az  ítélet.  A  90-es  években  
rehabilitálták. 

MERESZIJ  Gyula  
(1913,  Kamjanszke)  —  
Ungváron  tartóztatták  le.  
A  koncepciós perek áldoza-
ta.  A  SZMERS  kémelhá-
rítási  szerv  hatáskörében  
1944.  november 26-án  lét-
rehozott  NKVD  kárpátal-
jai  különtanácsa  (később az 
SZSZKSZ  állambizton-
sági  minisztériuma  kárpát-
aljai  különtanácsa)  ítélte  el  
1951.  május  26-a  előtt.  A  
vád:  hazaárulás,  kémkedés,  
terrorcselekmény,  diverzió,  
rongálás,  szabotázs,  szov-
jetellenes  összeesküvés,  
szovjetellenes  agitáció  stb.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 



MÉSZÁROS  Kál-
mán  (1902,  Kisújszállás)  
—  Ilosván  tartóztatták  le,  
1945.  május 29-én  ítélte  el  
Kárpátontúli  Ukrajna  kü-
lönleges  bírósága  a  Kárpá-
tontúli  Ukrajna  Néptaná-
csának  1944.  december  
18-i  rendelete  alapján.  A  
vád:  a  magyar  rendszerben  
vállalt  közpozíciója  miatt  a  
nép  ellenségévé  nyilvánítot-
ták.  1990.  augusztus 24-én 
rehabilitálták. 

MÉSZÁROS  Sán-
dor  (1909,  Kiscsongova,  
/Zavadka/)  —  perecsenyi  
fóerdész.  Ungváron  tartóz-
tatták  le,  1945.  november  
5-én  ítélte  el  Kárpátontúli  
Ukrajna  különleges  bírósá-
ga,  Kárpátontúli  Ukrajna  
Néptanácsának  1944.  de-
cember  18-i  rendelete  alap-
ján.  A  vád:  a  magyar  rend-
szerben  vállalt  közpozíciója  
miatt  a  nép  ellenségévé  
nyilvánították.  Nem bírta ki  
a  GULAG  lágereit  (25  
évre  ítélték),  odahalt  az  
egyik  ukrajnai  szénbányá-
ban.  1990.  február  23-án  
rehabilitálták. 

MÉSZÁROS  Sán-
dorné  —  ungvári  néptaní-
tó.  Az  elítélt  Mászáros  
Sándor  perecsenyi  fóerdész  
felesége.  Ungváron  tartóz-
tatták  le  koholt vádak  alap-
ján. A  Kárpátontúli  Ukraj-
na  különleges  bírósága  25  
évre,  5  év  szabadságvesz-
tésre,  örökös  száműzetésre  
ítélte. Azzal  vádolták,  hogy  
férjével  együtt  szovjet  parti-
zánokat  juttatott  a  Horthy-
korszakban  rendőrkézre.  
Továbbá  szovjet  hatalmat  
gyalázó  kijelentéseket  hasz-
nált  néptanítóként  saját  
munkakörében.  A  Mur-
manszk-környéki  lágerek-
ben  húzott  le  kemény  éve-
ket. Az  1956-os  amnesztia  
idején  sem  jöhetett  haza.  
Száműzetésben  élt  Ivano-
Frankovsz  közelében.  Csak  
a  hatvanas  években  kerül-
hetett Ungvárra  a  lányát  és  
fiát  nevelő rokonaihoz.  Az-
óta  a  fia  megbecsült  orvos  
Ungváron.  Mészáro  
Sándorné  86.  életévébe  
lépve  határozta  el  Munká-
cson,  hogy  megírja  vissza-
emlékezéseit,  amely  az  



Intermix  Kiadónál  lát  nap-
világot  Elsodortévek  a  
GULAG-okon  címmel,  
1999-ben. 

MIKITA  József  
(1895.  április 27.,  Alsóha-
las  /Csehszlovákia/)  —  
kaszómezői  (Koszivszka  
Poljana)  görög  katolikus  
parochus.  Az  aposztázia  
megtagadásáért  ítélték  el  
1949-ben.  Büntetése:  25  
év  munkatábor,  5  év  jog-
fosztás,  vagyonelkobzás.  
Rokkantként  került  haza  
1956-ban.  1971.  április  
14-én  halt  meg  Ungváron  
agyvérzés következtében. 

MIKITA  Sándor  —  
Ungvár  egyik  volt  elöljáró-
ja.  Az  NKVD  zaklatása  
elől  önkéntes halálba  mene-
kült. 

MIKULA  Mihály  
(1910.  december  25.,  
Munkácsváralja)  —  a  
munkácsi  kórház  görög  ka-
tolikus  lelkésze.  A  vallási  
villongások  és  a  személyi  
bosszú  idején  Dávidházán  
kis híján  golyó általi  halálra  
ítélték.  Eletét  akkor  egy  
szovjet  tiszt  közbelépése  

mentette  meg  a  fanatikus  
nép  ítéletétől.  1946.  no-
vember  25-én  viszont  a  
szovjet  hatóságok  letartóz-
tatták és elítélték 8  év kény-
szermunkára,  5  év jogfosz-
tásra.  Szabadulása  után  is  
Vorkután  maradt,  ott  dol-
gozott  és  titokban  folytatta  
lelkipásztori  működését.  
Nyugdíjba  vonulásakor  
megpróbálták  aposztáziára  
kényszeríteni,  felajánlva  
Konotop város papi  állását,  
de  visszautasította.  Haza-
tért Munkácsra,  itt halt meg 
1988. szeptember  12-én.  

MIKULYÁK  Bazil  
(1906.  december  26. ,  
Toronya  /Toruny/)  —  
tiszaszirmai  (Drotinci)  gö-
rög katolikus  parochus.  Az  
aposztázia  megtagadása  
miatt  ítélték  el  1949-ben.  
Büntetése:  25  év  munkatá-
bor,  5  év  jogfosztás,  va-
gyonelkobzás.  1 956-ban 
tért  haza  és  Huszton  tele-
pedett  le.  Itt  halt  meg  
1979. augusztus 20-án. 

MILOVÁN  Sándor  
(1941.  április  13.,  Nagy-
szőlős) — Az  1956-os  ma-



gyar  forradalom  eszméit  
hirdette  14  évesen  a  
nagyszőlősi  diákok  körében  
és  röplapokat  terjesztett.  
Tagja  volt  a  Nagyszőlősi  
Politizáló  Csoportnak.  
1957  júliusában  tartóztat-
ták  le.  Az  ungvári  börtön-
ben  vallatták.  1957.  au-
gusztus  25-26-án  hozott  
ítéletet  ügyében  a  területi  
bíróság.  A  vád:  felkelésre  
való  felbuzdítás,  a  szovjet  
hatalom  megdöntésére  való  
szervezkedés,  izgatás,  el-
lenforradalmi  tevékenység.  
Négy  év  szabadságvesztés-
re  ítélték.  Ebből  18  hóna-
pot töltött le a  nyugat-ukraj-
nai  rovnói  területen  a  fiatal  
köztörvényesek  nevelő-javí-
tó  intézetében.  1991.  no-
vember 6-i  keltezéssel  reha-
bilitálták.  1992-ben  kitün-
tették  az  1956-os  Emlék-
éremmel.  Jelenleg  a  
K M K S Z  alelnöke,  az  
Ugocsa Print vezetője. 

MINYA  János  
(1910.  február  9.,  Kerek-
hegy  /Okruhla/)  —  
feketeardói  (Csornotisziv)  
görög  katolikus  parochus.  

Háromszor  tartóztatták  le  
és  ítélték  el.  Hányattatásai  
utan  1955  végén  került  ha-
za.  1955-59-ben  Horbkin,  
1959-től  1973-ig  Benében  
volt  felcser.  1976-ban  
Husztra  költözött  a  fiához.  
Itt  halt  meg  1979.  január  
12-én. 

MISKOLCZY  Tiva-
dar  (1910.  május  10.,  
Okemence  (Kamjanica/)  
—  görög katolikus  püspöki  
levéltáros,  iktató  és  ház-
nagy.  1949.  március  5-én  
ítélték  el  25  év  munkatá-
borra,  5  év jogfosztásra, va-
gyonelkobzásra.  1956-ban  
tért  haza,  Ungváron  halt  
meg  1976-ban.  1989  ápri-
lisában  rehabilitálták.  

MOLNÁR  László  
(1945,  Gálocs)  —  Az  
1956-os  magyar  forrada-
lom  eszméit  hirdette  a  
gálocsi  lakosság  körében  és  
röplapokat,  plakátokat  ter-
jesztett;  II.  világháború  
után  visszamaradt fegyvere-
ket gyűjtött és halmozott fel. 
Tagja  volt  a  Gálocsi  Politi-
záló  Csoportnak  1958  
őszén  tartóztatták  le.  Két  



napot  töltött  vizsgálati  fog-
ságban.  Mivel  kiskorú  volt,  
azaz  a  13.  évet sem töltötte  
be, vele szemben a vádat el-
ejtették.  Egy  éves megfigye-
lés  alá  helyezték.  Minden  
héten  a  községi  tanács  iro-
dájában  beszélgetésre  kel-
lett  jelentkeznie  a  KGB  
ügyeletes  tisztje  felügyelete  
alatt.  1993-ban  kitüntették  
az  1956-os  Emlékéremmel.  
Jelenleg  gazdálkodó,  a  
K M K S Z  választmányi  
tagja. 

MOLNÁR  Máté  
(1921,  Beregrákos)  —  A  
koncepciós  perek  áldozata.  
Az  1947-től  megszüntetett  
különleges  bíróság helyett  a  
Kárpátontúli  Területi  Bíró-
ság  ítélkezett  politikai  
ügyekben  1970  áprilisáig  
az S Z S Z K  ВТК  54-58-
as  paragrafusainak  cikke-
lyei  alapján.  A  vád:  ellen-
forradalmi  célú  kapcsolat-
tartás  külföldi  állammal,  a  
nemzetközi  burzsoázia  se-
gítése,  ellenséges  akciókra  
való  felbujtás,  kémkedés,  
kártevés,  terrorista  akciók,  

diverzió.  Törvénytelen  volt  
az  ítélet.  A  90-es  években  
rehabilitálták. 

MOLNÁR  Sándor  
(1893,  Técső)  —  а  IV.  
Ukrán  Front  Kárpátalján  
székelő  katonai  törvényszé-
ke,  rögtönítélő  bírósága  
1945-ben  az  U S Z S Z K  
büntető  törvénykönyvének  
54-2.,  54-4.,  54-11.,  
54-13.  cikkelyei  alapján  
hozott  súlyos  ítéletet  ügyé-
ben. A  vád: tevékeny harc a 
munkásosztály  és  a  forra-
dalmi  mozgalom  ellen;  
részvétel  ellenforradalmi  
szervezkedésben;  ellenfor-
radalmi  propaganda  és agi-
táció;  a  nemzetközi  burzso-
ázia segítése.  1964  után  té-
ves  ítélet  címén  rehabilitál-
ták. 

MONDI  Miklós  
(1898.  október  13.,  Bély,  
Zemplén  m.)  —  beregszá-
szi  görög  katolikus  
parochus.  1946.  november  
12-én  letartóztatták  az  
aposztázia  elutasítása  miatt  
és  elítélték  10  év  munkatá-
borra,  5  év jogfosztásra, va-
gyonelkobzásra.  1957.  áp-



rilis  8-án  került  haza.  
1964-ben  áttelepült  Ma-
gyarországra,  Dámócon  
halt  meg  1986.  február  
19-én. 

MÓZER  Mihály  
(1915.  szeptember  30.,  
Munkács)  —  tiszakirvai  
görög  katolikus  parochus.  
Az  aposztázia  elutasítása  
miatt  ítélték  el  1949-ben.  
Büntetése:  25  év  munkatá-
bor,  5  év  jogfosztás,  va-
gyonelkobzás.  Karagandai  
lágerekben  raboskodott,  
építkezéseken  dolgoztatták.  
A  lágerben  végzett  
pasztorizációjáért  1955.  
február  25-én  "eltették  láb  
a 1 ól"-  letaszították  egy  ma-
gas  építőállványról.  Ször-
nyethalt. 

MURÁNYI  Miklós  
(1911.  május  1.,  Berezna  
/Berezova/)  —  görög  kato-
likus  apostoli  vikárius,  püs-
pöki  irodaigazgató,  teológi-
ai  tanár.  Mivel  nem  
aposztazált,  1949-ben  le-
tartóztatták  és  több  mint  
kétévi fogva tartás után köz-
lik  vele  az  ítéletet:  10  év  
munkatábor.  1956  május  

24-én  szabadult,  de  alig  
tért  haza,  Chira  Sándorral  
együtt  kitiltották  az  Ukrán  
SZSZK  területéről.  Visz-
szakerült  Karagandába.  
1957.  augusztus  29-én  
megengedték  visszatérését  
Ungvárra,  betegségének  
gyógykezelése  céljából.  
1976.  jú l ius  9-én  mint  
apostoli  vikárius,  kijelölte  
utódjául  Szemedi János  ol-
tártestvérét.  1979.  január  
12-én meghalt.  1989.  ápri-
lisában  rehabilitálták.  

NAGY  Béla  —  mun-
kácsi  hentes  és  mészáros.  
1945 őszén tartóztatták le a 
S Z M E R S  nyomozói.  Ma-
gyar  kémnek  nyilvánították.  
A  Gulag-szigetekre  hurcol-
ták, sorsa  ismeretlen.  

NAGY  Pál  (1892,  
Nagymuzsaly)  —  ugyanott  
tartóztatták  le.  A  koncepci-
ós  perek  áldozata.  A  
S Z M E R S  kémelhárítási  
szerv  hatáskörében  1944.  
november 26-án  létrehozott  
NKVD  kárpátaljai  
különtanácsa  (később  az  
S Z S Z K S Z  állambizton-
sági  minisztériuma  kárpát-



aljai  különtanácsa)  ítélte el 
1951.  május  26-a  előtt.  A  
vád:  hazaárulás,  kémkedés,  
terrorcselekmény,  diverzió,  
rongálás,  szabotázs,  szov-
jetellenes  összeesküvés,  
szovjetellenes  agitáció  stb.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 

NARANCSIK  Imre  
(1910)  —  nagymuzsalyi  
református  lelkész.  1945-
ben  ítélték  el,  a  fasisztának  
minősített  Horthy-uralom  
kiszolgálásának  vádjával.  
Újságíróként  is  perbe  fog-
ták, úgymond  szovjetellenes  
cikkeket  közölt  a  Magyar  
Gazda  című  hetilapban.  
Narancsik  Imrét a  tárgyalá-
sok  előtti  vallatások  során  
kegyetlenül  megkínozták.  
Nagyon  rossz  állapotban  
került  Irkutszkba.  Halálát  
valójában  a  dystrophia,  az-
az táplálkozási  rendellenes-
ség  okozta.  Kezelője  
Menczer Gusztáv,  bp-i  har-
madéves  orvostanhallgató,  
aki  egyben  a  láger  kórház-
orvosa  volt.  Szemtanúja  
volt  Narancsik  Imre  halálá-

nak.  Az  irkutszki  lágerte-
metőben nyugszik.  

NÉMETH István  (?)  
—  az  NKVD  tartóztatta  
le.  A  vád:  a  nép  ellensége,  
Horthy  fasiszta bérenc,  va-
tikáni  ügynök,  amerikai  
kém stb. A  különbíróság ki-
rakatperének  áldozata  lett.  
Az  U S Z S Z K  BTK-ja  
54.  §-ának  6.,  13.,  1  1.  és  
10. cikkelyei alapján vonták 
felelősségre.  A  90-es  évek-
ben rehabilitálták. 

NEUMAN  József  
(1914)  —  a  szovjet  határ  
illegális  átlépéséért  magyar  
és  német  kémnek  nyilvání-
tották.  A  Szovjetunió  
NKVD -je,  különtanácsa  
határozata  alapján  az  
USZSZK  ВТК  80.  cik-
kelye  értelmében  a  szovjet  
határ  illegális  átlépéséért  
ítélték  el,  az NKVD  halál-
táborába  került.  Sorsa  is-
meretlen.  1962  után  az  "il-
legális határátlépőket" reha-
bilitálták. 

OLÁH  Ilona  (1897,  
Tiszaújlak) — A  koncepci-
ós  perek  áldozata.  Az  
1947-től  megszüntetett  kü-



lönleges  bíróság  helyett  a  
Kárpátontúli  Területi  Bíró-
ság  ítélkezett  politikai  
ügyekben  1970  áprilisáig  
az S Z S Z K  ВТК  54-58-
as  paragrafusainak  cikke-
lyei  alapján.  A  vád:  ellen-
forradalmi  célú  kapcsolat-
tartás  külföldi  állammal,  a  
nemzetközi  burzsoázia  se-
gítése,  ellenséges  akciókra  
való  felbujtás,  kémkedés,  
kártevés,  terrorista  akciók,  
diverzió.  Törvénytelen  volt  
az  ítélet.  A  90-es  években  
rehabilitálták. 

ÓNODY—LAKA-
TOS  József  (1891,  
Csap)  —  ugyanitt  tartóz-
tatták  le,  1945.  október  
31 -én ítélte  el  Kárpátontúli  
Ukrajna  különleges  bírósá-
ga,  Kárpátontúli  Ukrajna  
Néptanácsának  1944.  de-
cember  18-i  rendelete  alap-
ján.  A  vád:  a magyar  rend-
szerben  vállalt  közpozíciója  
miatt  a  nép  ellenségévé  
nyilvánították.  1990. június 
4-én  rehabilitálták.  

ORMOS  István  
(1936,  Mezőkaszony)  —  
Az  1956-os  magyar  forra-

dalom  eszméit  hirdette  a  
mezőkaszonyi  lakosság  kö-
rében  és röplapokat,  plaká-
tokat  terjesztett.  Tagja  volt  
a  Mezőkaszonyi  Politizáló  
Csoportnak  1957.  novem-
ber 2-án  tartóztatták  le.  Az 
ungvári  börtönben  vallat-
ták.  1958.  január  2-án  ho-
zott  ítéletet  ügyében  a  terü-
leti  bíróság.  Az  ukrajnai  
ВТК  54/10  és  54/1 1  pa-
ragrafusai alapján  ítélték el. 
A  vád:  felkelésre  való  fel-
buzdítás,  a  szovjet  hatalom  
megdöntésére  való  szervez-
kedés,  izgatás,  ellenforra-
dalmi  tevékenység. Négy év 
szabadságvesztésre  ítélték.  
Ebből  három  évet  töltött  le  
a  Mordvin  ASZSZK-beli  
GULAG  1  1.  sz.  politikai  
lágerében.  1991.  november  
1 1-i  keltezéssel  rehabilitál-
ták  az  Ukrán  S Z S Z K  
1991.  április  1 7-én  kiadott  
rehabilitációs  törvénye  
alapján.  1993-ben  kitüntet-
ték az  1956-os  Emlékérem-
mel. 

ORMOS  József  
(Mezőkaszony)  —  gazdál-
kodó, kulákként fogták kon-



cepciós  perbe.  1948.  no-
vember  1  1-én  letartóztat-
ták.  Rövid vizsgálati  fogság  
után  koncepciós  perbe  fog-
ták  és  25  évre  elítélték.  A  
távoli  Szibériába,  munkatá-
borba hurcolták. 

ORMOS  Mária  
(Mezőkaszony)  —  Az  
1956-os  magyar  forrada-
lom  eszméit  hirdette  a  
mezőkaszonyi  lakosság  kö-
rében  és röplapokat,  plaká-
tokat  terjesztett.  Tagja  volt  
a  Mezőkaszonyi  Politizáló  
Csoportnak  1957.  novem-
ber 2-án  tartóztatták  le. Az 
ungvári  börtönben  vallat-
ták.  1958.  január  2-án  ho-
zott  ítéletet  ügyében  a  terü-
leti  bíróság.  Az  ukrajnai  
ВТК  54/10  és  54/11  pa-
ragrafusai alapján  ítélték el. 
A  vád:  felkelésre  való  fel-
buzdítás,  a  szovjet  hatalom  
megdöntésére  való  szervez-
kedés,  izgatás,  ellenforra-
dalmi  tevékenység.  Négy év 
szabadságvesztésre  ítélték.  
Ebből  közel  két  évet  töltött  
le  a  Moszkván  túli  
kemerovói  női  politikai  lá-
gerben.  1991.  november  

1  1 -i  keltezéssel  rehabilitál-
ták  az  Ukrán  S Z S Z K  
1991.  november  1 7-én  ki-
adott  rehabilitációs  törvé-
nye  alapján.  1993-ben  ki-
tüntették  az  1956-os  Em-
lékéremmel. 

OROSZ  János  
(1914.  november 27.,  Biri,  
Magyarország)  —  
szeklencei  (Szokirnica)  gö-
rög  katolikus  parochus.  
1948-ban  ítélték  el.  10  év  
munkatáborra,  5  év  jog-
fosztásra,  vagyonelkobzás-
ra.  Vorkután  raboskodott  
Bóbita  Mihály,  
Gregorovics  István  és  dr.  
Ortutay  Elemér  oltártestvé-
reivel  a  2.  sz.  táborban.  
1956  júliusában  tért  haza,  
azóta  a  munkácsi  egyház-
megyében működött.  1992.  
augusztus 15-én  halt  meg  
Ungváron. 

OROSZ  József  
(1917,  Beregszász)  —  a  
szovjet  határ  illegális  átlé-
péséért  magyar  és  német  
kémnek  nyilvánították.  A  
Szovjetunió  NKVD-je,  
különtanácsa  határozata  
alapján  az  U S Z S Z K  



ВТК  80.  cikkelye  értelmé-
ben  a  szovjet  határ  illegális  
átlépéséért  ítélték  el,  az  
NKVD  haláltáborába  ke-
rült.  Sorsa  ismeretlen.  
1962  után  az  "illegális  ha-
tárátlépőket"  rehabilitálták.  

OROSZ  Mihály  
(1900,  Huszt)  —  ugyanitt  
tartóztatták  le,  1945.  októ-
ber  12-én  ítélte  el  Kárpá-
tontúli  Ukrajna  különleges  
bírósága,  Kárpátontúli  Uk-
rajna  Néptanácsának  
1944.  december  18-i  ren-
delete  alapján.  A  vád:  a  
magyar  rendszerben  vállalt  
közpozíciója  miatt  a  nép el-
lenségévé  nyilvánították.  
1990.  augusztus  24-én  re-
habilitálták. 

OROSZ  Péter  
(1917.  július  14.,  Biri,  
Magyarország)  —  bilkei  
görög  katolikus  parochus.  
1949-ben  hivatásától  eltil-
tották,  de  Csengery  János-
sal,  Horineczki  Ivánnal,  
Margitics  Ivánnal  és  Ro-
mán  Jánossal  titokban  to-
vább  gyakorolták  hivatásu-
kat. A  vidéket járva,  1953.  
augusztus  28-án  egy  Pósik  

nevű  milicista  Beregkisfa-
ludon  elfogta  és  Ilosva  irá-
nyába  kísérve  egy  útmenti  
keresztnél  -  megengedve,  
hogy letérdelve  imádkozzon  
-  hátulról  agyonlőtte.  Sír-
helye mindmáig  ismeretlen.  

ORTUTAY  Elemér  
dr.  (1916. június 2.,  Ung-
vár)  —  görög katolikus  lel-
kész,  teológiai  tanár.  Az  
aposztázia  elutasítása  miatt  
ítélték  el  1949  októberé-
ben. Büntetése: 25  év mun-
katábor,  5  év jogfosztás,  va-
gyonelkobzás.  Vorkutára  
került,  ahonnan  1956  au-
gusztusában  szabadult.  
1976-ig  az  ungvári  kerá-
miagyárban  dolgozott.  
1976-tól  nyugdíjas.  Hiva-
tásához  mindig  hű  maradt,  
tanári  munkáját  titokban  
folytatta.  Tanítványai  közül  
12  pappá  lett  szentelve.  
Lelkipásztori  teendőin  kí-
vül  a  munkácsi  szeminári-
umban  tanított.  Aktívan  
részt vállalt  a  magyar  görög  
katolikus  egyház  megerősí-
tésében,  nem  zárkózott  el  a  
közéleti  szerepvállalástól.  
1993-ban  napvilágot  látott  



önéletrajzi  írása az Intermix 
Kiadó  gondozásában:  
"Holnap  is  felkel  a  nap".  
Emlékeim  (Ungvár).  
1996-ban  elhunyt. Az  ung-
vári  Kálvária-hegyen  temet-
ték  el.  1999  januárjában  a  
magyar  kultúra  napján  a  
Magyar  Értelmiségiek  Kár-
pátaljai  Közössége  és  az  
Anyanyelvi  Konferencia  
dr.  Ortutay  Elemér  emlék-
érmet  alapított.  Azok  kap-
ják  majd,  akik  a  kárpátaljai  
magyarságért  önzetlenül  
cselekednek. 

ORTUTAY  István  
(1894.  február  28.,  
Ungdaróc)  —  kapuszögi  
(Vorocseve)  görög  katoli-
kus  parochus.  Az  aposztá-
zia  megtagadása  miatt  ítél-
ték el  1949-ben 25  év mun-
katáborra,  5  év  jogfosztás-
ra,  vagyonelkobzásra.  Rok-
kantan  tért haza  1956-ban,  
Ungváron  halt  meg  1967-
ben. 

ORTUTAY  Jenő  
(1889.  május  3.,  Tarna,  
Szlovákia)  —  magyar  or-
szággyűlési  képviselő,  
ungvár-ceholnyai  görög  ka-

tolikus  parochus.  Dr.  
Ortutay  Elemér  édesapja.  
Ortutay Jenő  nagyrabecsült  
és  szeretett  főpapja  volt  a  
beregszászi  görög  katolikus  
egyházközösségnek.  A  
Bródy-csoport  tagjaként  
vonták  perbe.  A  hajdani  
Autonóm  Földműves  Szö-
vetség  vezetőségi  tagja,  a  
magyar  parlament  képvise-
lője volt. A  vád: Horthy-fa-
siszta  bérenc,  vatikáni  ügy-
nök,  amerikai  kém.  1946.  
május  26-án  hozott  ügyé-
ben ítéletet a területi  népbí-
róság:  10  év  munkatábor,  
5  évjogfosztás,  vagyonel-
kobzás. Az  ábeszi  lágerben  
halt  meg  1950.  december  
24-én. 

PÁK  János  (1905)  
—  munkácsi  értelmiségi,  
Pák  Sándor  fivére.  Két  
testvérével  együtt  a  
SZMERS  nyomozótisztjei  
letartóztatták,  s  szovjetelle-
nes izgatás  címén  1945. ja-
nuár 30-án a s^olyvai láger-
be küldték. Egy év után ha-
zaengedték,  mint  hadifog-
lyot. 



PÁK  Sándor  (1907)  
—  egykori  munkácsi  lakos.  
Két  testvérével  együtt  a  
S Z M E R S  nyomozótisztjei  
letartóztatták,  s  szovjetelle-
nes izgatás  címén  1945. ja-
nuár 30-án  a szolyvai  láger-
be küldték.  Egy  év után ha-
zaengedték,  mint  hadifog-
lyot.  Az  amerikai  Walley  
Cott-ban telepedett le. 

PÁK  Zoltán  (1909)  
—  munkácsi  értelmiségi,  
Pák János  öccse.  Két  test-
vérével  együtt  a  S Z M E R S  
nyomozótisztjei  letartóztat-
ták,  s  szoyjetellenes  izgatás  
címén  1945.  január  30-án  
a  szolyvai  lágerbe  küldték.  
Egy  év után  hazaengedték,  
mint hadifoglyot. 

PALOTÁS  Sándor  
(1918,  Bilke)  —  a  szovjet  
határ  illegális  átlépéséért  
magyar  és  német  kémnek  
nyilvánították.  A  Szovjet-
unió  NKVD-je,  
különtanácsa  határozata  
alapján  az  U S Z S Z K  
ВТК  80.  cikkelye  értelmé-
ben  a  szovjet  határ  illegális  
átlépéséért  ítélték  el,  az  
NKVD  haláltáborába  ke-

rült.  Sorsa  ismeretlen.  
1962  után  az  "illegális  ha-
tárátlépőket"  rehabilitálták.  

PAPP  István  —  
beregdédai  református  lel-
készt  5  évi  kényszermunká-
ra  ítélték,  mert  titokban  
konfirmált. 

PAPP  János  (1892,  
Verbőc)  —  gazdálkodó.  A  
IV.  Ukrán  Front  Kárpátal-
ján székelő katonai  törvény-
széke,  rögtön ítélő  bírósága  
1945-ben  az  U S Z S Z K  
büntető  törvénykönyvének  
54-2.,  54-4.,  54-11.,  
54-13.  cikkelyei  alapján  
hozott  súlyos  ítéletet  ügyé-
ben. A vád: tevékeny harc a 
munkásosztály  és  a  forra-
dalmi  mozgalom  ellen;  
részvétel  ellenforradalmi  
szervezkedésben;  ellenfor-
radalmi  propaganda  és agi-
táció;  a  nemzetközi  burzso-
ázia segítése.  1964  után  té-
ves  ítélet  címén  rehabilitál-
ták. 

PASZTELLÁK  Ist-
ván  (1943,  Gálocs)  —  
Az  1956-os  magyar  forra-
dalom  eszméit  hirdette  a  
gálocsi  lakosság  körében  és  



röplapokat,  plakátokat  ter-
jesztett;  II.  világháború  
után visszamaradt  fegyvere-
ket gyűjtött és halmozott fel. 
Vezetője  volt  a  Gálocsi  Po-
litizáló  Csoportnak  1958  
őszén  tartóztatták  le.  Az  
ungvári  börtönben  vallat-
ták.  1959. január  31  -én ho-
zott  ítéletet  ügyében  a  terü-
leti  bíróság.  Az  ukrajnai  

ВТК 54-4a,  54-11,54-10  
paragrafusai  alapján  ítélték  
el.  A  vád:  felkelésre  való  
felbuzdítás,  a  szovjet  hata-
lom  megdöntésére  való  
szervezkedés,  izgatás,  el-
lenforradalmi  tevékenység.  
Hat  év  szabadságvesztésre  
ítélték.  Ebből  hat  hónapot  
töltött  le,  amnesztiával  sza-
badult.  1991.  november  
1 1-i  keltezéssel  rehabilitál-
ták  az  Ukrán  S Z S Z K  
1991.  április  I 7-én  kiadott  
rehabilitációs  törvénye  
alapján.  1993-ben  kitüntet-
ték az  1956-os  Emlékérem-
mel.  Jelenleg  Gálocson  él,  
mérnök  a  koncházi  
élelmiszerfeldolgozó  válla-
latnál. 

PÁSZTOR  Ferenc  
dr.  (1880,  Ungvár) —be-
regszászi  római  katolikus  
főesperes,  1945-től  1949-
ig a Kárpátaljai  Római  Ka-
tolikus Egyház vikáriusa.  A  
prelátus  nagy  szeretetnek  
örvendő  papja volt a  bereg-
szászi  római  katolikus  egy-
házközösségnek.  Misén,  
prédikációiban  a  békéért  
imádkozott,  hitet  és  re-
ményt  öntött  azokba,  akik-
nek  hozzátartozóit  1944  
tragikus  novemberében  el-
hurcolták  a  "málenykij  ro-
botra".  Szomorú  sorsát  ő  
sem  kerülte  el,  az  NKVD  
1948-ban  letartóztatta,  
szovjetellenes  tevékenység-
gel  és  más  hamis  vádakkal  
különleges  bíróság  elé  állí-
tották.  Kényszermunkára  
ítélték,  Szibéria  egyik  láge-
rében  halt  meg.  Rehabili-
tálták. 

PASZULYKA  Jenő  
(1904.  január  18.,  
Dobóruszka, Szlovákia) — 
beregszászi  görög  katolikus  
segédlelkész.  1948-ban  
ítélték el 25  év  munkatábor-
ra,  5  év  jogfosztásra,  va-



gyon elkobzás га.  1956-ban  
került  haza,  miután  bünte-
tését  felülvizsgálták  és  a  
már  letöltött  évekre  mérsé-
kelték.  1981  márciusában  
halt meg  Beregszászon.  

PAVLICS  György  
(1920,  Beregrákos-Bereg-
szász) —  A  koncepciós pe-
rek  áldozata.  Az  1947-től  
megszüntetett  különleges  
bíróság  helyett  a  Kárpáton-
túli  Területi  Bíróság  ítélke-
zett  politikai  ügyekben  
1970  áprilisáig  az  
SZSZK  ВТК  54-58-as  
paragrafusainak  cikkelyei  
alapján.  A  vád:  ellenforra-
dalmi  célú  kapcsolattartás  
külföldi  állammal,  a  nem-
zetközi  burzsoázia  segítése,  
ellenséges  akciókra való fel-
bujtás,  kémkedés,  kártevés,  
terrorista  akciók,  diverzió.  
Törvénytelen  volt  az  ítélet.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 

PAVLIK  Rudolf  
(1928,  Munkács)  —  
ugyanott  tartóztatták  le.  A  
koncepciós  perek  áldozata.  
A  S Z M E R S  kémelhárítá-
si  szerv  hatáskörében  

1944.  november 26-án  lét-
rehozott  NKVD  kárpátal-
jai  különtanácsa  (később az 
S Z S Z K S Z  állambizton-
sági  minisztériuma  kárpát-
aljai  különtanácsa)  ítélte  el  
1951.  május  26-a  előtt.  A  
vád:  hazaárulás,  kémkedés,  
terrorcselekmény,  diverzió,  
rongálás,  szabotázs,  szov-
jetellenes  összeesküvés,  
szovjetellenes  agitáció  stb.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 

PAVSIN  János  
(1910,  ?) — A  koncepciós  
perek  áldozata.  Az  1947-
től  megszüntetett  különle-
ges  bíróság  helyett  a  Kár-
pátontúli  Területi  Bíróság  
ítélkezett  politikai  ügyek-
ben  1970  áprilisáig  az  
SZSZK  ВТК  54-58-as  
paragrafusainak  cikkelyei  
alapján.  A  vád:  ellenforra-
dalmi  célú  kapcsolattartás  
külföldi  állammal,  a  nem-
zetközi  burzsoázia  segítése,  
ellenséges  akciókra  való fel-
bujtás,  kémkedés,  kártevés,  
terrorista  akciók,  diverzió.  
Törvénytelen  volt  az  ítélet.  



A  90-es  években  rehabili-
tálták.^ 

PÁZSIT  József  —  
munkácsi  református  lel-
kész.  Tagja  volt  Napkeleti  
Baráti  Körnek,  "amely  cé-
lul  tűzte  ki  Kárpátalja  Ma-
gyarországhoz  való  csatolá-
sát"  -  hangzott  ellene  is  a  
vád.  1949-ben  ítélték  el 25 
évre.  A  lágerből  visszatért.  
Magyarországon  telepedett  
le. 

PÉK  Béla  (1911,  
Antalóc)  —  ugyanitt  tar-
tóztatták  le,  1946.  január  
26-án  ítélte  el  Kárpátontúli  
Ukrajna  különleges  bírósá-
ga,  Kárpátontúli  Ukrajna  
Néptanácsának  1944.  de-
cember  18-i  rendelete  alap-
ján.  A  vád:  a  magyar  rend-
szerben  vállalt  közpozíciója  
miatt  a  nép  ellenségévé  
nyilvánították.  1990.  au-
gusztus 7-én rehabilitálták.  

PÉK  József  (1903,  
Antalóc)  —  az  NKVD  
tartóztatta  le.  A  vád:  a  nép  
ellensége,  Horthy  fasiszta  
bérenc,  vatikáni  ügynök,  
amerikai  kém stb. A  külön-
bíróság  kirakatperének  ál-

dozata  lett. Az  U S Z S Z K  
BTK-ja  54.  §-ának  6.,  
13.,  11.  és  10.  cikkelyei  
alapján  vonták felelősségre.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 

PEKÁROVICS  Ist-
ván  (1889,  Zejtel)  —  
Ungváron  tartóztatták  le,  
1945.  október  20-én  ítélte  
el  Kárpátontúli  Ukrajna  
különleges  bírósága,  Kár-
pátontúli  Ukrajna  Népta-
nácsának  1944.  december  
18-i  rendelete  alapján.  A  
vád:  a  magyar  rendszerben  
vállalt  közpozíciója  miatt  a  
nép  ellenségévé  nyilvánítot-
ták.  1990.  augusztus  7-én  
rehabilitálták. 

PERDUK  Tibor  
(1942,  Gálocs)  —  Az  
1956-os  magyar  forrada-
lom  eszméit  hirdette  a  
gálocsi  lakosság  körében  és  
röplapokat,  plakátokat  ter-
jesztett;  II.  világháború  
után visszamaradt fegyvere-
ket gyűjtött és halmozott fel. 
Tagja  volt  â Gálöcsi  Politi-
záló  Csoportnak  1958  
őszén  tartóztatták  le.  Az  
ungvári  börtönben  vallat-



ták.  1959. január 31 -én ho-
zott  ítéletet  ügyében  a  terü-
leti  bíróság.  Az  ukrajnai  
ВТК  54-10  és  54-1 1  pa-
ragrafusai alapján  ítélték el. 
A  vád:  felkelésre  való  fel-
buzdítás,  a  szovjet  hatalom  
megdöntésére  való  szervez-
kedés,  izgatás,  ellenforra-
dalmi  tevékenység.  Két  év  
szabadságvesztésre  ítélték.  
Ebből  tíz  hónapot  töltött  le  
a  köztörvényesek  rovnói  te-
rületi  dubnói  nevelőintézet-
ében,  amnesztiával  szaba-
dult.  1991.  november  1  1 -i 
keltezéssel  rehabilitálták  az  
Ukrán SZSZK  1991.  áp-
rilis  1 7-én  kiadott  rehabili-
tációs  törvénye  alapján.  
1993-ben  kitüntették  az  
1956-os  Emlékéremmel.  

PERESI  József  
(1897,  Huszt)  —  ugyanitt  
tartóztatták le,  1945.  május  
29-én  ítélte  el  Kárpátontúli  
Ukrajna  különleges  bírósá-
ga,  Kárpátontúli  Ukrajna  
Néptanácsának  1944.  de-
cember  18-i  rendelete  alap-
ján.  A  vád:  a  magyar  rend-
szerben  vállalt  közpozíciója  
miatt  a  nép  ellenségévé  

nyilvánították.  1 990.  febru-
ár 23-án  rehabilitálták.  

PETENYKÓ  István  
(1907.  április  12.,  
Turjamező /Типа  Poljana/)  
—  nyágovai  (Dobijanszke)  
görög  katolikus  parochus.  
Az  aposztázia  megtagadá-
sa miatt  ítélték  el  1949-ben  
25  év  munkatáborra,  5  év  
jogfosztásra,  vagyonelkob-
zásra.  A  G U L A G  több  
táborát megjárta,  1956-ban  
tért  haza.  Rabtársa  volt  
Zseltvay  Tódor,  a  munká-
csi  görög  katolikus  egyház-
megye  técsői  járásának  
főesperese.  Petenykó  István  
lelkész szanitécként  szolgált  
abban  a  rabkórházban,  
ahol  Zseltvayt  megműtötte  
egy budapesti  orvosprofesz-
szor,  Issekuts  tanár.  Tanúja  
volt  a  görög  katolikus  
főesperes  halálának.  
Petenykó  István  1987-ben  
halt  meg  Huszton,  szívin-
farktusban. 

PETNEHÁZY  Gyu-
la  —  egykori  mező-
kaszonyi  református  lel-
készt  az  1960  körüli  idők-
ben  tartóztatták  le.  Ot  évi  



kényszermunkára  ítélték,  
mert titokban konfirmált. 

PETRIK  Jenő  
(1892.  január  26.,  Lehóc  
/Lemkivci/) —  görög  kato-
likus  püspökségi  alapkezelő  
pénztáros.  Az  aposztázia  
megtagadása  miatt ítélték el 
1949-ben.  Büntetése:  25  
év  munkatábor,  5  év  jog-
fosztás,  vagyonelkobzás.  
1953  decemberében  
Abeszben halt meg. 

POCHIL  Bazil  
(1910.  január  29.,  Ölyvös  
/Vilyhivka/)  —  
nagybocskói  (Velikij  
Bicskiv)  görög  katolikus  
parochus.  Nem  
aposztazált,  3  évig  bujkált,  
de  elfogták  és  1952.  július  
6-án  elítélték 25  év munka-
táborra,  5  év  jogfosztásra,  
vagyonelkobzásra.  1956-
ban került haza.  Bútorgyári  
munkásként  dolgozott  Be-
regszászon.  1983  májusá-
ban halt meg. 

POP  Simon  Dániel  
(1917.  február  8.,  
Leordina,  Románia)  —  
alsóapsai  (Gyibrova)  görög  
katolikus  parochus.  1947  

októberében  ítélték  el.  Az  
ítélet: 25  év munkatábor,  5  
év jogfosztás,  vagyonelkob-
zás.  1956-ban  tért  haza.  
Lelkipásztori  hivatását  ti-
tokban  tovább  gyakorolta  a  
técsői  és  rahói  járásban.  
1992.  szeptember  26-án  
halt meg Aknaszlatinán. 

POPOVICS  Deme-
ter  dr.  (1899.  november  
7.,  Ilonokújfalu/Onok/) — 
huszti  gimnáziumi  görög  
katolikus  hittantanára.  
1949-ben  25  év  munkatá-
borra,  5  év jogfosztásra,  va-
gyonelkobzásra.  Tájsetben  
raboskodott.  1956-ban  tért  
haza.  1968.  október  3-án  
bekövetkezett  haláláig  
Huszton  élt.  Ungváron  te-
mették  el. Jelentős  irodalmi  
tevékenysége,  melyet  a  teo-
lógia terén fejtett ki. 

POPOVICS  János  
(1908.  december  31.,  
Nyíresújfalu  /Dunkovica/)  
—  bilkei  görög  katolikus  
parochus.  Az  aposztázia  
visszautasítása  miatt  ítélték  
el  az  aposztázia  elutasítása  
miatt  1946-ban  ítélték  el  



25  év  munkatáborra,  5  év  
jogfosztásra.  Vorkután  ra-
boskodott.  Látogatóként  
tért haza  1953-ban,  de töb-
bé  nem  ment vissza.  Mun-
kácson  élt  és  dolgozott  
1985.  február  10-én  bekö-
vetkezett haláláig. 

POPOVICS  Péter  
(1921)  —  a  szovjet  határ  
illegális  átlépéséért  magyar  
és  német  kémnek  nyilvání-
tották.  A  Szovjetunió  
NKVD-je,  különtanácsa  
határozata  alapján  az  
U S Z S Z K  ВТК  80.  cik-
kelye  értelmében  a  szovjet  
határ  illegális  átlépéséért  
ítélték  el,  az NKVD  halál-
táborába  került.  Sorsa  is-
meretlen.  1962  után  az  "il-
legális határátlépőket" reha-
bilitálták. 

P U S K Á S  László  
(1910.  szeptember  21. ,  
Tiszaűjlak)  —  az  ungvári  
görög  katolikus  katedrális  
segédlelkésze,  1940-től  es-
peres,  1946-tól  szentszéki  
tanácsos.  Az  aposztázia  
megtagadása  miatt ítélték el 
1949-ben.  Büntetése:  25  
év  munkatábor,  5  év  jog-

fosztás,  vagyonelkobzás.  
1956-ban  tért  haza.  1969.  
április  27-én  halt  meg  
Ungváron. 

RABÁR  János  
(1908.  október  28.,  
Magyarkomját  /Velikij  
Komjat/)  —  ma-
gyar komjáti  (Veliki  
Komjáti)  görög  katolikus  
parochus. Az aposztázia el-
utasítása  miatt  1947  au-
gusztusában  tartóztatták  le  
és  ítélték  el  5  év  munkatá-
borra,  5  év jogfosztásra, va-
gyonelkobzásra.  Még  távol-
léte  idején  tanulmányozni  
kezdte a latin liturgikus elő-
írásokat  és  1956-ban  át-
ment  a  latin  rítusra.  Ható-
ságilag  bejegyzett  római  ka-
tolikus  plébánosként  műkö-
dött  Bibrkán  (Lembergi  te-
rület).  1959-ben  megvon-
ták  tőle  a  regisztrációt,  egy  
évi  kényszermunkára  ítél-
ték.  1960-1972  között  ille-
gálisan  működött  Bibrkán.  
1972-ben  hazatért,  Bereg-
szászon  halt  meg  1988.  
március 21 -én. 

RÁKÓCZI  Bertalan  
(1922,  ?) — A  koncepciós  



perek  áldozata.  Az  1947-
től  megszüntetett  különle-
ges  bíróság  helyett  a  Kár-
pátontúli  Területi  Bíróság  
ítélkezett  politikai  ügyek-
ben  1970  áprilisáig  az  
SZSZK  ВТК  54-58-as  
paragrafusainak  cikkelyei  
alapján.  A  vád:  ellenforra-
dalmi  célú  kapcsolattartás  
külföldi  állammal,  a  nem-
zetközi  burzsoázia  segítése,  
ellenséges  akciókra való fel-
bujtás,  kémkedés,  kártevés,  
terrorista  akciók,  diverzió.  
Törvénytelen  volt  az  ítélet.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 

RÉTHY  András  
(1919-1994)  —  A  kon-
cepciós  perek  áldozata.  Az  
Ungvári  MGB  főosztály  
tartóztatta  le  Ungváron  
1949.  április  12-én.  Az  
1947-től  megszüntetett  kü-
lönleges  bíróság  helyett  a  
Kárpátontúli  Területi  Bíró-
ság  ítélkezett  politikai  
ügyekben  1970  áprilisáig  
az S Z S Z K  ВТК  54-4-es  
paragrafusainak  cikkelyei  
alapján.  A  vád:  ellenforra-
dalmi  célú  kapcsolattartás  

külföldi  állammal,  a  nem-
zetközi  burzsoázia  segítése,  
ellenséges  akciókra való fel-
bujtás,  kémkedés,  kártevés,  
terrorista  akciók,  diverzió.  
Törvénytelen  volt  az  ítélet.  
1991 -ben rehabilitálták. 

RÉTI  József  (1920,  
Mezővári)  —  а  IV.  Ukrán  
Front  Kárpátalján  székelő  
katonai  törvényszéke,  rög-
tönítélő  bírósága  1945-ben  
az USZSZK  büntető  tör-
vénykönyvének  54-2.,  
54-4.,  54-11.,  54-13.  cik-
kelyei  alapján  hozott  súlyos  
ítéletet  ügyében.  A  vád:  te-
vékeny  harc  a  munkásosz-
tály  és a  forradalmi  mozga-
lom ellen;  részvétel ellenfor-
radalmi  szervezkedésben;  
ellenforradalmi  propagan-
da és agitáció; a nemzetközi 
burzsoázia  segítése.  1964  
után téves ítélet címén reha-
bilitálták. 

RISKO  Béla  —  ma-
gyar  országgyűlési  képvise-
lő, a koncepciós perek áldo-
zata.  A  Bródycsoport  tag-
jaként  vonták perbe. A  haj-
dani  Autonóm  Földműves  
Szövetség  vezetőségi  tagja,  



a  magyar  parlament  képvi-
selője  volt.  A  vád:  Horthy-
fasiszta  bérenc,  vatikáni  
ügynök,  amerikai  kém.  
1946.  május  26-án  hozott  
ügyében  ítéletet  a  területi  
népbíróság.  Tíz  évi  kény-
szermunka-büntetésre  ítél-
ték.  További  sorsa  ismeret-
len. 

ROMÁN  Antal  
(1910.  december  25. ,  
Nagyrákóc-Sárdik  /Zá-
bolotne/)  —  kökényesi  
(Ternove)  görög  katolikus  
parochus. Az aposztázia el-
utasítása  miatt  ítélték  el  
1949-ben  25  év  munkatá-
borra,  5  év jogfosztásra, va-
gyonelkobzásra.  Megrok-
kanva  tért  haza  1955  no-
vemberében,  1973-ig  egy  
ungvári  raktárban  dolgo-
zott.  1990-ben  halt  meg  
Ungváron. 

ROMÁN  György  
(1910.  június  25. ,  
Zebegnyő,  Csehszlovákia)  
—  őrhegyaljai  (Muka-
cseve-Podhorjani)  görög  
katolikus  parochus.  Hithű-
sége  miatt  ítélték  el  1949-
ben. Az  ítélet:  25  év  mun-

katábor,  5  év jogfosztás, va-
gyonelkobzás.  Karagandai  
lágerekben  dolgoztatták,  
1956-ban  tért  haza.  
Orhegyalján  halt  meg  
1979-ben. 

ROMÁN  János  
(1921.  május  12.,  
Nagyrákóc-Sárdik)  —  
szuhabronykai  (Boronyka)  
görög  katolikus  parochus.  
Mivel  nem  aposztazált,  
1949-ben  eltiltották  hivatá-
sától.  Beregszászon  kőmű-
vesként,  Kovácsréten  
(Kusnicja)  és  Salánkon  fa-
vágóként  dolgozott,  de  köz-
ben  titokban  gyakorolta  pa-
pi  hivatását  több  társával  
együtt.  1951  márciusában  
Kövesligeten  (Drahove)  le-
tartóztatták  és júniusban  el-
ítélték 25  év munkatáborra, 
5  év jogfosztásra,  vagyonel-
kobzásra.  Lembergben  és  
Omszkban  raboskodott,  
1956  májusában  szaba-
dult.  Agronónnusi  diplo-
mát  szerez.  1981 -ig,  nyug-
díjba  vonulásáig  agronó-
mus  a  nagyszőlősi  szőlő-
szovhozban,  közben  illegá-
lisan  gyakorolja  hivatását.  



Első  nyilvános  miséjét  
1989  áprilisában  tartotta  a  
nagyszőlősi  temetőben  több  
mint  600  hívő  részvétel-
éve!.  Nagyszőlősi  
parochusként azóta is a sza-
bad  ég alatt,  a  právoszlávok 
kezén  1 évő  görög  katolikus  
templom  előtt  tartja  az  is-
tentiszteleteket.  1992-ben  
rehabilitálták. 

ROMZSA  Nesztor  
(1901.  december  16.,  Bá-
nyafalu  /Szuszkove/)  —  
kovászói  görög  katolikus  
parochus. Az aposztázia el-
utasítása  miatt  ítélték  el  
1949-ben  25  év  munkatá-
borra,  5  év jogfosztásra, va-
gyonelkobzásra.  1956-ban  
tért  haza,  1966-ban  halt  
meg Ilosván. 

ROMZSA  Tódor  —  
(1911.  április  14.,  
Nagybocskó)  —  a  Mun-
kácsi  Görög  Katolikus  
Egyházmegye  püspöke.  
Mivel  nem volt hajlandó  az  
aposztáziára,  1947.  októ-
ber  27-én  merényletet  kö-
vettek  el  ellene.  Lóka  
(Lavki)  községből  hazatar-
tó  lovaskocsijának  nekihaj-

tott egy szovjet katonai  gép-
kocsi.  Súlyos  sérülésekkel  
szállították  a  munkácsi  kór-
házba.  Már  gyógyulóban  
volt,  amikor  az  ápolósze-
mélyzet  közé  csempészett  
bérgyilkos  ciánkálival  meg-
ölte.  1947.  november  1-én  
halt  meg,  4-én  temették  el  
az  ungvári  székesegyház  
kriptájában.  A  hatalom,  az  
NKVD  mindent  elkövet,  
hogy  halálhírét  titokban  
tartsák.  Ennek  ellenére  30  
ezren  vesznek  részt  a  fő-
pásztor  temetésén. Az  egy-
kori  tragédia  színhelyén  
1993  novemberében  em-
lékművet  állítottak  fel,  s  az  
ungvári  székesegyház  falán  
is  tábla  őrzi  a  mártír  püs-
pök emlékét. Az  épülő ung-
vári  teológiai  akadémia  
RómzsaTódor  püspök  ne-
vét veszi  fel.  1999-ben  bol-
doggá  avatják  pápai  támo-
gatással. 

RUSZINKÓ  Miklós  
(1886.  december  10.,  
Tiszaszászfalu)  —  huszti  
görög  katolikus  parochus.  
Az  aposztázia  elutasítása  
miatt  ítélték  el  1949-ben.  



Az  ítélet:  25  év  munkatá-
bor,  5  év  jogfosztás,  va-
gyonelkobzás.  Abeszben  
halt  meg  1955.  január  4-
én.  1989  áprilisában  reha-
bilitálták. 

RZIMAN  Terézia  
(1897,  Budapest)  —  
Munkácson  tartóztatták  le.  
A  koncepciós perek áldoza-
ta.  A  S Z M E R S  kémelhá-
rítási  szerv  hatáskörében  
1944.  november 26-án  lét-
rehozott  NKVD  kárpátal-
jai  különtanácsa  (később az  
S Z S Z K S Z  állambizton-
sági  minisztériuma  kárpát-
aljai  különtanácsa)  ítélte el  
1951.  május  26-a  előtt.  A  
vád:  hazaárulás,  kémkedés,  
terrorcselekmény,  diverzió,  
rongálás,  szabotázs,  szov-
jetellenes  összeesküvés,  
szovjetellenes  agitáció  stb.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 

SEPA  Bazil  Miklós  
(1914.  december  27.)  —  
görög  katolikus  O.S.B.M.  
Az  aposztazia  visszautasí-
tása  miatt  ítélték  el  1948-
ban  10  év munkatáborra,  5  
év  jogfosztásra.  1956-ban  

tért haza.  Először  titokban,  
majd  1989  óta nyíltan foly-
tatta papi működését.  1992  
augusztusában halt meg. 

SEREGHY  András  
(1893.  december  10.,  
Nagydobos,  Magyaror-
szág)  —  makarjai  görög  
katolikus  parochus.  Az  
aposztázia  elutasítása  miatt  
letartóztatták,  de mielőtt  el-
ítélték  volna,  1950-ben  az  
ungvári  börtönben  ismeret-
len  körülmények  közt  meg-
halt. 

SIMON  Sándor  
(1902)  —  A  koncepciós  
perek  áldozata.  Az  í 947-
től  megszüntetett  különle-
ges  bíróság  helyett  a  Kár-
pátontúli  Területi  Bíróság  
ítélkezett  politikai  ügyek-
ben  1970  áprilisáig  az  
SZSZK  ВТК  54-58-as  
paragrafusainak  cikkelyei  
alapján.  A  vád:  ellenforra-
dalmi  célú  kapcsolattartás  
külföldi  állammal,  a  nem-
zetközi  burzsoázia  segítése,  
ellenséges  akciókra  való fel-
bujtás,  kémkedés,  kártevés,  
terrorista  akciók,  diverzió.  
Törvénytelen  volt  az  ítélet.  



A  90-es  években  rehabili-
tálták. 

SIMON  Zsigmond  
—  Asztélyban  volt  refor-
mátus  lelkész.  1947-ben  
ítélték  el  7  (vagy  10)  évre.  
Hazatért  a  lágerből.  Bűné-
ül azt rótták fel, hogy a Bib-
lia-magyarázó  iskola  és  a  
református  papok  által  ala-
kított Napkeleti  Baráti  Kör  
tagja  volt.  Együtt  rabosko-
dott  id.  Balog  Sándor  lel-
késszel,  lejegyezte  és  haza-
juttatta  a  költő  pap  láger-
ben  írott  verseit.  Sovány  
testalkata  ellenére  viszony-
lag  könnyebben viselte a lá-
gerélet  megpróbáltatásait,  
mint  id.  Balog  Sándor,  aki  
szinte  karjaiban  halt  meg.  
Az  50-es  évek végén  került  
haza,  tovább  folytatta  papi  
hivatását,  majd  feleségével  
együtt  áttelepült  fiához,  
Magyarországra.  1982.  
március  7-én hunyt el  Deb-
recenben. 

SIMSA  Andor  
(1882.  január  3.,  Mun-
kács)  —  görög  katolikus  
kórházi  lelkész  Nagyszőlő-
sön. Az  aposztázia  elutasí-

tása  miatt  ítélték  el  1950-
ben 25  év munkatáborra,  5  
év  jogfosztásra,  vagyonel-
kobzásra.  1952  júliusában  
Javaszban  ismeretlen  körül-
mények közt meghalt. 

SIPICZKI  Pál  (?)  —  
honvéd.  Társával,  Bene  
határában,  Gösi  Györggyel  
együtt  került  orosz  fogság-
ba.  Szökést  kíséreltek  meg,  
sikertelenül.  Elfogták  őket,  
halálraítélték.  Vasvillával  
végezték ki.  Tetemét  a falu-
siak  kimentették,  később  
Galambos  József  római  
katolkus plébános  Holozsai  
József  segédletével  a  közeli  
zsidó  temetőben  keresztény  
szertartás  szerint  temettet-
ték el titokban. Holozsai Jó-
zsef  47  éven  át  őrizte  a  
mártírok  emlékét,  majd  az  
adatokat  elküldte  az  illeté-
kes anyaországi  szervekhez.  
1991.  november  3-án  ke-
rült  sor  a  két  mártír  sírem-
lékének  felavatására.  A  
gyászszertartáson  a  hozzá-
tartozók  is  részt  vettek.  A  
síremléket  a  KMKSZ,  a  
római  katolikus  és  a  refor-



mátus  egyház,  valamint  a  
benei  önkormányzat  emel-
tette  a  fent  említett  
Holozsai József vezetésével. 

SMOTZER  István  
(1926,  Beregszász)  —  a  
IV.  Ukrán  Front  Kárpátal-
ján székelő katonai  törvény-
széke,  rögtönítélő  bírósága  
1945-ben  az  U S Z S Z K  
büntető  törvénykönyvének  
54-2.,  54-4.,  54-11.,  
54-13.  cikkelyei  alapján  
hozott  súlyos  ítéletet  ügyé-
ben. A  vád: tevékeny harc a 
munkásosztály  és  a  forra-
dalmi  mozgalom  ellen;  
részvétel  ellenforradalmi  
szervezkedésben;  ellenfor-
radalmi  propaganda  és agi-
táció;  a  nemzetközi  burzso-
ázia segítése.  1964  után  té-
ves  ítélet  címén  rehabilitál-
ták. 

SNEIDER  Mihály  
(1899,  Fancsika)  —  a  IV.  
Ukrán  Front  Kárpátalján  
székelő  katonai  törvényszé-
ke,  rögtönítélő  bírósága  
1945-ben  az  U S Z S Z K  
büntető  törvénykönyvének  

54-2.,  54-4.,  54-11.,  
54-13.  cikkelyei  alapján  

hozott  súlyos  ítéletet  ügyé-
ben. A vád: tevékeny harc a 
munkásosztály  és  a  forra-
dalmi  mozgalom  ellen;  
részvétel  ellenforradalmi  
szervezkedésben;  ellenfor-
radalmi  propaganda  és agi-
táció;  a  nemzetközi  burzso-
ázia segítése.  1964  után  té-
ves  ítélet  címén  rehabilitál-
ták. 

SOÓS  István  (1915,  
Románia-Aknaszlatina) 
—  A  koncepciós  perek  ál-
dozata.  Az  1947-től  meg-
szüntetett  különleges  bíró-
ság  helyett  a  Kárpátontúli  
Területi  Bíróság  ítélkezett  
politikai  ügyekben  1970  
áprilisáig  az  S Z S Z K  
ВТК  54-58-as  paragrafu-
sainak  cikkelyei  alapján.  A  
vád:  ellenforradalmi  célú  
kapcsolattartás  külföldi  ál-
lammal,  a  nemzetközi  bur-
zsoázia  segítése,  ellenséges  
akciókra  való  felbujtás,  
kémkedés,  kártevés,  terro-
rista  akciók,  diverzió.  Tör-
vénytelen  volt  az  ítélet.  A  
90-es  években  rehabilitál-
ták. 



S Ö R Ö S  János  
(1892,  Munkács)—  mun-
kácsi  római  katolikus  espe-
res,  plébános,  a  város  kép-
viselőtestületének  tagja.  
1948-ban  tartóztatták  le,  
szovjetellenes  tevékenység-
gel  vádolták.  Törvénytele-
nül  ítélték  el.  1956-ban  
rokkantan,  betegen  került  
haza.  Meghalt  Munkácson  
1958-ban. 

SPAK  Iván  —  ma-
gyar  országgyűlési  képvise-
lő, a koncepciós perek áldo-
zata.  A  Bródy-csoport  tag-
jaként  vonták  perbe. A  haj-
dani  Autonóm  Földműves  
Szövetség  vezetőségi  tagja,  
a  magyar  parlament  képvi-
selője  volt.  A  vád:  Horthy-
fasiszta  bérenc,  vatikáni  
ügynök,  amerikai  kém.  
1946.  május  26-án  hozott  
ügyében  ítéletet  a  területi  
népbíróság.  Tíz  évi  kény-
szermunka-büntetésben  ré-
szesült.  További  sorsa  isme-
retlen. 

SPENIK  András  
(1905,  Nevicke)  —  A  
koncepciós  perek  áldozata.  
Az  1947-től  megszüntetett  

különleges  bíróság  helyett  a  
Kárpátontúli  Területi  Bíró-
ság  ítélkezett  politikai  
ügyekben  1970  áprilisáig  
az SZSZK  ВТК  54-58-
as  paragrafusainak  cikke-
lyei  alapján.  A  vád:  ellen-
forradalmi  célú  kapcsolat-
tartás  külföldi  állammal,  a  
nemzetközi  burzsoázia  se-
gítése,  ellenséges  akciókra  
való  felbujtás,  kémkedés,  
kártevés,  terrorista  akciók,  
diverzió.  Törvénytelen  volt  
az  ítélet.  A  90-es  években  
rehabilitálták. 

SPONTÁK  Mihály  
(1920,  Ungvár)  —  a  IV.  
Ukrán  Front  Kárpátalján  
székelő  katonai  törvényszé-
ke,  rögtönítélő  bírósága  
1945-ben  az  U S Z S Z K  
büntető  törvénykönyvének  
54-2.,  54-4.,  54-11.,  
54-13.  cikkelyei  alapján  
hozott  súlyos  ítéletet  ügyé-
ben. A vád:  tevékeny harc a 
munkásosztály  és  a  forra-
dalmi  mozgalom  ellen;  
részvétel  ellenforradalmi  
szervezkedésben;  ellenfor-
radalmi  propaganda  és agi-
táció;  a  nemzetközi  burzso-



ázia segítése.  1964  után  té-
ves  ítélet  címén  rehabilitál-
ták. 

STAJNER  Ferenc  
(1912,  Ungvár) —  ugyan-
itt tartóztatták le,  1945.  ok-
tóber  10-én  ítélte el  Kárpá-
tontúli  Ukrajna  különleges  
bírósága,  Kárpátontűli  Uk-
rajna  Néptanácsának  
1944.  december  18-i  ren-
delete  alapján.  A  vád:  a  
magyar  rendszerben  vállalt  
közpozíciója  miatt  a  nép el-
lenségévé  nyilvánították.  

1948-ban  elhunyt  a  láger-
ben. 

STECZ  Bazil  (1909.  
október  23-án  született  
Oroszvégen  /ma  Mun-
kács/)  —  királyfiszállási  
(Szolocsin)  görög  katolikus  
parochus. Az aposztázia el-
utasítása  miatt  ítélték  el  
1949-ben.  Büntetése:  25  
év  munkatábor,  5  év  jog-
fosztás,  vagyonelkobzás.  
Megrokkanva  tért  haza  
1955-ben,  1980.  június  
29-én  meghalt.  

STERN  Here  (1922,  
Tiszapéterfalva) —  a szov-
jet határ illegális  átlépéséért  

magyar  és  német  kémnek  
nyilvánították.  A  Szovjet-
unió  NKVD-je,  
különtanácsa  határozata  
alapján  az  U S Z S Z K  
ВТК  80.  cikkelye  értelmé-
ben  a  szovjet  határ  illegális  
átlépéséért  ítélték  el,  az  
NKVD  haláltáborába  ke-
rült.  Sorsa  ismeretlen.  
1962  után  az  "illegális  ha-
tárátlépőket" rehabilitálták.  

STÓK  Lajos  (1849,  
Visk)  —  а  IV.  Ukrán  
Front  Kárpátalján  székelő  
katonai  törvényszéke,  rög-
tönítélő  bírósága  1945-ben  
az U S Z S Z K  büntető  tör-
vénykönyvének  54-2.,  
54-4.,  54-11.,  54-13.  cik-
kelyei  alapján  hozott  súlyos  
ítéletet  ügyében.  A  vád:  te-
vékeny  harc  a  munkásosz-
tály  és a  forradalmi  mozga-
lom ellen;  részvétel ellenfor-
radalmi  szervezkedésben;  
ellenforradalmi  propagan-
da és agitáció;  a nemzetközi 
burzsoázia  segítése.  1964  
után  téves ítélet címén reha-
bilitálták. 

SUBA  Dénes  (1915.  
április  26.,  Ungvár)  —  
tiszaszászfalusi  görög  kato-



likus  segédlelkész.  1950.  
június  27-én,  a  munkácsi  
egyházmegye  papja  közül  
128.-ként  aposztazált,  de  
nem  működött,  hamarosan  
letartóztatták  és elítélték 25 
év munkatáborra,  5  év jog-
fosztásra,  vagyonelkobzás-
ra.  1956-ban  tért  haza,  
aposztáziáját  visszavonta.  
Ungváron él,  nyugdíjas.  

SUBA  Gyula  (1900,  
Tiszakirva  /Kriva/)  —  
Munkácson  tartóztatták  le,  
1945.  október 9-én  ítélte  el  
Kárpátontúli  Ukrajna  kü-
lönleges  bírósága,  Kárpá-
tontúli  Ukrajna  Néptaná-
csának  1944.  december  
18-i  rendelete  alapján.  A  
vád:  a  magyar  rendszerben  
vállalt  közpozíciója  miatt  a  
nép  ellenségévé  nyilvánítot-
ták.  1989.  december 27-én 
rehabilitálták. 

SUBEC  Béla  (1922,  
Szolyva)  —  a szovjet  határ  
illegális  átlépéséért  magyar  
és  német  kémnek  nyilvání-
tották.  A  Szovjetunió  
NKVD-je,  különtanácsa  
határozata  alapján  az  

USZSZK  ВТК  80.  cik-
kelye  értelmében  a  szovjet  
határ  illegális  átlépéséért  
ítélték  el,  az NKVD  halál-
táborába  került.  Sorsa  is-
meretlen.  1962  után  az  "il-
legális határátlépőket" reha-
bilitálták. 

SZABÓ  Andor  
(András)  (1894.  január  
28.,  Bányapatak,  Szlová-
kia)  —  alsódomonyai  
(domanyinci)  görög  katoli-
kus  parochus.  Az  aposztá-
zia  elutasítása  miatt  ítélték  
el  1950-ben  25  év  munka-
táborra,  5  év  jogfosztásra,  
vagyonelkobzásra.  Rok-
kantként  tért  haza  1956-
ban.  A  lágerben  szerzett  
betegsége  következtében  
1957.  március 27-én  Ung-
váron halt meg. 

SZABÓ  József  
(1924.  április  21.,  Ung-
vár)  —  csontosi  
(Kosztrina)  görög  katoli-
kus  parochus.  Az  aposztá-
zia  elutasítása  miatt  1950-
ben  ítélték  el 25  év munka-
táborra,  5  évjogfosztásra,  
vagyonelkobzásra.  1955-
ben  tért  haza.  1972.  július  



1 1 -én,  Ungváron  halt  meg,  
Beregszászban  temették el. 

SZALMUS  Dezső  
—  egykori  munkácsi  lakos,  
értelmiségi.  A S Z M E R S  
nyomozói  magyar  terroris-
tának  és  kémnek  nyilvání-
tották,  mert  vitéz  Dálnoky  
Milós  Bélának,  a  vezérez-
redesnek  és  vezérkari  fő-
nöknek  volt  a  tolmácsa.  
Bilkén  tartóztatták  le,  a  
munkácsi  börtönben  rabos-
kodott.  Cellatársa  volt  
Nagy  Béla  munkácsi  hen-
tes  és  mészáros,  aki  soha-
sem került elő. 

SZALONTAI  Endre  
—  ungvári  értelmiségi.  
Szovjetellenességgel  vádol-
ták.  Koncepciós  per  útján  
Szibériába juttatták. 

SZARVAS  Béla  
(1904,  Ungvár)  —  a  IV.  
Ukrán  Front  Kárpátalján  
székelő  katonai  törvényszé-
ke,  rögtönítélő  bírósága  
1945-ben  az  U S Z S Z K  
büntető  törvénykönyvének  
54-2.,  54-4.,  54-11.,  
54-13.  cikkelyei  alapján  
hozott  súlyos  ítéletet  ügyé-
ben. A vád: tevékeny harc a 

munkásosztály  és  a  forra-
dalmi  mozgalom  ellen;  
részvétel  ellenforradalmi  
szervezkedésben;  ellenfor-
radalmi  propaganda  és agi-
táció;  a  nemzetközi  burzso-
ázia segítése.  1964  után  té-
ves  ítélet  címén  rehabilitál-
ták. 

S Z A R V A S  Ferenc  
—  ungvári  lakos.  A  
S Z M E R S  nyomozol  azért  
ítéltették  el  1945.  decem-
ber 22-én  nyolc  évi  szabad-
ságvesztésre,  mert  tartalé-
kos  szakaszvezetőként  a  
magyar  híradósoknál  szol-
gált.  Kazahsztánból  -  miu-
tán a száműzetés  éveit is le-
töltötte —  1958-ban  térhe-
tett haza. 

SZAVCSUK  Miklós  
(1915.  szeptember  24.,  
Nagybocskó)  —  lonkai  
(Luh)  görög  katolikus  
parochus. Az aposztázia el-
utasítása  miatt  ítélték  e 1 
1949-ben  25  év  munkatá-
borra,  5  év jogfosztásra,  va-
gyonelkobzásra.  1955-ben  
tért haza.  Orvosként  dolgo-
zott  a  rahói  járási  kórház-
ban.  Ungváron  halt  meg  



1975.  január  22-én,  
Nagybocskón temették el. 

SZÉCSI  Sándor  
(Mezőkaszony)  —  Az  
1956-os  magyar  forrada-
lom eszméit hirdette egyete-
mistaként  a  mezőkaszonyi  
lakosság  körében  és  röpla-
pokat,  plakátokat  terjesz-
tett.  Vezetője  volt  a  
Mezőkaszonyi  Politizáló  
Csoportnak  1957.  novem-
ber 2-án  tartóztatták  le.  Az 
ungvári  börtönben  vallat-
ták.  1958.  január  2-án  ho-
zott  ítéletet  ügyében  a  terü-
leti  bíróság.  Az  ukrajnai  
ВТК  54/10  és  54/11  pa-
ragrafusai alapján  ítélték el. 
A  vád:  felkelésre  való  fel-
buzdítás,  a  szovjet  hatalom  
megdöntésére  való  szervez-
kedés,  izgatás,  ellenforra-
dalmi  tevékenység.  Hat  év  
szabadságvesztésre  ítélték.  
Ebből  másfél  évet  töltött  le  
a  Mordvin  ASZSZK-beli  
GULAG  7.  sz.  politikai  
lágerében.  1991.  november  
1  1 -i  keltezéssel  rehabilitál-
ták  az  Ukrán  S Z S Z K  
1991.  április  1 7-én  kiadott  

rehabilitációs  törvénye  
alapján.  1993-ben  kitüntet-
ték az  1956-os  Emlékérem-
mel. 

SZENTIMREY 
Sándor  (1909,  Baranya)  
—  Ungvár  környéki,  egy-
kori baranyai  lakos. Mivel  a  
frontról  hazajött,  s  nem  je-
lentkezett  a  "háromnapos  
munkabehívásra",  1945-
ben  elhurcolták.  Ungváron  
tíz évre ítélték,  a  habarovsz-
ki országrészi  magadani  lá-
gerbe került,  ahol  1947. jú-
lius  16-án meghalt.  

SZIDEJ  Tódor  Já-
nos  (1915.  február  14.,  
Felsőkalocsa)  —  görög  ka-
tolikus  O.S .B.M. ,  a  
miszticei  kolostor  házfőnö-
ke. Az  aposztázia  megtaga-
dása  miatt ítélték el.  Bünte-
tése:  munkatábor  és  jog-
vesztés.  Rabsága  idején  
egyik  lábát  amputálni  kel-
lett.  1955-ben  hazatért.  
Fancsikán  halt  meg  1990-
ben, Miszticén temették el. 

SZIKSZAI  Ignác  
(1920.  június  2.,  
Beregpapfalva)  —  
beregbárdosi  (Bukovec)  



görög  katolikus  parochus.  
Az  aposztázia  megtagadá-
sa  miatt  ítélték  el  1949-
ben.  Büntetése: 25  év mun-
katábor,  5  év jogfosztás, va-
gyonelkobzás.  1955-ben  
tért  haza.  A  munkácsi  kö-
töttárugyárban  dolgozott.  
1990 óta  Szélestó  (Selesz-
tove)  parochusa.  

SZILÁGYI  Mária  
(1905,  Tiszaújlak)  —  A  
koncepciós  perek  áldozata.  
Az  1947-től  megszüntetett  
különleges bíróság  helyett  a  
Kárpátontűli  Területi  Bíró-
ság  ítélkezett  politikai  
ügyekben  1970  áprilisáig  
az  SZSZK  ВТК  54-58-
as  paragrafusainak  cikke-
lyei  alapján.  A  vád:  ellen-
forradalmi  célű  kapcsolat-
tartás  külföldi  állammal,  a  
nemzetközi  burzsoázia  se-
gítése,  ellenséges  akciókra  
való  felbujtás,  kémkedés,  
kártevés,  terrorista  akciók,  
diverzió.  Törvénytelen  volt  
az  ítélet.  A  90-es  években  
rehabilitálták. 

SZKIBA  János  
(1910.  december  21.,  
Lohó  /Lohove/)  —  

fenyvesvölgyi  (Sztavne)  gö-
rög  katolikus  parochus.  
Hithűsége  miatt  ítélték  el  
1949-ben  25  év  munkatá-
borra,  5  év jogfosztásra, va-
gyonelkobzásra.  Vorkutai  
szénbányákban  rabosko-
dott,  1956-ban  tért  haza.  
Ungváron  é 11,  itt  is  halt  
meg  1983.  november  25-
én. 

SZKIBA  János  
Teofán O.S.B.M.  (1883.  
május  5.,  Zsukó)  —  me-
dencei  görög  katolikus  
parochus. Az aposztázia el-
utasítása  miatt.  1945-ben  
ítélték  el.  Büntetése:  8  év  
munkatábor,  5  év  jogfosz-
tás,  vagyonelkobzás.  
Abeszben  raboskodott,  
1956-ban  tért  haza.  
Bustyaházán  halt  meg  
1961.  november  1 7-én. 

SZLIVKA  János  
(1903.  július  7.,  
Ujdávidháza)  —  
felsőviznicei  görög  katoli-
kus  parochus.  1949-ben  a  
nyomásnak  engedve  
aposztazált,  de  mint  volt  
amerikai  állampolgárt,  



1951-ben  letartóztatták  és  
elítélték.  Az  ítélet:  25  év  
munkatábor,  5  év  jogfosz-
tás,  vagyonelkobzás.  
1953-ban  az  aposztáziát  
visszavonta.  1956-ban  tért  
haza.  1968-ban  nyugdíjba  
vonult,  1980.  február  18-
án halt meg Munkácson. 

SZOBOSZLAI 
Károly  (1914,  Badaló)  
— a  IV. Ukrán  Front  Kár-
pátalján  székelő  katonai  
törvényszéke,  rögtönítélő  
bírósága  1945-ben  az  
U S Z S Z K  büntető  tör-
vénykönyvének  54-2.,  
54-4.,  54-11.,  54-13.  cik-
kelyei  alapján  hozott  súlyos  
ítéletet  ügyében.  A  vád:  te-
vékeny  harc  a  munkásosz-
tály  és  a forradalmi  mozga-
lom ellen;  részvétel ellenfor-
radalmi  szervezkedésben;  
ellenforradalmi  propagan-
da és agitáció;  a nemzetközi 
burzsoázia  segítése.  1964  
után téves ítélet címén reha-
bilitálták. 

SZÖKOL  János  
(1899.  április  29.,  
Csomafalva  /Zatiszivka/)  

—  borhalmi  (Boboviscse)  
görög  katolikus  parochus.  
Az  aposztázia  elutasítása  
miatt  ítélték  el  1948-ban  
10  év  munkatáborra,  5  év  
jogfosztásra,  vagyonelkob-
zásra.  Rokkantan  tért  haza  
1954-ben.  Itthon  letartóz-
tatták  "illegális  lelkipásztor-
kodás" vádjával  és ítélet nél-
kül elmegyógyintézetbe zár-
ták.  1959-ben  került  haza.  
1976  augusztusában  har-
madszor  is  letartóztatták,  
holmiját  elkobozták,  de  
másnap  hazaengedték.  Ek-
kor  Kazahsztánba  utazott  
és  ott  római  katolikus  pap-
ként  működött  (illegálisan)  
a  Volga  menti  németek  kö-
zött.  1 979-ben  súlyosan  
megbetegedett,  gyermekei  
hazahozatták,  december  
21 -én  Ungváron  meghalt.  
1989  áprilisában  rehabili-
tálták. 

SZTANKANINECZ 
—  HÁM  Antal  Ágos-
ton O.S.B.M.  (1905. júli-
us  21.,  Perecseny)  —  bá-
nyafalui  (Szuszkove)  görög  
katolikus  parochus.  Az  



aposztázia  elutasítása  miatt  
ítélték  el  1949-ben  25  év  
munkatáborra.  1957  júliu-
sában  szabadult.  Ma  a  
munkácsi  egyházmegyében  
működik. 

SZUTOR  Jenő  —  
beregszászi  református  lel-
kész.  Elévülhetetlen  érde-
mei  voltak  a  református  
templom  leégett  tornyának  
helyreállításában,  az  új  ha-
rang  beszerzésében  és  fel-
szerelésében.  1950-ben  ko-
holt  vádak  alapján  25  évre  
ítélték  el  a  hírhedt  54-es  
számú  paragrafus  alapján,  
amelynek  cikkelye  mind-
mind  a  politikai  bűntettek  
megtorlására  irányult.  A  
Gulag  egyik  ismeretlen  lá-
gertemetőjében  hantolták  
el. 

SZŰCS  József  
(1913,  Gecse) —  ugyanott  
tartóztatták  le.  A  koncepci-
ós  perek  áldozata.  A  
S Z M E R S  kémelhárítási  
szerv  hatáskörében  1944.  
november 26-án  létrehozott  
NKVD  kárpátaljai  
különtanácsa  (később  az  
S Z S Z K S Z  állambizton-

sági  minisztériuma  kárpát-
aljai  különtanácsa)  ítélte  el  
1951.  május  26-a  előtt.  A  
vád:  hazaárulás,  kémkedés,  
terrorcselekmény,  diverzió,  
rongálás,  szabotázs,  szov-
jetellenes  összeesküvés,  
szovjetellenes  agitáció  stb.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 

SZVERENYÁK  Pé-
ter  (1915,  ?)  —  
Tiszabökényben  tartóztat-
ták  le.  A  koncepciós  perek  
áldozata.  Az  1947-től  
megszüntetett  különleges  
bíróság  helyett  a  Kárpáton-
túli  Területi  Bíróság  ítélke-
zett  politikai  ügyekben  
1970  áprilisáig  az  
SZSZK  ВТК  54-58-as  
paragrafusainak  cikkelyei  
alapján.  A  vád:  ellenforra-
dalmi  célú  kapcsolattartás  
külföldi  állammal,  a  nem-
zetközi  burzsoázia  segítése,  
ellenséges  akciókra  való fel-
bujtás,  kémkedés,  kártevés,  
terrorista  akciók,  diverzió.  
Törvénytelen  volt  az  ítélet.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 



SZVIDA  György  
(1900,  Packanyovó)  —  a  
IV. Ukrán  Front  Kárpátal-
ján székelő katonai  törvény-
széke,  rögtönítélő  bírósága  
1945-ben  az  U S Z S Z K  
büntető  törvénykönyvének  
54-2.,  54-4.,  54-11.,  
54-13.  cikkelyei  alapján  
hozott  súlyos  ítéletet  ügyé-
ben. A  vád: tevékeny harc a 
munkásosztály  és  a  forra-
dalmi  mozgalom  ellen;  
részvétel  ellenforradalmi  
szervezkedésben;  ellenfor-
radalmi  propaganda  és agi-
táció;  a  nemzetközi  burzso-
ázia segítése.  1 964  után  té-
ves  ítélet  címén  rehabilitál-
ták. 

TAR  Tamás  (1910,  
Szernye) —  A 33  éves pá-
lyamestert  az  NKVD  tar-
tóztatta  le.  A  vád:  magyar  
kém.  A  rögtönítélő  bíróság  
tíz  évre  ítélte.  A  GULAG  
egyik  táborában  elpusztult.  
Vele  együtt  odalhalt  bátyja  
is.  Otthon  maradt  család-
ját  pedig  kulákoknak  nyil-
vánították. 

TÁRCZY  Dániel  —  
kisdobronyi  református  lel-

kész.  1945-ben  ítélték  el.  
Ellene  a  vád:  összeköttetés  
az  előző  rendszer  politikai  
intézményeivel.  A  lágerből  
hazajött,  itthon halt meg. 

TÁRKÁNYI  József  
(1888,  Forgolány)  —  
nyugdíjas  vasutas.  Munká-
cson  tartóztatta  le  az  
NKVD  1944.  november  
19-én. A  vád: magyar kém, 
hazaáruló.  A  rögtönítélő  
bíróság  tíz  évre  ítélte.  A  
GULAG  egyik  gyűjtőtá-
borába  hurcolták,  további  
sorsaismeretlen. 

TARSOVSZKIJ  Já-
nos  (1897,  Ungvár)  —  
ugyanitt  tartóztatták  le,  
1945. augusztus  13-án  ítél-
te  el  Kárpátontúli  Ukrajna  
különleges  bírósága,  Kár-
pátontúli  Ukrajna  Népta-
nácsának  1944.  december  
18-i  rendelete  alapján.  A  
vád:  a  magyar  rendszerben  
vállalt  közpozíciója  miatt  a  
nép  ellenségévé  nyilvánítot-
ták.  1990. augusztus 24-én 
rehabilitálták. 

TATÁR  Menyhért  
(191  1,  Tiszabökény)  —  
ugyanott  tartóztatták  le.  A  



koncepciós  perek  áldozata.  
A  SZMERS  kémelhárítá-
si  szerv  hatáskörében  
1944.  november 26-án  lét-
rehozott  NKVD  kárpátal-
jai  különtanácsa  (később az 
S Z S Z K S Z  állambizton-
sági  minisztériuma  kárpát-
aljai  különtanácsa)  ítélte  el  
1951.  május 26-a  előtt.  A  
vád:  hazaárulás,  kémkedés,  
terrorcselekmény,  diverzió,  
rongálás,  szabotázs,  szov-
jetellenes  összeesküvés,  
szovjetellenes  agitáció  stb.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 

TEMFLI  István  —  
nevetleni  római  katolikus  
plébános.  1948-ban  tartóz-
tatták le, szovjetellenes tevé-
kenységgel  vádolták.Tör-
vénytelenül  ítélték  el.  Ha-
zatérve  Rahón  lett  plébá-
nos.  Meghalt  Rahón  
1988-ban. 

TERBÁN  Mihály  
(1910.  szeptember  1.,  
Beregbárdos  /Bukovec/)  
—  miszticei  görög  katoli-
kus  parochus.  Az  aposztá-
zia  elutasítása  miatt  ítélték  
el  1949-ben  25  év  munka-

táborra,  5  év  jogfosztásra,  
vagyonelkobzásra.  1955-
ben  tért  haza  Beregszász-
ba,  ahol  építőmunkásként  
dolgozott.  1985.  június  
21 -én meghalt.  .  

THEGZE  Miklós  
(1908.  február  15.,  
Beregpapfalva)  —  zsukói  
görög  katolikus  parochus.  
Az  aposztázia  elutasítása  
miatt  ítélték  el  1950-ben  
25  évi  munkatáborra,  5  év  
jogfosztásra,  vagyonelkob-
zásra.  Kazahsztánban  halt  
meg  1953-ban.  1989  már-
ciusában  rehabilitálták.  

TILISCSÁK  András  
(1900.  január  10.,  
Nyírpazony,  Szabolcs  m.)  
—  nyíresújfalusi  
(Dunkovica)  görög  katoli-
kus  parochus.  Az  aposztá-
zia  elutasítása  miatt  ítélték  
e 1  1950-ben 25  év munka-
táborra,  5  év  jogfosztásra,  
vagyonelkobzásra.  1956-
ban tért haza.  1975.  április  
10-én halt meg Ungváron. 

TINDIRA  Ernő  —  
bárdházai  római  katolikus  
plébános.  1945-ben  letar-
tóztatták,  szibériai  kény-



szermunkára  ítélték.  Az  
1956-os  amnesztia  után  
száműzetésre  kénysze-
rítették.  Több  évi  kitiltás  
után,  csak halála  előtt jöhe-
tett  vissza  Kárpátaljára.  
Meghalt  1972-ben  Ungvá-
ron. 

TIVADAR  István  
(1895.  április 26.,  Nyírka-
lász,  Szabolcs  m.)  —  
munkácsi  görög  katolikus  
segédlelkész. Az  aposztázia  
elutasítása  miatt  ítélték  el  
1949-ben  25  év  munkatá-
borra,  5  év jogfosztásra, va-
gyonelkobzásra.  1954-ben  
a  tájseti  lágerben  halt  meg  
ismeretlen  körülmények  kö-
zött. 

TOLDY  György  —  
benei  református  lelkész.  
Szovjetellenes  tevékenység-
gel  vádolták.  Hosszú  éve-
ken  keresztül  zaklatásnak  
volt  kitéve.  Benében  halt  
meg. 

TOMCSÁNYI  Béla  
(1888,  Ungvár)  —  ugyan-
itt tartóztatták le,  1945.  ok-
tóber  10-én  ítélte  el  Kárpá-
tontúli  Ukrajna  különleges  
bírósága,  Kárpátontúli  Uk-
rajna  Néptanácsának  

1944.  december  18-i  ren-
delete  alapján.  A  vád:  a  
magyar  rendszerben  vállalt  
közpozíciója  miatt  a nép el-
lenségévé  nyilvánították.  
1990.  április  13-án  rehabi-
litálták. 

TÓTH  György  
(1887,  Ungvár)  —  a  IV.  
Ukrán  Front  Kárpátalján  
székelő  katonai  törvényszé-
ke,  rögtönítélő  bírósága  
1945-ben  az  U S Z S Z K  
büntető  törvénykönyvének  
54-2.,  54-4.,  54-11.,  
54-13.  cikkelyei  alapján  
hozott  súlyos  ítéletet  ügyé-
ben. A vád: tevékeny harc a 
munkásosztály  és  a  forra-
dalmi  mozgalom  ellen;  
részvétel  ellenforradalmi  
szervezkedésben;  ellenfor-
radalmi  propaganda  és agi-
táció;  a  nemzetközi  burzso-
ázia segítése.  1964  után  té-
ves  ítélet  címén  rehabilitál-
ták. 

TÓTH József  dr.  —  
szerednyei  római  katolikus  
plébános.  Szovjetellenes  te-
vékenységgel  vádolták.  
1945-ben  letartóztatták,  az  
amnesztia  után  őt  is  szám-
űzetésre  kényszerítették.  



Nem sokkal halála  előtt tér-
hetett  haza  Kárpátaljára.  
Meghalt  1968-ban  
Szerednyén. 

TŐKÉS  György  —  
huszti  római katolikus espe-
res. 1948-ban  tartóztatták  
le,  szovjetellenes  tevékeny-
séggel  vádolták.Törvényte-
lenül  ítélték el.  Szabadulá-
sa  után  meggyötörten  tért  
haza.  Huszton  halt  meg  
1973-ban. 

TROMPÁK  Gyula  
(1898.  augusztus  26.,  Be-
regszász)  —  nagymogyoró-
si  (Kopinivci)  görög katoli-
kus  parochus.  Az  aposztá-
zia  elutasítása  miatt  ítélték  
el  1949-ben  25  év  munka-
táborra,  5  év  jogfosztásra.  
1956-ban  megrokkanva  
tért haza.  Meghalt  Munká-
cson  1982.  szeptember  1-
jén. 

TURÁNYI  István  
(1899,  Kovászó-Bereg-
szász) — A  koncepciós pe-
rek  áldozata.  Az  1947-től  
megszüntetett  különleges  
bíróság  helyett  a  Kárpáton-
túli  Területi  Bíróság  ítélke-
zett  politikai  ügyekben  

1970  áprilisáig  az  
SZSZK  ВТК  54-58-as  
paragrafusainak  cikkelyei  
alapján.  A  vád:  ellenforra-
dalmi  célú  kapcsolattartás  
külföldi  állammal,  a  nem-
zetközi  burzsoázia  segítése,  
ellenséges  akciókra való fel-
bujtás,  kémkedés,  kártevés,  
terrorista  akciók,  diverzió.  
Törvénytelen  volt  az  ítélet.  
A  90-es  években  rehabili-
tálták. 

UDUT Gábor  (1908.  
április  7.,  Munkács)  —  
barkaszói  görög  katolikus  
parochus. Az aposztázia el-
utasítása  miatt  ítélték  el  
1949-ben  25  év  munkatá-
borra,  5  év jogfosztásra, va-
gyonelkobzásra.  1956-ban  
tért haza. Huszton halt meg 
1974. március  10-én.  

ÚJHELYI  István  dr.  
(1912.  szeptember  4.,  
Nagytoronya,  Zemplén  
m.)  —  bocskórahói  görög  
katolikus  parochus.  Hithű-
sége  miatt  1946-ban  ítélték  
el  8  év munkatáborra,  5  év  
jogvesztésre.  Szabadulás  
után,  1957-ben  áttelepült  



Csehszlovákiába.  1980-tól  
a  pozsonyi  egyetem teológi-
ai  tanára.  

ÚJHELYI  József  
(1913.  március  14.,  Nagy-
mogyorós /Kopinyivci/)  —  
szerednyei  görög  katolikus  
parochus. Az aposztázia  el-
utasítása  miatt  ítélték  el  
1950-ben  25  év  munkatá-
borra,  5  év jogfosztásra,  va-
gyonelkobzásra.  1956-ban  
tért haza. Az  egyház legali-
zálása  óta  a  munkácsi  egy-
házmegyében  működik.  

URSZTA  István  
(1914.  augusztus  20.,  
Misztice  /Imszticseve/)  —  
kövesligeti  (Drahove)  gö-
rög katolikus  parochus.  Az  
aposztázia  elutasítása  miatt  
ítélték  el  1949-ben.  Bünte-
tése:  25  év  munkatábor,  5  
évjogfosztás,  vagyonelkob-
zás.  1956-ban  tért  haza.  
1958-ban  illegálisan  tartott  
misézés közben tetten érték, 
s újra elítélték.  7  év munka-
tábort  kapott,  de  ennek  fe-
lét  kegyelmi  úton  elenged-
ték.  1962-ben  hazatért.  

Meghalt  1988.  március  
13-án,  Bilkén.  

VADNAY  András  
(Beregszász)  —  Beregszá-
szi  levéltáros.  1947  szep-
temberében  egy  öt  perces  
beszélgetésre  vitte  el  a  poli-
tikai  rendőrség. Az  öt perc-
ből  nyolc  év  lett,  mert  az  
Ungvári  Területi  Bíróság  
54/10.  sz.  paragrafusa  ér-
telmében  szovjetellenes  
propagandáért  nyolc  évre,  
öt  év száműzetésre  és  öt  év  
jogvesztésreítélte  el.  Bünte-
tésének  letöltését  Nyugat-
Szibériában  kezdte  el  és  a  
Komi  földön  fejezte  be.  
1954  végén szabadult.  Re-
habilitálták. 

VÁNYI  Lajos  (1904,  
Kisar)  —  ugyanitt  tartóz-
tatták  le,  1945.  december  
1 5-én ítélte  el  Kárpátontúli  
Ukrajna  különleges  bírósá-
ga,  Kárpátontúli  Ukrajna  
Néptanácsának  1944.  de-
cember  18-i  rendelete  alap-
ján.  A  vád:  a magyar  rend-
szerben  vállalt  közpozíciója  
miatt  a  nép  ellenségévé  
nyilvánították.  1990.  au-



gusztus  16-án  rehabilitál-
ták. 

VARGA  János  
(1940,  Feketeardó)  —  Az  
1956-os  magyar  forrada-
lom  eszméit  hirdette  14  
évesen a nagyszőlősi  diákok  
körében  és  röplapokat  ter-
jesztett.  Tagja  volt  a  
Nagyszőlősi  Politizáló Cso-
portnak.  1957  júliusában  
tartóztatták  le.  Az  ungvári  
börtönben  vallatták.  1957.  
augusztus  25-26-án  hozott  
ítéletet  ügyében  a  területi  
bíróság.  A  vád:  felkelésre  
való  felbuzdítás,  a  szovjet  
hatalom  megdöntésére  való  
szervezkedés,  izgatás,  el-
lenforradalmi  tevékenység.  
Ot  év  szabadságvesztésre  
ítélték.  Ebből  23  hónapot  
töltött  le  a  Mordvin  
ASZSZK-beli  GULAG  
11.  sz.  politikai  lágerében.  
1991.  november  6-i  kelte-
zéssel  rehabilitálták  az  Uk-
rán SZSZK  1991.  április  
1 7-én  kiadott  rehabilitációs  
törvénye  alapján.  1993-
ban  kitüntették  az  1956-os  
Emlékéremmel.  Jelenleg  
Feketeardó  polgármestere.  

A  KMKSZ  választmányá-
nak tagja. 

VASKÓ  András  —  
Ungvár  építési  vállalkozó-
ja.  1945. január 27-én  éjjel  
vitték el hazulról.  Szovjetel-
lenességgel  vádolták.  Az  
ítélet után minden vagyonát 
elkobozták.  A  Gulag-láge-
rekbe hurcolták.  Odahalt.  

V A S S  József  —  
técsői  református  lelkész.  
Szovjetellenességgel  vádol-
ták  1949-ben  25  évre  ítél-
ték.  1956-ban  perét  újra  
tárgyalták.  Felmentették  a  
koholt vádak  alól.  Hazajött  
a lágerből,  itthon halt meg. 

V A S Z K Ó  Péter  
(1903.  február  8.,  
Alsókaraszló  /Zaricseve/)  
—  beregszőlősi  (Lohove)  
görög  katolikus  parochus.  
Az  aposztázia  elutasítása  
miatt  ítélték  el  1949-ben.  
Büntetése:  25  év  munkatá-
bor,  5  év  jogfosztás,  va-
gyonelkobzás.  I 956-ban 
tért  haza.  Meghalt  1981.  
március  8-án  az  ungvári  
kórházban. 

VERBJESCSUK 
István  (1893.  október  



13.,  Kőrösmező /Jaszinya/) 
—  kisrákóci  görög  katoli-
kus  parochus.  1948-ban  
ítélték el  10 év munkatábor-
ra,  5  év  jogfosztásra,  va-
gyonelkobzásra.  1955-ben  
hazatért.  Meghalt  1971.  
június  1 -én, Técsőn. 

W E I S S  Herman  
(1910,  Munkács)  —  a  
szovjet  határ  illegális  átlé-
péséért  magyar  és  német  
kémnek  nyilvánították.  A  
Szovjetunió  NKVD-je,  
különtanácsa  határozata  
alapján  az  U S Z S Z K  
ВТК  80.  cikkelye  értelmé-
ben  a  szovjet  határ  illegális  
átlépéséért  ítélték  el,  az  
NKVD  haláltáborába  ke-
rült.  Sorsa  ismeretlen.  
1962  után  az  "illegális  ha-
tárátlépőket"  rehabilitálták.  

WOLF  Natan  (1913,  
Kolocsava) —  a szovjet ha-
tár  illegális  átlépéséért  ma-
gyar  és  német  kémnek  nyil-
vánították.  A  Szovjetunió  
NKVD-je,  különtanácsa  
határozata  alapján  az  
U S Z S Z K  ВТК  80.  cik-
kelye  értelmében  a  szovjet  
határ  illegális  átlépéséért  

ítélték  el,  az NKVD  halál-
táborába  került.  Sorsa  is-
meretlen.  1962  után  az  "il-
legális határátlépőket" reha-
bilitálták. 

ZAREVA  Ilona  
(1912,  Ungvár)—Akon-
cepciós  perek  áldozata.  Az  
1947-től  megszüntetett  kü-
lönleges  bíróság  helyett  a  
Kárpátontúli  Területi  Bíró-
ság  ítélkezett  politikai  
ügyekben  1970  áprilisáig  
az SZSZK  ВТК  54-58-
as  paragrafusainak  cikke-
lyei  alapján.  A  vád:  ellen-
forradalmi  célú  kapcsolat-
tartás  külföldi  állammal,  a  
nemzetközi  burzsoázia  se-
gítése,  ellenséges  akciókra  
való  felbujtás,  kémkedés,  
kártevés,  terrorista  akciók,  
diverzió.  Törvénytelen  volt  
az  ítélet.  A  90-es  években  
rehabilitálták. 

ZAVAGYÁK  Bazil  
József  O.S.B.M.  (191 1.  
február  23.,  Tar falu 
/Holjatin/)  —  a  
husztbaranyai  görög  katoli-
kus  kolostor  szerzetese.  Az  
aposztázia  elutasítása  miatt  
ítélték  el  1949-ben  25  év  



munkatáborra,  5  év  jog-
fosztásra,  vagyonelkobzás-
ra.  1956-ban  tért  haza,  fű-
résztelep!  munkásként  dol-
gozott  Huszton.  Itt  is  halt  
meg  1958.  december  4-én.  
A  munkából  hazatérve  öl-
ték  meg,  az  utcán  találták  
meg holtan. 

ZIMÁNYI József  —  
Tekeházán  volt  református  
lelkész.  Napra  pontosan  
30-ik  születésnapján,  
1947.  október  16-án  tar-
tóztatták  le Rafajnaújfalun.  
Az  ő bűne az lett,  hogy tag-
ja  volt  a  magyarországi  
Bethánia  nevű  ébredési  
mozgalomnak.  1947-ben  
ítélték  el,  a  per  vége  7  év  
jogvesztes es szamuzetes.  A  
norilszki  száműzetésből  
1955.  május  13-án  szaba-
dult.  1955.  október  16-án  
kapott  engedélyt  a  gyüleke-
zeti  szolgálatra  (Gödény-
háza,  Királyháza,  Tekehá-
za).  1959-ben  Magyaror-
szágon  telepedett  le,  
Almosdon  hirdette  az  igét.  
Zimányi  József  életútjáról  
340  oldalas  könyvet  jelen-

tetett  meg  Hargita  Árpád  
(Tűzoszlopoddal  jéghegyek,  
között,  Fundamentum  Ala-
pítvány,  Bp.,  1995.)  

ZOMBORI  Miklós  
(1905.  február  2.,  
Kerecke)  —  
szőlősvégardói  (Pid-
vinohragyiv)  görög  katoli-
kus  parochus.  Az  aposztá-
zia  elutasítása  miatt  ítélték  
el  1950-ben  25  év  munka-
táborra,  5  évjogfosztásra,  
vagyonelkobzásra.  1956.  
április  1 7-én  tért  haza.  Az  
egyház  legalizálása  óta  se-
gédlelkész Nagyszőlősön.  

ZSEGORA  Ödön  
—  magyar  országgyűlési  
képviselő,  a  koncepciós  pe-
rek áldozata.  A  Bródy-cso-
port  tagjaként  vonták  per-
be.  A  hajdani  Autonóm  
Földműves  Szövetség  veze-
tőségi  tagja,  a  magyar  par-
lament  képviselője  volt.  A  
vád:  Horthy-fasiszta  bé-
renc, vatikáni  ügynök,  ame-
rikai  kém.  1946.  május  
26-án  hozott  ügyében  ítéle-
tet  a  területi  népbíróság.  
Tíz  évi  kényszermunka-
büntetésre  ítélték.  További  
sorsa  ismeretlen.  



ZSELTVAY  Fedor  
(Tódor)  (1886.  szeptem-
ber  3.,  Nyágova  
/Dobrjanszke/)  —  
taracközi  görög  katolikus  
parochus. Az  aposztázia  
elutasítása  miatt  ítélték  
el  1 950-ben  25  év  mun-
katáborra,  5  év  jogfosz-
tásra,  vagyonelkobzásra.  
Fogsága  idején  súlyosan  
megbetegedett,  megmű-
tötték,  de  a  rabkórházi  
körülmények  közt  képte-
len  volt  meggyógyulni.  
Aktaszon  (Kazah  

S Z S Z K )  halt  meg  
1 95  1. december  1 5-én. 

ZSELTVAY  Gyula  
(1911.  március  5.,  Iszka)  
—  oroszkomoróci  (Ruszki  
Komarívci)  görög  katolikus  
parochus. Az aposztázia el-
utasítása  miatt  ítélték  el  
1949-ben  25  év  munkatá-
borra,  5  év jogfosztásra, va-
gyonelkobzásra.  Vorkután  
raboskodott,  1956-ban  ke-
rült  haza.  Munkácson  halt  
meg  autógázolás  következ-
tében  1980.  november  
17-én. 

ZSELTVAY  Miklós  
(191  1.  november 8.,  Ung-
vár)  —  horlyói  (Hudlove)  
görög  katolikus  parochus.  
Az  aposztázia  elutasítása  
miatt  ítélték  el  1950-ben  
25  év  munkatáborra,  5  év  
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Néhány  év  múlva  ebbe  a  
betegségbe belehalt.  
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