
SZERKESZTETTE: LUDESCHER GABRIELLA

ÁRTATLAN

ÁLDOZATOK

SZATMÁRI SVÁBOK A GULÁGON



1

A könyv kiadását támogatta: 

Kiadja: Dr. Ludescher Gabriella

Lektorok: 
Dr. Reszler Gábor

Dr. Hüse Lajos
Volomné Tóth Kornélia

Borító fotók adatai: a könyvben megtalálhatóak 
Borító tervezője: Ricsei Béla

Nyomdai előkészítő:
ISBN 978-963-12-8166-8
Nyomda: Imi Print Kft. 



2

Tartalom

Ajánlás   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Bevezető  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Boros Ernő A szatmári svábok deportálásának története  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Sikertelen erőszakolt újranémetesítés   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Honnan és hogyan deportáltak?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
A deportálandók befogása   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Honnan hova deportáltak?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35

Elszállásolás   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Élelmezés  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Lágerélet   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Munkaviszonyok  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Higannyal dolgozók  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Egészség-betegség  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
Kapcsolat a helyiekkel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
Halál   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
Hazatérés  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
Kárpótlás  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
Kitől milyen kárpótlást kapnak a volt deportáltak?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55

Bibliográfia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57
Baumgartner Bernadette: A szatmári svábok  
a népszámlálások tükrében  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
Fényi József: Kényszermunkán a Szovjetunióban  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77

Ludeser Viktor naplóképei  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 154
Ludescher Gabriella: Hittel telített levelek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157

Csirák Csaba: Scheffler János püspök levele a vármegye  
főispánjához 1945 januárjában  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 158
Csanálosiak levele a Pápához  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 162
A deportáltak Istenszeretete  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163



3

Ludescher Gabriella: Társadalmi trauma   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 168
A családok kór-képe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169
Gazdaság és a hatalom kór-képe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
Identitás kór-képe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 184
Egy fiatal lány kór-képe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 185

Siket bácsi felszabadul   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 186
Oroszok Szatmárnémetiben  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 186
Bárizsnyázók  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 187

Láger kór-kép  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 188
Emlékezzünk együtt!   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 197
A települések deportáltjainak névsora   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200

Adyfalva  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200
Alsóhomoród  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200
Barlafalu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201
Bere   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201
Béltek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201
Csanálos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203
Erdőd   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 206
Érszentkirályi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 208
Gánáspuszta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 208
Gilvács  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 208
Hadad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 209
Józsefháza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 210
Kaplony   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 210
Kálmánd  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 213
Királydaróc  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 215
Kisdengeleg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 215
Krasznasándorfalu   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 216
Krasznaterebes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 217



4

Madarász   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 218
Mezőfény  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 218
Mezőpetri  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 222
Mezőterem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 225
Mérk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 228
Nagykároly  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 230
Nagymajtény   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 232
Nagyszokond  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 234
Nántű   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 234
Szakasz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 235
Szaniszló   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 235
Szatmárnémeti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 238
Szelestyehuta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240
Szinfalu   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240
Tasnádszántó   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240
Túrterebes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 241
Vállaj   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242



5

Szerkesztette: Ludescher Gabriella

Ártatlan Áldozatok

Szatmári Svábok A Gulágon



6

Tisztelettel gondolok mindazokra, akiket elhurcoltak a kényszermunkatáborok-
ba. Továbbá e könyvvel, azok előtt is tisztelgek, akik ugyan itthon maradtak, de 
szenvedtek a szeretteik távollététől, halálától, valamint attól a rendszertől, mely 
még újabb csapást mért rájuk a beszolgáltatásokkal, megfélemlítésekkel és az 
internálással. 

Köszönettel tartozom Boros Ernőnek, aki „A szatmári svábok deportálásának 
története” című kétkötetes munkájában megörökítette e térség deportáltjainak 
szenvedéstörténetét.
 
Legjobb szándékkal ajánlom ezt a könyvet az ifjúság számára, hogy megismer-
jék a 1944 és 1953 közötti borzalmas éveket, hogy újból ilyen kegyetlenség meg 
ne történhessen. 
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Ajánlás

A régi, de átmenetileg ismét a históriai Szatmár vármegyében – amit a sors sze-
szélye és a történelem kiszámíthatatlansága folytán négy évre visszakapott a 
király nélküli Magyar Királyság, hogy a fegyveres erőszak újra visszasorolja 
Romániához – történtek azok az embertelenül szomorú dolgok, amikről a szo-
ciológus, szociográfus és lélektanász – írhatnám azt is: pszichológus – aspektu-
sát magára öltő, Ludescher Gabriella ebben a könyvben beszámol. Az esemé-
nyek akkor zajlottak, amikor még jogilag tisztázatlan volt a térség és az ott élő 
emberek jövője. Ebben a bizonytalan periódusban olyan szokatlan események, 
sorstragédiák játszódtak, amikről félszáz esztendejénél hosszabb ideje a történé-
szek se tudnak, vagy ha tudtak, azokat legszívesebben a múló emlékezet vagy a 
gyors feledés lomtárába söpörték, hogy szebbnek és emberségesebbnek tűnjön 
a valóságosnál a világ. 

Miért is érdekelné egy magyar történészt az, hogy a hajdani Magyar Király-
ságnak Bereg, Szatmár és Bihar vármegyéjében, vagy a még történelmi pilla-
natokra megmaradt 93 ezer négyzetkilométernyi területű Magyarország ezer, 
legfeljebb másfél-, kétezer lelket számláló, esetleg nagyobb településein – 1945 
karácsonyának vigíliáján – a templomi szószékről híveiket szemlélő lelkészek – 
az örömhír közlése előtt felzokogtak… A lelkükből  szívükből ömlő könnyekben 
fuldokolva percekig ismételgették: Ki hirdeti most a megváltó jövetelét a férfi 
híveinknek?! Nélkülük milyen jövője lesz ennek a falunak, kicsi településnek!? A 
templomban összegyűlt gyerekek, asszonyok, öregek, háborús nyomorékok sze-
meiben könnyfátyolon át vibráltak reszketve-remegve hosszan, a nagy költséggel 
is nehezen megszerzett gyertyák fényei. A betlehemi jászolra, Máriára, Józsefre, 
a három királyok hódolatát fogadó Jézusra gondolva, nagy gyászukból próbáltak 
jövőt csiholni az árvák, az özvegyek, az elesettek, a megnyomorítottak számára. 
Ennek az országos szomorúságnak a történelmi ábrázolásánál fél évszázadon 
át, de még sokak szerint ma is egyszerűbb papírra vetni, hogy jöttek az oroszok 
felszabadítani minket. Az objektív valóság azonban ennél kicsit tarkább volt. A 
bizonytalan statisztikai adatok szerint is legalább hat-, hétszázezer magyar ál-
lampolgár – a „dombaszi szénbányákban”, a Kaukázus térségében, Szibériában, 
s tudj’ Isten hol és merre szétszórva nagy Oroszországban – évekig kémlelte 
december végén az eget. Miközben haza vágyakozva, meglátni remélte a betle-
hemi istálló fölé kúszó különös ragyogású csillagot. 

Az otthon nyomorgóknak, és a győztesek rabszolgáiként elhurcolt roboto-
lóknak a bánatuk közös volt. A hazai nyomorúságra, a felrobbantott hidakra, a 
lebombázott vasúti csomópontokra, a megrokkant házakra, a jóvátételi kvótákra, 
még a hadifogolyként 1947 februárjáig visszatartott katonákra is csak-csak talál 
legális magyarázatot a történetírás. Európát, sőt a földtekét átfogó borzalmas 
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háború dúlt, melyben voltak vesztesek és győztesek. Törvényes rendje ez most 
is a történelemnek…

De a civilek… Az ártatlanok, a nők elhurcolására… Összefoglaló néven a 
Gulágra… Mint ahogyan a német koncentrációs táborok történelmi létezésére 
sem adta még meg a végső magyarázatot a történetírás, úgy erre még kevés-
bé. Még csak a jelenségek, esetek, események felsorakoztatásánál, de nem az 
igaz magyarázatánál tartunk. Még csak a fájdalmunkat panaszoljuk fel. Nem 
merünk a történelem mély bugyrába belepillantani. Készülnek már a tanulmá-
nyok, elemzések a trónusáról elűzött Mindenhatóról, akinek a helyére felültették 
a Mammont. Kutatócsoportok, történelmi iskolák elemzik Földünk civilizációs 
térségeit, de a hétköznapi életünkhöz, történelmi létünkhöz nem merjük közel 
engedni a jelenség lényegét. Inkább letagadjuk létezésüket, előidézve ezáltal a 
harmincéves háború minden borzalmának újra történő átélését. Ezért hát mielőtt 
megismernénk, belehalunk ártalmaiba.

Így voltunk, így vagyunk a Gulággal is. Rácsodálkozik a történelem eme 
szörnyére Ludescher Gabriella is. Merészen nagy ívű, és minden mozzanatá-
ban igaz könyvében a civilizációs és etnikai kötődése által determinált humánus 
elkötelezettséggel írta meg a történeti Szatmár vármegye erősen magyarosodó, 
kettős identitású – német gyökerű, de a magyar kultúrába ágyazódott – lakossá-
gának 1945 utáni tragédiáját. Számításai szerint hatodfél-, hatezer közötti, élete 
teljében a Szovjetunióba jóvátételi munkára kitoloncolt férfi és nő sorsát. 

Munkáját széleskörű forrásbázisra építette. Statisztikai számsorok, etnikai 
arányosítások százalékos pontossággal. Az önként vállalt magyarosodás, az elő-
rehaladott nyelvváltásban megtett út mérlegelése. Megtelepedési kontraktusok, 
életforma és életmód leírások. Kényszerű állampolgárság váltások, vallási kötő-
dések, rendeletek, dobolások, visszaemlékezések, naplók, levelek, vallomások, 
az oralhistory kínálta kimeríthetetlenül tág lehetőségek, riportok, fényképek… 
Megannyi eszköz annak a gyalázatnak a feltárására, ami a történeti Szatmár 
vármegyében élő katolikus svábokkal történt. A mindenki által nagyra becsült 
Vonház István nyomán vallja Ludescher is, hogy a szatmári németeket az 1711-
es szatmári békéről és a majtényi fegyverletételről elhíresült Károlyi Sándor 
telepítette hajdani birtokaira. Mindez – a magyarországi Vállajt és Mérket is 
idesorolva – igaz, de szerencsés lett volna Nagybányán és már a középkorban 
megtelepült német bányászkolóniák környékén is szétnézni, ahol az ott élők az 
I. világháború végéig fémipari és bányászati – foglalkozásbeli adottságaikból 
eredően – tevékenységük miatt maradandóbban őrizték németségüket. Ennek 
hiánya azonban nem von le a dolgozat értékéből semmit. Lényegében a sváb 
római katolikus paraszti világ a II. világháború végéig – a nyelvváltás, kultu-
rális asszimilálódás, a kettős identitás mellett a maga nemében ugyancsak egy 
zártabb – öntörvényű világ, még akkor is, ha a román uralom alatt felerősödött a 
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magyarsághoz tartozásuk tudata. Ennek feltehetően az is oka volt, hogy a vegyes 
vallású házasságokra kezdettől hajlamosabb magyar reformátusok civilizációs 
értékrendjét a két világháború között szívesebben elfogadták, mint a román or-
todox görögkeleti valláshoz jobban idomuló görög katolikusok értékrendjét.
Mivel ezúttal a vörös hadsereg és az bolsevik típusú pártok fegyveres testülete-
inek – idehaza az AVO, AVH, munkásőrség – ember és táradalom ellenes tettei-
vel nem foglalkozunk, nincs most értelme a Ludescher Gabriella által mellőzött 
Volksbund szimpátiával, illetve antipátiával sem foglalkozni. 

Ludescher munkája mértéktartó, igaz mű. Ember- és családcentrikus alko-
tás, amit minden mozzanatában átsző a hazai németekre kezdettől jellemző 
precizitás, rend- és munkaszeretet, takarékossági elv, és a szélsőségektől való 
tudatos tartózkodás. 

Az általa ábrázolt szenvedés-kálvária alig-alig különbözik a Beregből elhur-
colt magyarok, a Szibériába vezényelt pestiek, a Nyíregyházáról elvezényelt 
kétezernél több, belső Magyarországról összesen elhurcolt négyszázezernyi Gu-
lág-lakó szenvedésétől. Annyiban csupán, hogy bár közülük is keveset, de a mun-
kára alkalmatlanokká betegedettek transzportját időről időre hazaszállították, és 
Máramaros megyében átadták a román hatóságoknak. Helyükbe új, a 70 ezres lét-
számot szinten tartó transzportot vezényeltek munkára, akik már élelemmel, ru-
házattal megrakodva érkezhettek… Ha kezdetben nem is, de idővel a civil lakos-
sággal is érintkezhettek. A korrupció mértékétől függően hol több, hol kevesebb 
’kopejkányi’ bért is kaptak, ha a felügyelőik elég sűrűn megnyilatkozó mohósága 
miatt éppen nem adóssággal zárták egy-egy hónapi munkájuk elszámolását. 

Jogi fogalommal élve, a Romániából „elhurcoltakat” nem az országot le-
győző vörös hadsereg hódítása jogán, vagy háborús jogtalansága révén „civil 
rabszolgákat szedő drasztikus önkény” juttatta ki kényszermunkára. Ez esetben 
a görögkeleti civilizáció tatár szokással tarkított értékrendje zsarolta meg Kö-
zép-Európa keleti térségeit. A Kárpátoktól a francia határig, megkímélve a kato-
likus lengyelek kivételével a szláv és görögkeleti vallású lakosságot. Tipikusan 
vallási és etnikai civilizációs értékrend dominált az emberek elrablása során. 
Akik szenvedő alanyai voltak, rosszabbul jártak, mint a római birodalom ket-
tészakadásától a török birodalom bukásáig a bizánci, majd konstantinápolyi, vé-
gül az isztambuli emberpiacra hurcolt rabszolgák. Azoknak értékük volt, illett 
az életükre, testi épségükre és egészségükre legalább annyi ideig ügyelni, míg 
az árukat megszolgálták. A vörös hadsereg és a sztálini adminisztráció viszont 
csak a számukat ismerte. Ha kidőlt egy, kettő – akár a legértékesebbek közü-
lük – kétszeres, háromszoros számúval pótolták. Európa utolsó háborús évének 
országútjain mindig kószáltak annyian, hogy a katonai adminisztrációnak nem 
okozott gondot a harcoló egységekkel pótoltatni a hatalmas kiterjedésű biroda-
lom munkaerő szükségletét. Ehhez a szövetséges hatalmak is beleegyezésüket 
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adták, amennyiben tiltakozás nélkül megengedték, hogy a hadifoglyokon felül 
Sztálin négy millió német rabszolga munkaerejét vehesse igénybe. A román ál-
lam termény, élelem, gépek, ipari technológia étengedése és dollárban történő 
törlesztés helyett – feltehetően etnikai tisztogatás okán – 70 ezer munkaképes-
sége teljében lévő közmunkást ajánlott ki. Őket, mint román állampolgárokat 
„az átálláskor megkötött fegyverletételi, sőt hadsereg csatlakoztatási államközi 
egyezmény keretében a román állam hatóságai válogatták össze és adták át a 
szovjet-orosz hatóságoknak” jóvátételi közmunkára. Öt esztendőre 70 ezer em-
bert, akik munkájukkal – a román államkincstárból hiányzó jóvátételi dollárokat, 
a román hadsereg által okozott károk ellenértékeként Romániára rótt a sztálini 
adminisztráció. A román államhatalom feltehetően számításba vette ennek a 70 
ezer embernek az etnikai hovatartozását. A román identitás és kultúra helyett a 
német és magyar nemzetiséghez tartozó embereket válogatták össze, hogy a tá-
vollétük, majd megrokkant alkalmatlanságuk is akadályozza etnikumuk számá-
nak gyarapítását. Államközi egyezménybe burkolt, ügyesen leplezett, de tudatos 
genocídium volt ez, akárhogy finomítjuk és leplezzük. Ludescher Gabriella dol-
gozatának több mozzanatában érinti is, hogy a szatmári németek ilyen arányban 
azért kerültek elhurcolásra – talán helyesebb lenne ’a román állami hatóságok 
által a szovjeteknek tartozó jóvátételi munka céljából időleges kitoloncolásra’ 
javítani a cselekmény tartalmát –, „mert a népszámlálások során német etnikai 
múltjuk ellenére magyaroknak vallották magukat.” 

Ebből a szempontból érdemes lenne a Mérkről és Vállajról elhurcoltak ügyét 
és státuszát külön is vizsgálni. E mellett szól az is, hogy a bukaresti belügymi-
nisztérium 1945. évi 32.137 számú rendelete szerint e célból a 17 és 45 év közöt-
ti férfiakat és a 18 és 30 év közötti nőket szedték össze és ültették a keletre tartó 
vonatokra: Kezdetben 18 napi élelmet, ruhát, tisztálkodási eszközöket, egyebet 
vihettek magukkal. 

Történhetett az elhurcolás vagy toloncolás természetesen bármilyen célból, 
diplomáciai húzásból, „etnikai, nemzetiségi tisztogatásból”, a szovjet területre 
hurcoltak lágerezése aligha különbözött sokban a Dachauba. Buchenwaldba, 
Treblinkába, Majdanekbe hurcoltakétól. Mindkét irányba a Mindenható teremt-
ményeit hurcolták a halál mezsgyéjéig, ahonnan egy rossz mozdulatra, egy rosz-
szul értelmezett szóra, vagy bármelyik fegyveres őr kedve szerinti szeszélyére 
az elhurcoltak előtt megnyílt az örökkévalóság kapuja. Innen mindkét égtájról 
az európai civilizáció értékrendje szerint – Kosztolányi szavaival élve – az Úr 
egyszeri, egyedi és megismételhetetlen teremtményei léptek át az értelemmel 
meghatározhatatlan és felfoghatatlan mindenségbe.

Szibériában jéggé fagyva távozni minden élők világából bizonyára a legbor-
zalmasabb kínok közé tartozott. Semmivel sem kevésbé fájdalmas, mint a dom-
baszi bányaomlásban vagy egy gázkamrában ártatlanként elszenvedni a magu-
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kat felsőbbrendűeknek tartók büntetését, vagy a győztesek gőgjét. Születésnek 
és halálnak – a világi cifraságon és cafrangon kívül – mindenki számára ugyanaz 
a lényege: Az örökké létező Mindenható előtt bizonyságot tenni emberségünkről 
vagy gazemberségünkről. A többi csak hiúság és cifraság, amit hamuvá éget a 
krematórium, vagy csontig rágnak bárki testéről a férgek. 

Itt álljunk meg! Ötezer ötszáz – ötezer hétszáz ember. Ki tudja pontosan 
mennyi?! Az Isten angyalain kívül ki számolta meg őket pontosan, mikor éles és 
nagy kaszájával közöttük járt bő aratást rendezve a Halál. Itt vérhas, ott tífusz, 
amott őrület, tetvek raja, amott poloska, a soha nem enyhülő éhségérzet, a di-
dergető fagyhalál réme, a robotosok közötti végtelen családhiány kínzó gyötrel-
me… Ahogy a magát rabnak érző nagymajtényi közmunkás a Romániára kirótt 
jóvátételért szolgáló panaszolta: „Volt nekünk ott részünk mindenféle rosszban: 
rabszolgaságban, éhezésben, tífuszban, hasmenésben. Tetvek hemzsegtek raj-
tunk, még a plafonról is poloska ugrott ránk.”

Teljes volt a kiszolgáltatottságuk ezeknek az embereknek. S ha mozdult a vég-
zet angyala „jobb esetben” öten-hatan hulltak a „fagy engedte” harminc–negy-
ven centis mélyre sikeredett sírgödörbe. Rosszabb viszonyok között a hókupac-
cal takart testük farkasok, kutyák, még durvább esetben veszett rókák, szálldosó 
madarak gyomrába költözött. Magyarok, németek… Dante poklába hurcolt bűn-
telenek. A pokol legmélyén, ahol sohasem enyhült az éhség, és a csontvelőt is, a 
szívhártyát is jégbe burkolta a fagy. Ott lapultak a történettudomány száműzötte-
iként a Gulág-lakók, a kitelepítettek, a lágerekbe zártak, a kulákok. az osztályel-
lenségek… Tőlük messze az értük síró, imádkozó családjuk. Nem az állam, nem 
a civil szerveztek, nem a jogvédők, csak az Isten szolgálatát meg nem tagadó 
néhány lelkész, kolostoraikból az állam által elűzött szerzetesek tartották szá-
mon őket és családjaikat. 

Erről a szomorúságról mesélt1 Czier Rozália Csanáloson Ludescher Gabri-
ellának:

1945 karácsonyának vigíliáján történt. Tíz nap híján egy esztendeje szólítot-
ták ki a munkahelyükről, a gimnáziumok felsőbb osztályaiból, az eke mellől, 
kisiparos műhelyükből, a tejcsarnokból, az állatok mellől, a fatelepről, s ahon-
nan összegyűjthették a már említett „korhatárok közé beférő nőket és férfiakat.” 
Mondták: egy-két évvel lefelé is, öt-hat, ritkábban 10-15 évvel felfelé is kor-
rumpálható volt a korhatár. Férfi alig maradt Csanáloson. Családfő hiányában 
– Szent József nélkül – a betlehemi karácsony is sírásba hajlott volna. Tilinger 
Ferenc római katolikus plébános úgy vélte, enyhíthet valamit a fájó hiányon, ha 
közös karácsonyestét szervez a falu lakóinak. 

Az írást próbálgató első osztályosokkal a karácsony és az ünnepek családi 
jeleneteiből rövid műsort tanítatott be. Az imitált osztályteremben iskolapadban 

1. Szerkesztői megjegyzés: emlékiratát közölte, Boros Ernő forrás kutatása során.
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ü ltek a gyerekek. Várták tanítójuk megérkezését. Az első padok egyikében egy 
gyerek előtt papírlap, kezében plajbász. Elmerülten írogatja egymás után a be-
tűkből gonddal formált szavakat. A máskor csintalan gyerek feltűnő némaságára 
felfigyeltek a többiek:

„– Boríték, papír,… mi készül itt Janika? 
– Levél, de most ne zavarj….
– Kinek írsz te levelet?
– Annak, aki úgy szeret. Jézuskának az égbe. 
– De messze van az, testvérke, és posta nincs ám arra.
– Hát majd jön egy angyalka, és… elviszi.
– És mit kérsz?
– Csak egyet. Édesapám orosz földről minél előbb megjöjjön.”
Ekkor a gyerekek mindannyian Janika köré gyűlnek, és kórusban kérdik, és 
mondják:
„– Van még hely a papíron? Én is, én is megírom!”

És a teremben felzokogott a falu apraja, nagyja, minden megjelent lakosa.
Ebbe az egyszerű, hittel és reménnyel átszőtt tömör jelenetbe Czier Rozáliának 
sikerült belefogalmaznia azt a roppant fájdalmat, ami Közép-Európa keresztény 
lakosságát 1944 őszétől 1953 nyaráig egyetemesen fojtogatta, s amit csak így, 
elrejtve, néhány áldozatra kész lelkész, megingathatatlan hitű szerzetes kísérelt 
meg oldani, és felfakadó könnyek árjával enyhíteni.

Takács Péter
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Bevezető

Köszöntök minden kedves Olvasót! És megköszönöm, hogy szánnak arra időt, 
hogy e könyvet kézbe vegyék és elolvassák. A rendszerváltás óta számtalan írás 
jelent meg a szovjet kényszermunkatáborokba való deportálásról, amelynek 
többsége visszaemlékezés, napló, tanulmány-esszé, de akad köztük szépirodal-
mi alkotás és akad olyan is, amelyik kalandos történet formájában íródott. Ezen 
könyvek száma és a műfajok sokszínűsége sem elegendő ahhoz, hogy e történel-
mi szörnyűséget jóvá tegyük és az elhurcoltakat, valamint szeretteiket kárpótol-
juk, de remélhetőleg a részvétünk kifejezésére megfelelő. A témában megjelent 
írásokban az a közös, hogy a megélt borzalmakat kívánja bemutatni. Jelen könyv 
se cselekszik másképp, inkább csak abban különbözik az eddigiektől, hogy ezt 
eltérő műfaji eszközzel teszi meg.

A könyv szerkesztésekor több szempontot is fontosnak tartottam. Szükséges-
nek éreztem, hogy átfogó, strukturált képet adjak a partiumi svábok deportálá-
sáról. Ebben segített Boros Ernő írása, amely részletesen ismerteti a sváb falvak 
elhurcoltjainak az összegyűjtését, deportálásukat, lágerbeli munkájukat, életüket 
és visszatérésüket. Ahhoz, hogy átlássuk, miért is volt igazságtalan a svábokat 
elhurcolni háborús bűnösként Szatmár megye területéről, úgy, szükséges elol-
vasni Baumgartner Bernadette írását, mely a szatmári svábok nemzeti hovatar-
tozását a népszámlálás tükrében mutatja be.

A könyv leíró és tudományos fejezetei után a visszaemlékezésnek adtam te-
ret, mely történelmi és lelki tényezőkből táplálkozik. Fényi József alkotása nem 
különös emberekről szóló történet. Szereplői szürkék, de kristálycsillogásúak, 
puhák, ám gerincük hajthatatlan, próbára tétettek, de szégyent nem vallottak.

Fényi József írásához személyes élményei adták az ihletet. Megfogalmazá-
suk a 70-es években történt; ez megmagyarázza a konkrét megnevezések hi-
ányát. De ennek ellenére is mindenki jól el tudja képzelni térnek és időnek 
megfelelően, hogy visszaemlékezéséhez hasonló történések lehettek a többi 
munkatáborban is. E fejezetet színesítik Ludeser Viktor naplóinak archív ké-
pei. Nagy bátorságának tanúbizonysága az, hogy naplót vezetett és azt haza 
csempészte, holott ez szigorúan büntetve volt, azzal, hogy ha e feljegyzéseket 
megtalálják, akkor nem engedik őket haza.

A könyvnek fontos része Csirák Csabának a munkája, amely bemutatja Dr. 
Scheffler János Szatmári püspök és nagyváradi apostoli kormányzó levelét, 
melyet a deportált sváb lakosság megmentéséért írt a vármegye főispánjához. 
Ebben a fejezetben a csanálosi római katolikusok levelét is megismerhetik az 
Olvasók, melyet a Pápához írtak.

Már kisgyermekként is foglalkoztatottak a társadalmi történések, 1987-től sok 
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időt töltöttem vidéken – partiumi sváb falvakban – és mindig azt éreztem, hogy 
valamit eltitkolnak, elhallgatnak előlem, valami olyasmi történt velük, amiről 
nem szívesen beszélnek. Az idő múlásával a titkok lassan szomorú történetekké 
alakultak. Az elhallgatott évek után megjelentek a csendes visszaemlékezések, 
az igazi oral history-k. Apai és anyai ágaimról a nagyszüleimnek összesen tíz 
testvérét deportáltak a gulágra. Az ő szomorú sorsukat követték az itthon maradt 
nagyszüleim kulákos történetei. Hallgattam őket, és az elbeszélések hallatán a 
lelkem és a szemem egyszerre könnyezett. Kezdett jelentéssel megtelni az a szó, 
hogy „sováb” (sváb pejoratív formája), valamint tudatosodott bennem, hogy mi-
ért is nem hangoztatjuk a nemzeti hovatartozásunkat. 

Az 1990-es években is félve beszéltek mindenről, nem hitték el, hogy bün-
tetlenül elmesélhetik, ami velük történt. Az elhurcoltak gyermekei is csak most 
szembesültek igazán azzal, hogy a szüleik min mentek keresztül. A szocializ-
mus megszűnése lehetővé tette azt is, hogy nem csak a deportálásról beszélje-
nek, hanem arról is, ami várta őket itthon, vagy arról, amit az itthon maradottak 
megéltek. Kollektíve büntették őket az el nem követett bűnökért. Gazdaságilag 
ellehetetlenítették a beszolgáltatásokkal, a kilakoltatásokkal, a kuláklistára vé-
tellel. A hazatértek és itthon maradottak megtörtek, rettegtek testileg, lelki-
leg, de mégis, a gerincük hajlíthatatlan volt. A deportáltak hazaérkezésük után 
nem kapták meg a jóvátételt, hanem sokkal inkább egy politikai bélyeg ragadt 
rájuk, melyeket magukon hurcoltak. Ez az időszak nem volt más, mint egy 
társadalmi traumával telített időszak, mely generációktól generációkig terjedt, 
sokszor hangtalanul. 

Az elhurcoltak, akik már csak kis számban élnek közöttünk, ezen időszak 
terheit cipelik, de ez a teher a hozzátartozóikat sem kíméli. A kor-dokumen-
tum szerkesztése előtt tettem közzé egy felhívást, hogy várom azok megke-
resését, akiket a gulágra deportáltak, vagy azok hozzátartozóival is szívesen 
találkozom. Sokan jelentkeztek, olyanok, akik még meg sem születtek, vagy 
csak kicsi gyerekek voltak akkor, amikor a szüleiket deportálták vagy hadifo-
golyként elhurcolták. Voltak olyan személyek is, akik csak azért kerestek meg, 
hogy felhívják a figyelmemet, megadják az elérhetőségeit még élő, olyan de-
portált személynek, akit felkereshetnék. Akadt olyan ember is, aki önzetlenül 
végiglátogatta velem az elhurcoltakat vagy azok hozzátartozóit. Köszönet érte! 
Jól látható, hogy a fájdalom ennyi idő elteltével sem tűnt el, ez a trauma a kö-
zösségek, a társadalom szövetébe beépült.

Remélhetőleg, a társadalmi traumáról szóló fejezet a fiatalok számára érthető-
vé teszi, hogy a háború elvesztése miatt a közösségnek milyen árat kellett megfi-
zetnie és ezt a követelést hány és hány oldalról kívánták behajtani emberi életek, 
sorsok árán is. A civilek elhurcolása - közvetlen és késői kihatásaik folytán - a 
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népesség fogyásának is nyilvánvaló tényezői, valamint a különféle idegrendsze-
ri megbetegedéseknek is alapjául szolgáltak.
Végezetül a könyv Szatmár megye deportáltjainak névsorával zárul, községekre 
lebontva. 
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Boros Ernő A szatmári svábok deportálásának története
 
E sorok írója 2005-ben a Csíkszeredai Státusz Könyvkiadónál „Volt minekünk 
jó életünk, van most nekünk, jaj” 1945-1949: a szatmári svábok deportá-
lástörténete címmel könyvet jelentetett meg2, amelyben több száz olyan sze-
mélynek a visszaemlékezései olvashatók, akiket 1945 januárjában a romániai 
Szatmár megye 40, illetve a magyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2 
településéről a Szovjetunióba kényszermunkára (málenkíj robotra) vittek. A volt 
deportáltak vallomásait az ezekre kíváncsiak ebben a könyvben olvashatják el. 
Jelen tanulmányban – elsősorban a könyvemben fellelhető tanúvallomások alap-
ján, de korabeli dokumentumok (pl. lágernaplók, római katolikus templomok 
Historia domusaiba való bejegyzések és egyéb forrásmunkák) felhasználásával 
is – szándékom szerint megpróbáltam minél átfogóbb és áttekinthetőbb képet 
nyújtani történelmünknek erről az 1989 decembere előtt agyonhallgatott, ezért 
alig ismert, szomorú eseményéről. 

A szatmári svábok kálváriája a XX. század közepén, 1945 eleje és 1949 vége 
között játszódott le. Azonban rövid történelmi visszatekintőre is szükség van 
annak megértéséhez, hogy miért hurcoltak el Szatmárból kényszermunkára a 
Szovjetunióba a második világháború végén 5000 ártatlan embert, elsősorban 
16-35 év közötti nőket és 16-45 éves békés civil férfiakat.

„Württembergi székelyek”

Amint azt dr.Vonház István a Szatmár megyei német telepítés című, 1931-ben 
megjelent munkájából tudjuk, mivel a XVIII. század elejére ez a vidék, külön-
böző okok (háborúk, járványok stb.) miatt, nagyon gyéren lakottá vált, a vidék 
legnagyobb földbirtokosa, gróf Károlyi Sándor kezdeményezése nyomán 1712-
től 1838-ig több mint 8 ezer sváb személy érkezett a történelmi Szatmár megyé-
be német nyelvterületről, többségükben Württembergből, az akkor Ausztriához 
tartozott Oberswaben tartományból).

 Dr. Vonház István adatai szerint a XVIII. században és a XIX. század elején 
Szatmár megyében összesen 2072 ilyen Németországból érkezett család telepe-
dett le a következő harminckét helységben: Nagykároly, Csanálos, Csomaköz, 
Mezőfény, Nagymajtény, Krasznabéltek, Kaplony, Erdőd, Mezőpetri, Vállaj, 
Gilvács, Kálmánd, Királydaróc, Tasnád, Túrterebes, Szakasz, Krasznasándorfa-
lu, Mihályfalva, Mérk, Krasznaterebes, Nagyszokond, Szinfalu, Alsóhomoród, 

2.  E könyv másod kiadásban is megjelent 2010-ben „A szatmári svábok deportálásának törté-
nete” címmel. 
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Barlafalu, Szaniszló, Zajta, Józsefháza, Nántű, Kisdengeleg, Nagymadarász, 
Mezőterem, Tasnádszántó. A felsorolt helységek közül három, Vállaj, Mérk és 
Zajta ma a Magyar Köztársasághoz tartozik, a többi a romániai Szatmár megye 
területén található. 

1. térkép: Svábok vándorlási útvonala

Forrás: Boros Ernő

A Vonház István által közölt adatok szerint ezekben a helységekben az 1800-as 
évek elején összesen 18 377, az 1900-as évek elején 38 199, 1920-ban (a három 
magyarországival együtt) 40 532 sváb élt. Az itteni Német Demokrata Fórum 
adatai szerint a Szatmár megyei svábok lélekszáma ma 10-15 ezerre tehető.

A 18., illetve a 19. században érkezett telepesek természetesen még minden 
tekintetben – tehát nyelvükben is – németek voltak. Az első világháború végén 
történt, őket is érintő országhatár-módosítás idejére azonban, egy természetes, 
illetve az 1867-es kiegyezéstől – amely dátum előtt Ausztria ellenkezőleg, a 
vidék magyarjainak elnémetesítésére törekedett – a magyar hatóságok által is 
ösztönzött beolvadási folyamat eredményeként nagy részük elmagyarosodott. 
Etnikai különbözőségük tudatát megőrizték ugyan, de – kevés kivételtől elte-
kintve – az általuk legjobban beszélt nyelv a magyar lett, és érzelmeikben is más 
népek tagjainál közelebb kerültek a magyarsághoz. A jelenséget Ludmann La-
jos, Kaplony akkori református lelkésze 1918-ban A kaplonyi református egyház 



18

története című munkájában a következőképpen fogalmazta meg: (falunkban) „a 
nagyszámú svábok is magyarok mind”. Az ilyen módon magyar ajkúvá vált né-
meteket akkoriban tréfásan württembergi székelyekként is emlegették.

Sikertelen erőszakolt újranémetesítés

Az első világégés után a Partiumban élő szatmári svábok felett „átment a határ”, 
vagyis (osztrák)-magyar állampolgárokból úgy váltak román állampolgárokká, 
hogy ők maguk helyben maradtak. Anélkül, hogy ezért bármit is tettek volna, 
nem csak új hazába kerültek, hanem gyökeresen új helyzetbe is: az új hatalom 
képviselőinek egyáltalán nem tetszett, hogy nagy részük magyar anyanyelvűnek 
vallotta, illetve magyarnak tartotta magát. Ennek okát dr. Ioan Gherman, a szat-
mári svábság központi településének, Nagykároly városnak a szolgabírója Plasa 
Carei, judeţul Sălaj című, a román Királyi Közigazgatás–tudományi Intézet felké-
résére írt, 1937-ben megjelent munkájában a következőképpen fogalmazta meg:

„Íme, mi a román állam jelenlegi politikai érdeke. A magyarok a határok 
átrendezésének ismert propagandáját folytatják, arra hivatkozva, hogy a határ 
mindkét oldalát magyarok lakják többségben, miközben a sváb lakosságot is 
maguk közé sorolják, így próbálva meg igazolni az ezen területek visszaszer-
zéséhez való jogukat. A Magyarországgal határos Nagykároly járás lakossága 
nemzetiség szerint a következőképpen oszlik meg: 13 000 román, 16 000 sváb 
és 5 000 magyar. (1.) Ha azonban mi 5000 magyarral szemben 13000 románt 
és 16000 svábot állíthatnánk (…) akik ellenfelei mindenféle határrevíziónak, a 
világ előtt bebizonyíthatnánk a magyar törekvések alaptalanságát. Célunk tehát 
a magyar elem gyengítése kell, legyen, a svábságnak a magyarság testéről való 
leválasztása által, amelyhez jelenleg érzelmeik és részben nyelvük és kultúrájuk 
révén tartoznak. A sváboknak a magyarokról történő leválasztását elrománosí-
tásuk vagy újranémetesítésük révén valósíthatjuk meg. (…) Egyes románok (…) 
nem fogva fel azt a politikai hasznot, ami a román nemzeti érdek szemszögéből 
nézve a svábok újranémetesítéséből származhat, a svábok elrománosítását tart-
ják első számú feladatnak. Ez természetesen dicséretes nemzeti érzésből fakadó, 
de mégis téves törekvés. Ha a magyaroknak 200 év alatt nem sikerült teljes egé-
szében magyarokká átformálniuk a svábokat, mi, románok se remélhetjük, hogy 
ma – amikor a nemzeti érzés erősebb, mint valaha – egyből románokká tehetjük 
őket. Jelenleg nekünk arra kell törekednünk, hogy a svábokat előbb leválasszuk 
a magyarság testéről, amelyhez a két évszázad alatt hozzákötődtek. Hamarabb 
fog sikerülni az a természetes dolog, hogy újra németekké tegyük őket. (…) Ha 
a számukra idegen román nyelvet és kultúrát akarjuk rájuk erőszakolni, ezzel 
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csak azt érjük el, hogy továbbra is megmarad a magyarok iránti szeretetük és 
ragaszkodásuk. (…) Az elrománosítás (…) nehezen menne, és – ha egyáltalán 
sikerülne – túl sokáig tartana. Az újranémetesítés (…) saját fiaik által lenne 
megvalósítható – akik a románok részéről csak a szükséges támogatást kapnák 
meg. (…) Ez a román állam érdeke. Íme tehát a jelenlegi körülmények diktálta 
napiparancs. (…) Természetesen kívánatos lenne az a csoda, hogy a svábokat 
máról holnapra románokká változtassuk. De ki gondolhat komolyan egy ilyen 
csodára?  Egyelőre meg kell elégednünk azzal, ami könnyebben megvalósítható 
és hasznos szent ügyünk számára.”3

Bukarest már az 1920-21-es tanévben hozott olyan intézkedéseket, amelyek 
célja a magyar ajkúvá vált svábok nyelvi újranémetesítése volt. Az 1934-35-ös 
iskolai év kezdetén aztán Anghelescu tanügyminiszter elrendelte, hogy a sváb 
származású gyermekek (akkor is, ha szüleik nem így akarják) kizárólag német 
vagy román tannyelvű osztályokba iratkozhassanak be. Mivel ez azokra – a 
svábság többségét kitevőkre – is vonatkozott, akik továbbra is magyar iskolába 
szerették volna járatni gyermekeiket, az érintettek egy részének a vonatkozásá-
ban ekkor erőszakolt újranémetesítésről beszélhetünk.

Bár a környék sváb falvainak az iskoláiban teljesen betiltották a magyar nyel-
vű oktatást, a visszanémetesítés már csak azért se sikerülhetett, mivel a második 
világháború kitörése (geopolitikai szempontból is) új helyzetet teremtett.

1940 őszén Észak-Erdély (benne Szatmár megyével) Magyarországhoz ke-
rült. Ezt követően a szatmári svábok egy része a magyarországi németek szövet-
ségéhez, a Volksbundhoz csatlakozott (amely mozgalom a hitleri Németország 
ösztönzésére erősödött fel), más részük a sváb falvakban is jelen lévő Magyar 
Pártnak lett a tagja. Az akkori idők háborús bódulatában sok esetben bizony az 
is előfordult, hogy egyazon sváb család tagjai közül az egyik testvér ide, a másik 
oda állt, az egyik nagy németnek, a másik nagy magyarnak nyilvánította magát, 
amiből harag, egyes esetekben verekedés is származott. 

Ekkor ismét közbeszólt a történelem, és nem csupán véget vetett az erőszakos 
visszanémetesítési kísérletnek, de – amint a későbbiekben látni fogjuk – olyan 
helyzetet teremtett, amely ellenkezőleg, a szatmári svábok további elnémettele-
nedését segítette elő. 

Kb. 200 évvel a svábok Szatmár megyébe történt telepítése után lezajlott a 
második világháború, amely a svábok őshazájának, Németországnak a kapitu-
lációjával végződött. Igaz ugyan, hogy a román hadsereg 1944. augusztus 23. 
után a németek ellen fordította a fegyvert, aminek következtében a győztes fél 
oldalán fejezte be a háborút, azonban ezt megelőzően a román hadsereg végig 

3. German J. (1938)
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(a leendő vesztesek szövetségeseiként) a szovjetek ellen harcolt, ezért Románia 
a háború végén éppen úgy csatlós országnak számított, mint Finnország, Bul-
gária vagy Magyarország. Ennek megfelelően a szovjetek nem is mulasztották 
el benyújtani a számlát, amiért a román hadsereg Hitler oldalán megtámadta a 
volt Szovjetuniót, és aktívan részt vett az ország lerombolásában. Az 1944. szep-
tember 12-én, Moszkvában aláírt fegyverszüneti egyezményben az állt, hogy 
Románia, mint volt ellenséges és legyőzött ország, a (majdani) békeszerződés 
aláírásáig (amire 1947-ben került sor) elvesztette az állami szuverenitás gyakor-
lásának a jogát. A következmények egyike: Románia hadisarc gyanánt egyebek 
között kb. 70 ezer román állampolgárt is a szovjetek rendelkezésére bocsátott, 
abból a célból, hogy ezek részt vállaljanak a háború folyamán román közremű-
ködéssel valóban nagymértékben lerombolt ország újjáépítéséből. Mivel abban 
az időben a németek a szovjetek első számú ellenségeinek számítottak, a román 
hatóságok ezt az „újjáépítői” szerepet saját állampolgáraik közül a nyugati ha-
talmak által is háborús bűnösnek tekintett németekre osztották. Ráadásul ezáltal 
Erdély etnikai összetételén is módosíthattak, ami akkor Románia számára azért 
bírt fontossággal, mert a leendő országhatárokat még nem véglegesítették, és 
fennállt a lehetősége, hogy ezeket etnikai alapon jelölik majd ki. Úgy tűnik, 
abban a történelmi pillanatban a szovjet és a román fél érdekének egyaránt ez 
a megoldás, a munkaképes németek málenkíj robotra való küldése felelt meg a 
leginkább. Így kerültek a deportálás kivitelezésével megbízottak látókörébe a 
szászok és a bánáti svábok mellett a szatmári svábok is.

A Ioan Gherman úr által a vidék nemzetiségi összetételéről közölt adatok 
pontatlanok. Hogy miért, azt könyvének abból a fejezetéből tudjuk meg, ahol ezt 
írja: „A vallások tekintetében már indulásból le kell szögezni egy dolgot: ebben 
az övezetben a román görög katolikus, a sváb római katolikus, míg a magyar re-
formátus (kálvinista vagy lutheránus)”4 Az övezetben valójában már akkor is él-
tek ortodox románok, római katolikus magyarok, görög katolikus magyarok stb. 

*
 

Az Országos Rendőr-felügyelőség 1947. november 1-jén jelentést készített a 
Román Minisztertanács részére. Idézet ebből a jelentésből: „1945-ben 70148, 
túlnyomó többségükben német etnikumú román állampolgárt vittek a Szovjet-
unióba munkára. (...) 1947 szeptemberéig, munkaképtelenség, betegség stb. mi-
att ebből visszatért 9039 német származású és 470 más etnikumú román állam-
polgár. A szovjetunióbeli munkatáborokból szabadon engedettek száma ennél 

4. German J. (1938)



21

jóval nagyobb, de egyeseket más országokba küldtek, nem Romániába.”5 
A Német Demokrata Fórum országos vezetősége 1994-ben németes alapos-

sággal összeállított dokumentumgyűjteményt jelentetett meg, Deportarea et-
nicilor germani în Uniunea Sovietică 1945 (A német etnikumúak deportálása 
a Szovjetunióba 1945-ben) címmel. Ebben egyebek között az olvasható, hogy 
Dél-Erdélyben az Országos Rendőr-felügyelőség 33224-es számú, 1945. január 
10-i, az összes területi rendőr-felügyelőséghez intézett parancsa szerint „A né-
met etnikumúak mozgósítása román parancsnokság alatt történik, a SZEB-kép-
viselők felügyeletével.”6 Kik értendők SZEB képviselők alatt? Az 1944. augusz-
tus 23-i román kiugrás után szeptember 12-én Moszkvában aláírt fegyverszüneti 
egyezmény értelmében, mint legyőzött, volt ellenséges államban, Romániában 
a tényleges hatalmat a fegyverszüneti egyezményben foglaltak gyakorlatba ül-
tetését felügyelő Szövetségi Ellenőrző Bizottság gyakorolta. A SZEB – bár az 
Egyesült Államok és Anglia képviselői is tagjai voltak – a gyakorlatban szabad 
kezet biztosított a szovjeteknek ahhoz, hogy a térséggel kapcsolatos elképzelé-
seiknek érvényt szerezzenek.

Tehát a deportálásra kiszemelt dél-erdélyi németeket román csendőrök gyűj-
tötték össze és adták át a szovjeteknek. A szatmári svábok helyzete azonban 
lényegesen különbözött az egész idő alatt Romániához tartozott Dél-Erdély te-
rületéről a Szovjetunióba deportált szászokétól és svábokétól. Mégpedig minde-
nekelőtt azért, mert 1945 januárjában, amikor a romániai németek deportálását 
elrendelték, Észak-Erdély nem román, hanem SZOVJET KATONAI KÖZ-
IGAZGATÁS alatt állt. Ennek a helyzetnek az előzményei a következők voltak.

A szovjet–román csapatok 1944. október 25-ére egész Észak-Erdélyből kiszo-
rították a német–magyar csapatokat. A front előrehaladásával párhuzamosan az 
elfoglalt területeken szinte mindenhol legalább részben visszaállt az 1940 előtti 
román közigazgatás. Azonban 1944. november közepén a szovjetek megparan-
csolták, hogy a román közigazgatás még alig visszatért emberei ismét hagyják el 
Észak–Erdélyt, ahol ezt követően 1945. március közepéig szovjet katonai köz-
igazgatást vezettek be. Mit jelentett ez a gyakorlatban? Azt, hogy Észak-Erdély 
kb. 4 hónapig formailag továbbra is Magyarországhoz, gyakorlatilag viszont se 
Romániához, se Magyarországhoz nem tartozott. A történészek el is nevezték ezt 
a periódust az Észak–erdélyi Köztársaság időszakának. A korábban Bukarestből 
kinevezett megyei, illetve városi vezetők helyett, a szovjetek jóváhagyásával a 
helyi baloldal képviselői maguk közül választottak új vezetőket, akik elméle-
tileg ugyanúgy lehettek románok, mint magyarok, hiszen a hatalmat gyakorló 

5. Deportarea sasilor transilvaneni în Uniunea Sovietica, 1945-1949 (1995)
6. Deportarea sasilor transilvaneni în Uniunea Sovietica, 1945-1949 (1995)
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szovjetek szempontjából ez nem bírt jelentőséggel. Mivel azonban az 1944. au-
gusztus 23-i kiugrás, ezt követően pedig a román hadseregnek a vesztes németek 
oldaláról a győztes szovjetek oldalára való átállása (amit a magyarok nem tettek 
meg) a román felet helyzetelőnyhöz juttatta, az új vezetők kijelölésével mégis 
inkább a románoknak kedveztek. 

Ugyanakkor a szatmári svábok helyzete abban is különbözött a Dél-Erdély te-
rületéről a Szovjetunióba deportált szászokétól és svábokétól, hogy nagy részük 
nem németül, hanem magyarul beszélt, és nem németnek, hanem magyarnak 
tartotta magát. Ennek kapcsán felmerül egy olyan kérdés, amely az érintetteket 
még akkor, évtizedekkel az események után is élénken foglalkoztatta, amikor a 
könyvemben olvasható interjúkat készítettem velük, ám amelyet ennek ellenére 
(legalább tudomásom szerint) előttem még senki nem firtatott és pláne nem ku-
tatott. Ez a kérdés pedig a következő: ha az elmélet szerint a németeket kellett 
összegyűjteni, akkor a gyakorlatban a sváb származású, azonban németül nem 
beszélő, önmagukat magyarnak tartó személyeket miért vitték el? 

Honnan és hogyan deportáltak?

Abból a 31 helységből, ahol a XVIII., illetve a XIX. században a történelmi 
Szatmár megye területére érkezett svábok letelepedtek, utódaik egy része idő-
közben (házasság, birtokvásárlás stb. eredményeként) más településekre költö-
zött. 1945-ben az „embervadászok” ez utóbbiakról, továbbá az övezetben élő 
nem sváb, hanem osztrák, illetve más német származású polgárokról sem feled-
keztek meg, így az 1945 januárjában végrehajtott deportálás a vidék települései 
közül nem 31-et, hanem 42-t érintett. Név szerint a következőket: Alsóhomoród, 
Barlafalu, Batarcs, Bere, Csanálos, Csomaköz, Erdőd, Érendréd, Érmindszent, 
Érszentkirály, Gánáspuszta, Gilvács, Hadad, Halmi, Józsefháza, Kaplony, Kál-
mánd, Királydaróc, Kisdengeleg (Csárda), Krasznabéltek, Krasznasándorfa-
lu, Krasznaterebes, Mezőfény, Mezőpetri, Mezőterem, Mérk (Magyarország), 
Nagykároly, Nagymadarász, Nagymajtény, Nagyszokond, Nagytarna, Nántű, 
Piskolt, Szakasz, Szaniszló, Szatmárnémeti, Szelestyehuta, Színfalu, Tasnád, 
Tasnádszántó, Túrterebes, Vállaj (Magyarország).

Az 1998 és 2002 között valamennyi fent nevezett települést végigjártam. 
Mindegyikben felkerestem a volt deportáltakat, vagy legalább ezek egy részét. 

Minden interjúalanyomtól megkérdeztem, hogyan került idehaza az oroszok 
által deportálásra kiszemeltek közé, miként zajlott le a dombászi, Krivoj-rog-i 
stb. szénbányákig vezető út, milyen körülmények között éltek és dolgoztak Uk-
rajnában, mikor és hogyan jutottak haza. Egy-két szabályerősítő kivételtől el-
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tekintve szívesen és őszintén beszéltek fiatalkori kálváriájukról. Vallomásaikat 
eleinte (amíg nem volt reportofonom) lejegyeztem, később magnószalagra rög-
zítettem. A közlékenyebbeket hagytam, hagy mondjanak el mindent, amit akar-
nak, az érdektelennek ítélt részeket csak utólag szelektáltam ki. 

A szatmári svábokat 1945 januárjában deportálták. Az 1-es számú táblázat-
ban (a más nemzetiségűek elhagyásával) azt tüntettem fel, hogy azon a 42 te-
lepülésen, ahonnan a deportálandókat elvitték, milyen számban éltek románok, 
magyarok, illetve németek, az 1930-as román, illetve az 1941-es magyar nép-
számlálás adatai szerint.

1. táblázat: Népszámlálás 
(Megjegyzés: a németek esetében az első szám a nemzetiségre,  

a második az anyanyelvre vonatkozik.)

1930-as román népszámlálás 1941-es magyar népszámlálás
összesen román magyar  német összesen román magyar német

1 Nagykároly 16042 5603 5637 1719-285 15850 485 14927 192-198
2 Csanálos 1888 314 206 1317-657 1987 8 1851 116-89
3 Mezőpetri 1588 41 70 1447-1276 1801 4 1278 519-696
4 Kisdengeleg

5 Szatmárnemeti 51495 16251 21916 939-669 52 011 2079 48293 215-264
6 Barlafalu 1502 1130 10 274-275 1553 1046 200 277-280
7 Nagytarna 2066 927 228 141-106 2409 644 598 126-141
8 Tasnádszántó 2363 1401 599 254-26 2664 1456 1157 0-1
9 Gánáspuszta

10 Mezőterem 2135 640 50 1379-1254 2115 236 1837 42-147
11 Mezőfény 1851 32 115 1680-998 1985 27 1770 157-140
12 Kaplony 2363 292 1856 192-8 2543 52 2470 3-3
13 Kálmánd 1320 25 20 1258-1242 1438 6 1322 93-93
14 Mérk

15 Vállaj

16 Józsefháza 1375 563 777 12-1 1503 152 1287 58-0

17 Nántű 1000 591 170 208-93 1036 608 328 82-31
18 Krasznaterebes 1400 677 514 149-119 2040 992 1036 16-45
19 Tasnád 5482 1518 2839 136-57 5521 919 4496 22-14
20 Túrterebes 3856 461 2075 705-32 4014 408 3569 7-4
21 Királydaróc 2737 1326 904 264-24 2751 620 1996 0-0
22 Érszentkirály 1200 527 643 1-0 1180 312 868 0-0
23 Érmindszent 668 336 296 0-0 727 289 414 0-0
24 Krasznabéltek 2582 572 773 1176-1116 2618 227 1752 638-649
25 Kr.sándorfalu 760 12 43 693-701 727 0 508 218-655
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1. táblázat: Népszámlálás (folytatás)
26 Szakasz 1010 305 213 432-432 911 32 809 63-300
27 Nagymajtény 1852 296 119 1415-865 1861 9 1813 39-39
28 Gilvács 620 161 74 371-243 738 6 708 24-28
29 Erdőd 3315 715 919 1331-857 4927 1399 3289 236-249
30 Nagymadarász 1975 1619 38 279-97 1846 1151 678 10-22
31 Nagyszokond 677 99 106 629-636 953 2 728 223-654
32 Alsóhomoród 906 59 29 757-784 891 8 418 440-459
33 Színfalu 1095 260 23 760-756 1156 129 196 794-789
34 Szelestyehuta 501 338 47 116-115

35 Hadad 2077 146 1132 636-641 2128 119 1171 651-648
36 Batarcs 1767 1241 53 238-234 2044 1434 171 229-229
37 Halmi 4260 673 2029 17-20 4051 132 3840 1-3
38 Érendréd 1963 989 785 47-13 2202 203 1956 0-0
39 Szaniszló 4336 1836 566 1607-46 4933 922 3918 22-16
40 Csomaköz 2110 546 222 1240-243 2185 202 1941 38-21
41 Bere 518 56 425 13-2 462 17 445 0-0
42 Piskolt 2746 1449 987 54-36 3627 664 2946 4-4

Forrás: saját kutatás alapján

Néhány kiegészítő adat:
— Kisdengeleg esetében az adathiány oka: ez a település annak idején az Érend-
réd községhez tartozó Érdengeleg része volt. 1945 januárjában kevés kivétellel 
német ajkú svábok lakták. Nagykároly környékén egyébként Kisdengeleg az 
egyetlen olyan sváb település, ahol az utca nyelve is a német (sváb) volt. 
— Gánáspuszta valamikor a XIX. és a XX. század fordulóján keletkezett tanya. 
Német származású, de magyar ajkú lakói Magyarországról (Eger mellől) érkez-
tek ide. Egerpataki (Emiki) Erzsébet volt itteni lakos 2000-ben a következőket 
mondta alulírottnak: „1944 őszén kb. 80-an élhettünk Gánáspusztán.”
— A vállaji jegyző 2000 decemberében ezt mondta: „Ebben a községben 1049-
en élünk amiből 15-20 cigány, a többi sváb.” 1945-ben olyan színsváb település 
volt, ahol már csak kevesen tudtak németül.
— Mérk csak részben svábok által lakott település. Az ottani svábok többsége 
római katolikus. Az 1920-as népszámlálás alkalmával 1340 római katolikust, 
907 reformátust és 377 görög katolikust írtak itt össze. 
— Szelestyehután az 1941-es magyar népszámlálás alkalmával a település 1094 
lakója közül 250 vallotta magát római katolikusnak.

*
Amint a tanulmányom végén feltüntetett bibliográfia bizonyítja, a szatmári svá-
bok deportálásáról sokan írtak már. Szinte kivétel nélkül minden ilyen írás köz-
ponti témáját azoknak a nyomorúságos körülményeknek – éhezés, hideg, mos-
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toha munkahelyi és lakhatási feltételek, fizikai legyengülés, betegségek, orvosi 
ellátás hiánya stb. – a bemutatása képezi, amelyek között az elhurcoltak a Szov-
jetunióban tengődtek. Ezért a következőkben erre a kérdésre egyáltalán nem té-
rek ki, hanem inkább a deportálás néhány más szerzők által nem tárgyalt (és emi-
att kevésbé, vagy egyáltalán nem ismert) aspektusát igyekszem megvilágítani.

A deportálandók befogása

A következőkben azt kívánom leírni röviden, hogyan gyűjtötték össze a későbbi 
deportáltakat egyes településeken.

Nagykároly: a környező falvakban egybegyűjtötteket az itteni volt várme-
gyeháza-épületben helyezték el. A helyi deportáltak úgy tudták, az oroszok Ká-
rolyból eredetileg nem akartak elvinni senkit, de a falusiak összeszedése után, a 
szökések miatt nem volt ki a létszám, ezért készítettek listát azokról a károlyiak-
ról, akikkel aztán a hiányt pótolták. A kiszemeltek összeszedésében úgynevezett 
policok (helybeli civilek) segítettek az oroszoknak. Ezek közül néhányan később 
maguk is a segítségükkel összegyűjtöttek közé kerültek.

Csanálos: decemberben GPU-s orosz katonák érkeztek, listát készítettek, az 
ezen szereplőket január 3-án policok gyűlésbe hívták, és fogva tartották.

Mezőpetri: november végén egy tiszt vezetésével tucatnyi orosz katona érke-
zett úgy mondták, fenntartani a rendet. December elején összeíratták a lakossá-
got, január elején policok közreműködésével az iskolába hívták és ott fogták a 
kiszemelteket.

Kisdengeleg: az 1945 január elején érkezett oroszok policokkal hívatták az 
iskolába a kiszemelteket.

Szatmárnémeti: orosz katonák civil segítők társaságában listával járták a vá-
rost a kiszemeltek után.

Tasnádszántó: a decemberben érkezett oroszok többször is bálba hívták az 
ifjúságot, erre román nemzetőrök járták a házakat és szavazni hívták az embe-
reket, úgy mondták, azt megtudni, hogy a faluban a románok vagy a magyarok 
vannak többségben, ennek megfelelően román vagy magyar legyen a közigazga-
tás. A „szavazni” érkezőket aztán beengedték, ki azonban már nem.

Gánáspuszta: orosz katonák január 3-án egy Újnémetben, a községközpont-
ban Tartan Victor bíró által összeállított lista alapján szedték össze a depor-
tálandókat. Tartan később elárulta: ő azt hitte, azért kell összeírnia, ki német 
a tanyán, mert a háború után a terület elosztásánál ez is számítani fog, és a 
gánásiakat azért írta németnek, mert nem akarta, hogy a magyarok létszámát 
gyarapítsák a vidéken. 
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Mezőterem: decemberben oroszok érkeztek, átvették a közigazgatást, a parancs-
nokuk román és sváb policokból nemzeti gárdát szervezett. Január 3-án poli-
cok a kultúrházba hívták az embereket. Egyesek szerint bálba, mások szerint azt 
mondták gyűlés lesz, ismét mások úgy emlékeznek, arról szavazni, hogy milyen 
legyen a közigazgatás, román, vagy magyar. Végül a sváb policok is kikerültek 
Oroszországba.

Mezőfény: decemberben katonaruhás oroszok érkeztek, összeíratták, ki mi-
kor született a faluban. Január 3-án a kisbíró kidobolta, hogy mindenki menjen 
a kultúrházba, gyűlésre. Névsort olvastak, ott fogták azokat, akik a nevüket hal-
lották, a többieket hazaengedték.

Kaplony: 1945 január 2-án 22 orosz egyenruhás férfi érkezett a polgármesteri 
hivatal melletti házba. Több falubeli személyt leültettek listát írni, majd policok 
gyűlésbe hívták az embereket.

Kálmánd: Karácsonykor 14 orosz katona érkezett, esküdtekkel születési év 
szerint összeíratták a faluban tartózkodókat. Január 3-án az esküdtek háromnapi 
élelemmel az iskolába hívták az összeírtakat. 

Mérk és Vállaj (egymásba épült magyarországi falvak): decemberben oroszok 
érkeztek és azokat a férfiakat, akik az első világháborúban megtanultak oroszul, 
megtették policnak. Névsort készítettek, az ezen szereplőket január 3-án az isko-
lába hívták. Kinek mit mondtak: valami gyűlés lesz; sót és cipőt fognak osztani; 
beszámolót tartanak a front állásáról, meg arról, mikorra várható a háború vége 
stb. A szófogadókat ottmarasztották, a távolmaradókért policokat küldtek. 

Józsefháza: újévkor a front mögött tevékenykedő GPU-s oroszok érkeztek a 
faluba. Lazar Gheorghe bíró az oroszok utasítására összeíratta, hogy ki mikor 
született a településen (a románokat nem), és az összeírtakat január 3-án román 
policérek az állami iskolába gyűjtötték.

Nántű: valószínűleg Boldan Dumitru bíró és a román nemzetőrök listát írtak 
a svábokról-magyarokról, majd az ezen szereplőket az iskolába hívták, rendsze-
rint azzal, hogy Észak-Erdély hovatartozásáról kell szavazni, ezért az érintettek 
majdnem valamennyien odamentek. Aki mégsem, azért elmentek és szintén át-
adták az oroszoknak.

Krasznaterebes: decemberben kb. 14 orosz katona érkezett, majd román tiszt-
viselők jártak házról házra összeírni a lakosokat, magyarázatképpen például 
olyanokat mondva, hogy azért, mert vége a háborúnak, tudni kell, hányan élték 
túl. Az így készült listán szereplőket január 3-án orosz katonák és román civilek 
szedték össze. 

Tasnád: 1945 januárjában a település orosz parancsnoksága kihirdette: 3-án 
népszavazást tartanak annak eldöntése céljából, hogy azontúl román vagy ma-
gyar legyen a közigazgatás. Az érdeklődőknek elmagyarázták: a magyarok arra 
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való hivatkozással akarnak magyar elöljárókat, hogy Tasnád magyar város, a 
románok meg azzal követelőznek, hogy ők a felszabadítók – ezért kell népszava-
zással dönteni az ügyben. Az épületben, ahova hívták az embereket, még urnát is 
elhelyeztek, a falakon magyar és román nyelvű választási jelszavak díszelegtek. 
Azt mondták, egyik nap a magyarok (svábok) mennek szavazni, másnap a ro-
mánok. De miután a magyarokat (svábokat) befogták, a románoknak nem kellett 
szavazni menni. Az oroszoknak listájuk is volt, a „szavazásra” jelentkezettek 
közül azokat, akik ezen nem szerepeltek később elengedték.

Túrterebes: Karácsony után oroszok érkeztek, a bíró megbízta Tündik László 
diákot, hogy írja össze az odahaza tartózkodó 17-18 éven felülieket. A lelkére 
kötötte: senkit ne hagyjon ki, mert arról van szó, hogy Erdély hova fog tartozni. 
A lelkiismeretesen összeírtakat nemsokára orosz katonák szedték össze.

Királydaróc: január 3-án román policok listával a kezükben orosz katonákkal 
járták a falut.  Katolikusokat szedtek össze.

Érszentkirály: 1945 január 3-án policok jártak összehívni azokat, akiket a 
katolikusok közül kiszemeltek.

Érmindszent: Karácsony és újév között 6-8 GPU-s orosz érkezett. Szilveszter 
táján bált rendeztek, ahol csak megfigyelték a résztvevőket. A három pappal, a 
római katolikussal, a görög katolikussal meg a reformátussal listát készíttettek a 
híveikről, de az oroszokat csak a római katolikusok listája érdekelte. Arról kiír-
ták a 17-48 éves férfiakat és a 17-35 éves nőket, akiket aztán január 3-án román 
nemzetőrök az oroszok által őrzött iskolába vittek.

Krasznabéltek: Karácsony és újév között oroszok érkeztek a faluba, helybeli 
román férfiak jártak összeírni az 1926 előtt születetteket. Január 2-án az oroszok 
bált rendeztek, hogy a fiatalokat előcsalogassák. 3-án román gárdisták a község-
házára hívták az embereket, a szófogadatlanokat összefogták, és az iskolában 
tartották fogva.

Sándorfalu: újév táján orosz katonák érkeztek, és kidoboltatták, hogy 3-án 
reggel mindenki jelenjen meg az iskolában, mert bíróválasztás lesz. A legtöbben 
szót fogadtak, a távolmaradókért besúgók mentek, oroszokkal. Az iskolába be-
gyűjtöttek közül a munkára alkalmatlan gyerekeket és időseket kiselejtezték és 
hazaengedték.

Szakasz: 1944 végén újévi bál rendeztek, ahol román gárdisták figyelték a 
fiatalokat. Két nap múlva ugyanezek értük mentek azzal, hogy menjenek az is-
kolába, mert gyűlés lesz. Az odaérkezőket lista alapján fogva tartották az újév 
táján érkezett orosz katonák (akikről addig nem tudták mit akarnak).

Nagymajtény: az oroszok összeíratták, ki van odahaza a faluban. Azt, hogy 
a listára kerültekből kiket vigyenek el, román bevándoroltak jelölték ki, majd 
orosz katonával bejárták a falut a kiszemeltekért.
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Gilvács: az érkező oroszok policokat jelöltek ki a falubeli férfiak közül. Az ösz-
szeírás után, 1945. januárjában ezekkel hívatták a 16 és 60 közöttieket az iskolá-
ba. A policok annyit tudtak, hogy az ide gyűjtötteket elviszik valahova.

Erdőd: 1945 elején a településre érkezett mintegy 75 orosz az első világhá-
ború után idetelepített román kolonisták bevonásával összeíratta a római kato-
likusokat, amely alkalommal azt is megkérdezték, hogy ki tartja magát közülük 
magyarnak és ki németnek. Ezután, elsősorban román policok közreműködésé-
vel, név szerint hívatták az embereket azzal, hogy demokrácia van, szavazással 
kell eldönteni, milyen nyelvű legyen a közigazgatás: magyar vagy román. Bár 
az oroszok parancsa értelmében a németeket kellett volna összeszedni, a tele-
pülés bírója – aki, ha az oroszok jóváhagyják, a magyar nyelvnek az utcán való 
használatát is betiltotta volna – befolyását latba vetve mégis inkább a magyar 
érzelműeket igyekezett elvitetni.  

Nagymadarász: Az 1944 decemberében érkezett orosz katonák román poli-
cok segítségével gyűjtötték össze a svábokat. A helyi románok úgy tudták, az 
elhurcoltak nem térnek vissza, házaikat ők szerezhetik meg.

Nagyszokond: a decemberben érkezett orosz katonák összeíratták, majd ja-
nuár 3-án román policok társaságában gyűlésbe hívatták az embereket, akiknek 
a policok azt mondták, bíróválasztás lesz, meg azt is el kell dönteni, hova tartoz-
zon Szokond a jövőben: Romániához vagy Magyarországhoz.

Alsóhomoród: a falu lakosságának kb. a fele a front közeledtének a hírére 
1944 október közepén Németországba indult, a helyben maradtakat pedig nem-
sokára német katonák kényszerítették a település elhagyására. Utóbbiak közül 
néhány család a község határában lezajlott, sok ház lerombolását eredményező 
harcok után hazakeveredett, ezek közül válogattak aztán január 6-án, a deportál-
tak összeszedésével megbízott oroszok.

Színfalu: részben önként, részben kényszer hatására 1944 októberében az it-
teniek többsége is Németországba indult. Csak 12-13 család maradt helyben. Az 
üresen maradt házak egy részébe olyan alsóhomoródiak költöztek be, akiknek az 
otthonait lerombolták. De a falubeli román gárdisták orosz utasításra nemsokára 
a helyben maradt néhány munkaképes embert is összeszedték.

Szelestyehuta: a decemberben érkezett oroszok policokat küldtek az itt élő 
osztrák leszármazottakért, akiknek azt mondták, szavazás lesz. Az iskolába 
gyűjtöttek közül aztán válogattak.

Hadad: 1944 októberében a visszavonuló német csapatokkal együtt a német 
lakosság fele elhagyta a falut. ’45 januárjában (helyi besúgók közreműködésé-
vel) a helyben maradottak színe-javát az oroszok vitték el.

Szaniszló: decemberben diákokkal összeíratták a munkaképes fiatalokat, 
majd a Karácsony után érkezett oroszok kidoboltatták, hogy szavazás alapján 
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fog eldőlni, milyen (román vagy magyar) közigazgatás legyen a faluban, ezért 
családonként, házszám szerint jelentkezni kell a legényegylet épületében. Ott 
egy bizottság eldöntötte, ki megy, ki marad. A végén a policokat is berakták 
a transzportba. Szaniszlón nem vallási vagy a nemzeti hovatartozásuk alapján 
jelölték ki a deportálandókat, hanem azt nézték, munkaképesek-e. Így innen a 
katolikusokon kívül sok reformátust, sőt románt is elvitték. Ezt a helyiek közül 
egyesek utólag azzal magyarázták, hogy az itteni román bíró, amikor a falubeli 
németek kiadását kérték tőle, nem akart együttműködni az oroszokkal. Mások 
úgy tudták, egy a kivonuló németek által hátra hagyott, oroszul jól beszélő SS 
kém javaslatára történt így, aki annyira beférkőzött az oroszok bizalmába, hogy 
azok nagyon hallgattak rá. (Utóbbi mellett szól, hogy a szaniszlói deportálást 
irányító oroszokat és egy civilt később a történtek miatt letartóztattak.) 

Csomaköz: decemberben az oroszok összeíratták a 17-60 éveseket. Január 
3-án policok (akik közül később többen szintén Szovjetunióban kötöttek ki) lista 
alapján szedték össze az embereket. Akárcsak a szomszédos Szaniszlón, a ka-
tolikusokon kívül itt is befogták a reformátusokat meg a románokat is. Egyesek 
szerint azért, mert a helyi tanító „nem adta ki a németpártiakkat”, mások úgy 
tudták, egy befolyásos román ember állt így bosszút azokon, akik több mint 
négy évvel korábban, 1940-ben, amikor Észak-Erdélybe bevonultak a magya-
rok, kitették a magyar zászlót.

Bere: református magyarok által lakott falu, 1945. január 3-án kb. 30 orosz ka-
tona az itteni munkaképes lakosokat mégis Csomaközre vitte - a helyiek nem tud-
ják miért. (Egyesek szerint csak azért történt így, mert Bere annyira egybeépült 
a svábok lakta Csomaközzel, mintha nem is két, hanem egy faluról lenne szó.)

Piskolt: nem sváb falu, az oroszok legelőbb az itt élő kevés svábot keresték, 
akikkel máshonnan elszökötteket akartak pótolni, de nem lett ki a létszám, ezért 
végül reformátusokat és románokat is elvittek.

A következő táblázatban azt tüntettem fel, amit összegyűjtőik az egyes tele-
püléseken arról mondtak a deportálandóknak, hogy hova viszik őket.  

2. táblázat: Gyűjtési módszer

Település Hol mit mondtak arról, hogy hova viszik a deportálásra kiszemelteket

1 Nagykároly munkára, kevés időre 

2 Csanálos csak 18 napról van szó; később: mindenki hozasson meleg ruhát, dunyhát

3 Mezőpetri 2-3 hétre, munkára, ennyi időre vigyenek élelmet, ruhát

4 Kisdengeleg valamilyen munkára kell menni

5 Szatmárnémeti ki-ki ruhaneműt, legalább két hétre való élelmet vigyen

6 Barlafalu —
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2. táblázat: Gyűjtési módszer (folytatás)
7 Nagytarna készítsenek csomagot, mert elviszik őket fogságba

8 Tasnádszántó romeltakarításra, valahova az országba

9 Gánáspuszta közmunkára, néhány hónapra

10 Mezőterem két-három hónapra Szatmárra, meg más nagyvárosokba dolgozni

11 Mezőfény nem mondtak úti célt 

12 Kaplony Debrecenbe munkára, 18 napra; két hétre Szatmárra, dolgozni

13 Kálmánd előbb azt mondták 3 napig, majd azt, hogy 3 hónapig lesznek távol

14 Mérk Szatmárra, 15 napra, munkára

15 Vállaj valahova, munkára

16 Józsefháza semmit ne vigyenek magukkal az iskolába, nemsokára hazamehetnek

17 Nántű munkára, 2-3 hétre

18 Krasznaterebes vigyenek sok ételt, meleg ruhát, takarót, mert ezekre nagy szükségük lesz

19 Tasnád Debrecenbe munkára

20 Túrterebes valahova a közelbe, a férfiakat munkára, a nőket főzni

21 Királydaróc egy kis munkára, főzni

22 Érszentkirály a hozzátartozók csomagoljanak élelmet, meleg ruhaneműt 15 napra

23 Érmindszent pár napra, munkára, a közelbe; háromheti munkára az országba

24 Krasznabéltek egy kis közmunkára, hidat javítani; Nyíregyházára, rendfenntartásra

25 Kr.sándorfalu —

26 Szakasz Oroszországba, ahol csokoládégyárba fognak dolgozni

27 Nagymajtény három hétre, Váradra, romokat eltakarítani

28 Gilvács valahova

29 Erdőd egy gyárba, vegyenek magukhoz élelmet, meleg ruhát

30 Nagymadarász —

31 Nagyszokond két hétig lesznek távol; Bákóba, pár hónapra dolgozni 

32 Alsóhomoród —

33 Színfalu —

34 Szelestyehuta nem árulták el hova, de a rokonok lássák el őket bőségesen élelemmel

35 Hadad vigyenek kétheti élelmet, váltás ruhát, ágyneműt

36 Batarcs —

37 Halmi —

38 Érendréd munkára, jó fizetésért, 20 napi élelmet csomagoljanak

39 Szaniszló helyreépíteni a Szatmáron felrobbantott hidat; a tokaji cérnagyárba

40 Csomaköz csak egy hétig lesznek távol

41 Bere a nagykárolyi vármegyeházán már nem csak néhány napot emlegettek

42 Piskolt hidat javítani, 12 napra

Forrás: saját kutatásom alapján

Mint látható, a krasznaterebesiek kivételével, a Szatmár megyei érdekelteknek 
nem árulták el, hova kell menniük. Sőt, összegyűjtésükkor nem csupán eltitkol-
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ták előlük a valódi úti célt, de szándékosan félretájékoztatták őket. Azt mondták 
nekik, valahol az országhatáron belül fognak dolgozni, és csak rövid ideig (he-
tekig, esetleg hónapokig) lesznek távol hazulról. A deportálandók útnak indí-
tásával megbízottak feltehetően azért folyamodtak ehhez a hazugsághoz, mert 
tudták, hogy így könnyebb dolguk lesz a kiszemeltekkel. Ezek szófogadóbbak 
lesznek, kevesebben szánják rá magukat közülük a szökésre abban a hiszemben, 
hogy „egy kis kellemetlenségért, munkáért” nem érdemes kockáztatni. Az őket 
összegyűjtők dolgát valóban megkönnyítette ez a hazugság, a deportáltak hely-
zetét viszont rendkívüli mértékben megnehezítette. Az adott körülmények kö-
zött sokukat közvetlen életveszélybe sodorta, vagy legalább tovább csökkentette 
a túlélési esélyüket.
Íme, néhány ezt igazoló vallomás.

A mérki Reszler Jánosné Heim Jusztina naplójából: „Erdélyből nagyon 
sok szász, vagyis német érkezett, de azok legalább rengeteg ruhát meg ennivalót 
hoztak magukkal, mert nekik megmondták, hogy ide jönnek. Ők nem is fáznak, 
és állandóan van miből főzniük. Nekünk azt mondták, hogy csak 18 napig le-
szünk távol, és most itt vagyunk, se ruhánk, se ennivalónk. Matildkával ketten 
ma, 1945 február 22-én, esszük meg az utolsó kis darabka szalonnánkat.” 

Solomayer Anna Cserfalvi Pálné, Mérk: „Az erdélyi szászoknak már oda-
haza megmondták, hova lesznek deportálva, és ők két mázsáig pakolhattak 
maguknak útravalót. Pakoltak is mindent! Oroszországban aztán adtak belőle 
a tiszteknek, azok meg kedveztek nekik, többnek még azt is elrendezték, hogy 
hazajöhessen. A krasznaterebesi sváboknak is megmondta előre az orosz tiszt, 
hogy hova mennek, hát jól feltarisznyálták magukat az útra. Mi nagyon meg-
szenvedtük, hogy félre lettünk tájékoztatva az úti cél felől. Kevesebb élelmet, 
gyenge ruházatot vittünk magunkkal.” 

Vízvári (Vonházné) Mária, Mezőpetri: „Arra a kérdésre, hogy mi a foglal-
kozásom, szakácsnak mondtam magam, így a konyhára kerültem. De csak addig 
maradtam ott, amíg megérkeztek a medgyesi szászok. Nekünk odahaza hazud-
tak az úti célunk felől, a szászoknak viszont előre megmondták, hova kerülnek. 
Fel is készültek alaposan: fél évre való élelemmel, meg sok minden egyébbel 
felpakolva érkeztek. Sonkát, egyéb ennivalót adtak az oroszoknak, azok meg 
cserébe minket mind leváltottak, és a szászokat tették a jó helyekre. Magyarán 
szólva a szászok lekenyerezték az oroszokat, és főnökök lettek. ”

Tehát azzal, hogy nekik nem hazudtak az úti cél felől, a szászok nem csupán 
kedvezőbb helyzetbe kerültek, de az adott körülmények között a túlélési esélye-
ik is jelentős mértékben megnőttek. Más kérdés, hogy a tanúvallomások szerint 
legalább egy részük nem tudott élni a kínálkozó lehetőséggel. Íme, például mit 
mondott erről az érmindszenti Sejk (Fitz) Amália: „Az 1040-es lágerben né-
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metekkel kerültünk egy helyre. Amikor minket összeszedtek, meg lett mondva, 
mit csomagolhatunk be az útra. A németek azonban hoztak magukkal Oroszor-
szágba perzsaszőnyeget, arany evőeszközöket, meg más hasonló értékeket is. 
Ezeket ott hamar élelemre cserélték. Egy aranykanálért például kaphattak egy 
paszulyos bélest az orosz kofáktól. Miután elfogyott az aranyuk, a németek ha-
mar megbetegedtek és meghaltak. Mi idehaza falusi munkát végeztünk, a néme-
tek azonban mind mérnökök, orvosok voltak, még kapálni se tudtak. Miközben 
mi úgy, ahogy, de kibírtuk a legmostohább körülmények között is, a németek 
sorra felpuffadtak, és kimúltak.”

A deportáltak többsége legalább származása szerint sváb volt, de más etniku-
múak is keveredtek közéjük. Az elmélet szerint munkaképes svábokat (némete-
ket) kellett málenkíj robotra vinni. Az elhurcoltak túlnyomó többsége legalább 
származása szerint valóban sváb volt – bár amint már jeleztem igen nagy részük 
magyarnak tartotta magát. Azonban a gyakorlatban a szovjetek és (többnyire 
román) helyi segítőik 1945 januárjában a létszámot több esetben olyan más etni-
kumú személyekkel pótolták, akik származásuk okán sem tekinthetők németnek. 
Az ilyen esetek többségében a kárvallottak magyarok voltak. Ez történt például 
a református magyarok által lakott Berében, továbbá a vegyes Érmindszenten, 
Érszentkirályon, Tasnádon, Nagykárolyban, Szaniszlón, Csomaközön, Piskolton 
és több más településen. Például Berében, ebben a ma kevesebb, mint 200 lel-
ket számláló faluban nem svábok éltek, hanem református magyarok, 58 itteni 
munkaképes férfit és nőt mégis éppen úgy deportálták a szovjet „paradicsomba”, 
mint a sváb falvak felnőtt lakosait. Íme, mit válaszoltak az ottaniak, amikor en-
nek oka felől érdeklődtem. 

Csigi Piroska, Bere: „Hogy minket, református magyarokat, miért szedtek 
össze, ha másfelől mindenhonnan a svábokat, a katolikusokat vitték el, ma se 
tudom biztosan. Talán tévedés történt.”

Tódás László, Bere: „Az emberek mindenfélét beszélnek. Az is lehet, hogy 
minket, bereieket, csak azért vittek el, mert annyira egybeépült a falunk a svá-
bok lakta Csomaközzel, mintha nem is két, hanem egy faluról lenne szó. Ámbár 
az is igaz, hogy akkoriban volt a faluban olyan ember, aki az oroszokat tájé-
koztassa. Csögi Imre azelőtt hat évet húzott le orosz fogságban, ahol olyan jól 
megtanulta a nyelvet, hogy amikor bejöttek a faluba az oroszok, őt tették meg 
sztároszjának, bírónak.”

Néhány, különböző okokból (szabályerősítő kivételként) a befogottak közé 
keveredett személyt leszámítva, románokat csak három településről, Szaniszló-
ról, Csomaközről és Piskoltról deportáltak. Szaniszlóról kb. 70-et, Csomaközről 
25-öt, Piskoltról 5-öt, vagy 6-ot. 
Mivel utólag ebből sok félreértés származott, ráadásul a három településen tör-
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téntek oka is különleges, lássuk mit tudtak–gondoltak erről azok, akik az esemé-
nyeket átélték.

SZANISZLÓ.
Turdean (Starmüller) Margareta: „Szaniszlón akkoriban tulajdonképpen a 

helybeli románok se tudtak románul. Egyesek szerint ez is közrejátszhatott ab-
ban, hogy 1945 januárjában a svábokkal meg a református magyarokkal együtt 
közülünk is sokat elvittek málenkíj robotra.”

Pálffy Károly: „1945 januárjában Oroszországba velünk együtt románokat is 
elvittek. Állítólag azért történt így, mert se a bíró, Mureşan Dumitru, se a három 
pap, a katolikus, a református meg a román nem akarta kiadni a németpártiakat. 
Mureşan bíró nem volt gyűlölködő fajta, ráadásul, amikor az aláírását kérték 
ahhoz, hogy a faluból összeszedett embereket elvihessék, ő azt megtagadta.” 

Sălăjean (Mureşan) Miţi: „Én annyit tudok, hogy apámat, Mureşan 
Dumitrut, mint bírót, azért nyaggatták, adja ki a németeket. Ő erre ezt 
válaszolta: — Szaniszlón csak egy német család van.” 

Krémer (Schmidt) Terézia: „Talán mert a románokat is összeszedték, Mu-
reşan Dumitru, a bíró, nem akart aláírni az oroszoknak, ezért foghatták be a két 
lányát, Micit, meg Irént.”

Poszet Teréz, Pfeiffer (Baumliné) Teréz, Gnandt (Kochné) Margit, Poszet 
(Csabáné) Anna: Miután bejöttek a románok, megjelent a faluban egy Ernő 
nevű, magas termetű, jó külsejű valaki. Azt, hogy ki lehetett ez a férfi, senki 
nem tudja biztosan. Leginkább SS-kémnek hisszük, akit azért hagytak hátra, 
hogy félrevezesse az oroszokat. (…) Az oroszok tolmácsa lett, és közben úgy a 
bizalmukba férkőzött, hogy azok mindenben rá hallgattak. Eredetileg az a ké-
sőbb Mureşan Dumitru bírónak tulajdonított jelszó is tőle származott, hogy Sza-
niszlón egy az egész falu, ezért ha arra kerül a sor, éppen úgy menjen az egyik, 
mint a másik, függetlenül attól, hogy katolikusról, reformátusról, románról vagy 
cigányról van szó. 

Hájer (Koch) Jolán: „Szaniszlón az összeszedéskor csak azt nézték, ki mun-
kaképes. Kisgyerekes anyát, apát nem vittek el. Akárki is volt Ernő, ezt neki 
köszönhettük.” 

Czinzel József: „Ernő SS-tiszt volt, ezt biztosan tudom. Tolmácskodott, és 
közben úgy be tudott férkőzni az oroszok bizalmába, hogy egy időre ő lett Sza-
niszlón az atyaúristen, mert az oroszok mindenben szót fogadtak neki. De rá is 
fizettek, ugyanis más oroszok később nem csak Ernőt fogták le és vitték el, ha-
nem azt a három oroszt is, akik ennyire a befolyása alá kerültek.”
CSOMAKÖZ. 

Id. Genda Attila, a Csomaközzel egybeépült református falu, Bere volt lel-
késze: Csomaközről a svábokkal együtt románokat is elvittek. Apósom, Vajda 
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József, haláláig mindig azt hajtogatta, hogy ez azért volt, mert azok ellen az oro-
szok fel lettek heccelve. Aki felheccelte őket, nagy kommunista, sejttitkár és kö-
zülük való román ember volt. Azért haragudott a többire, mert amikor 1940-ben 
bejöttek a magyarok, azok román létükre is kitették a magyar zászlót, ő viszont 
nem. ’45-ben aztán úgy állt bosszút rajtuk, hogy elvitette őket az oroszokkal. Az 
illető még büszke is volt erre a cselekedetére, és később így kommentálta: — 
„Felléptem az árulók ellen!”
PISKOLT. 

Oláh János: „Apám sváb származású, de engem a görög katolikus román 
templomban kereszteltek, mert nálunk, a faluban ez volt a katolikus. (…) Azok-
nak a személyeknek, akiket Piskoltról Oroszországba vittek málenkíj robotra, 
a fele se volt sváb. Azt hiszem, nálunk is a svábokat akarták összeszedni, mert 
legelőbb a római katolikusokat keresték. A görög katolikus románokat, a refor-
mátus magyarokat, meg a később Szaniszlón kereket oldott négy zsidót, az ere-
detileg kiszemelt római katolikusok helyett vitték el, hogy kilegyen a létszám. 
Úgy tudom, a környékről a miénk volt az utolsó transzport, ezért terjedhetett 
híre annak, hogy mi készül, és ennek következtében szökhettek el olyan sokan a 
falunkból a kiküldött katonák elől.”

Summa summarum
A Német Demokrata Fórum országos vezetősége által Deportarea etnicilor 

germani în Uniunea Sovietică 1945 (A német etnikumúak deportálása a Szovjet-
unióba 1945-ben) címmel kiadott dokumentumgyűjteményben Szaniszlóról az 
olvasható, hogy amiatt, mert ebből a helységből a németekkel együtt románokat 
is nagyobb számban deportáltak, később szabotőrként letartóztattak valakit. Eb-
ben a faluban tehát aligha az bírhatott döntő fontossággal, hogy „Mureşan bíró 
nem volt gyűlölködő fajta”, és a három paphoz hasonlóan „nem akarta kiadni a 
németpártiakat”. A deportálandók összegyűjtésével megbízott szovjeteket nagy 
valószínűséggel nem ez a körülmény, hanem a volt SS-tiszt, Ernő befolyásolhat-
ta, akit emiatt szabotálás vádjával „fogtak le és vittek el” – nyilván már 1945. 
március 13. (a román közigazgatás Észak-Erdélyre való újra-kiterjesztése) után.

Csomaköz vonatkozásában azért is hihetőnek tűnik, hogy valaki azokat a ro-
mánokat vitette el az oroszokkal, akik „amikor 1940-ben bejöttek a magyarok, 
román létükre is kitették a magyar zászlót”, mert akkoriban a szaniszlóiakhoz 
hasonlóan az itteni románok többsége se tudott románul.

Piskolton egyrészt az befolyásolhatta az eseményeket, hogy római katoli-
kus templom híján a helyi római katolikusok is a görög katolikus román temp-
lomba jártak, másrészt – mivel itt nem január 3-án, hanem napokkal később 
kezdték az emberszedést – az ebből a faluból elhurcoltakkal valószínűleg szö-
kevényeket pótoltak.
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Honnan hova deportáltak?

A következő táblázatban azt tüntettem fel, hogy a különböző Szatmár megyei 
településekről hova, milyen települések közelébe kerültek a deportáltak Ukraj-
nában. Az ukrajnai települések elnevezését úgy írtam le, ahogy azt a deportál-
taktól hallottam. 
A D-betű Donbászi szénmedencét, az U pedig Ural hegységet jelent.

3. táblázat: Deportálási helyek

1 Nagykároly D – Enakievo, Sztalinó, Hecepetrovka, Jungkom, Inakievo
2 Csanálos D - Nyikitovka, Zaporozsé, Horlovka, Ártuti, Harkov, Dombász
3 Mezőpetri D - Konsztantinovka, Csisztekó, Sztalinó, Ártyinovka, Kapitála 
4 Kisdengeleg D - Jenakievó, Sztalinó, Jungkom, Hecepetrovka, Standarton
5 Szatmárnémeti U – Jekatyerinburg; Krivojrog
6 Barlafalu U - Jekatyerinburg, Krivojrog
7 Nagytarna D – Sztalinó
8 Tasnádszántó D – Csisztekó
9 Gánáspuszta D - Csisztekó - 19-es, 1037-es, 21-es lágerek
10 Mezőterem D - Nyikitovka, Konsztantinovka, Horlovka
11 Mezőfény D - Jungkom, Jenakievo, Bulovenka, Hecepetrovka
12 Kaplony D - Konsztantinovka, Nyikitovka
13 Kálmánd D - Hecepetrovka, Bulovinka, Jungkom
14 Mérk D - Konsztantinovka, Nyikitovka, Néhányan: Urálon túl
15 Vállaj D - Nyikitovka, Ártuti, Horlovka, Sztalinó
16 Józsefháza U – Dnyeprozsenszk, Cseljabinszk, Ufalé, Kopejszk; D - Mákivká
17 Nántű D - Csisztikó, Sztalinó, Krasznodarszk 
18 Krasznaterebes D - Konsztantinovka
19 Tasnád D - Csisztekó, Krasznodarszk, Sztalinó, Horlovka, Makievka 
20 Túrterebes U - Krivoj-Rog, Dnyepropetrovszk
21 Királydaróc U – Orksznikel, D – Jungkom 
22 Érszentkirály D - Jungkom 
23 Érmindszent D - Jungkom, Jenakievo, Bulovinka, Horlovka
24 Krasznabéltek U – Orkszk, Bugyonovka; D – Krasznodarszk, Harkov
25 Kr.sándorfalu U – Krivojrog, Rosztov mellett: Nyizsdám, Sahta 
26 Szakasz U - Krivoj-Rog, Orszk; D -  Sztalinó, Bugyenovka, Zaporozsi 
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3. táblázat: Deportálási helyek (folytatás)
27 Nagymajtény D - Csisztekó, Sztalinó, Kapitála, Makievka, Horlovka, Gorlovka,-

Harkov  
28 Gilvács D - Jungkom, Horlovka, Enakievó
29 Erdőd U – Orkszknikel, Rosztov, Nyizsdani Sahta, Dnyeproprezsenszk, 

Krasznaarmenszk; D - Harkov, Nov Artyom
30 Nagymadarász U – Krivokrog; D – Dnyeprozsenszk, 
31 Nagyszokond U - Krovoj-Rog, Szmicsk, Rosztov, Sahta, Nov Artyom
32 Alsóhomoród U - Rosztov, Zserevinszk, Sahta
33 Színfalu U – Rosztov, D - ?  
34 Szelestyehuta D - Dnyetropetrovszk, Dnyeproperzsinszk
35 Hadad D – Csisztekó, Krasznodarszk
36 Batarcs U - Krivojrog, Vorosilov, Pervovo Májá, Sáhgyigán
37 Halmi U - Krivoj-Rog, Dnyetropetrovszk, Szmicsk
38 Érendréd D – Sztalinó
39 Szaniszló D - Csisztikó, Kapitála, Makievka, Horlovka, Sztalinó
40 Csomaköz D - Jungkom, Hecepetrovka, Bulovinka, Horlovka 
41 Bere D – Sztalino
42 Piskolt D – Csisztekó, Kapitála

Forrás: saját kutatás 

A következő táblázatban a különböző településekről deportáltak számát, a kö-
zülük elhunytak számát, valamint azt tüntettem fel, hogy milyen bánya melletti 
lágerbe kerültek. A különböző bányák, gyárak megjelölésére a következő jeleket 
használtam:
— sz – szénbánya  — hg – higanybánya
— b – bauxitbánya  — c – cinbánya
— v – vasércbánya  — kő – kőbánya
— a – aranybánya  — e – ezüstbánya
— g – gálicbánya  — ü – üveggyár
— ce – cementgyár  — n – nikkelbánya

4. táblázat: Deportáltak száma és a bánya típusok 

Deportáltak
száma

ebből
férfi

ebből
nő

összesen
elhunyt

elh
férfi

elh
nő

% bánya

1 Nagykároly 98 76 22 — — — — sz

2 Csanálos 291 203 88 76 72 4 26,1 sz+h+b

3 Mezőpetri 196-273 128-192 68-81 39 36 3 14 sz+c
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4. táblázat: Deportáltak száma és a bánya típusok (folytatás)
4 Kisdengeleg 68 56 12 18 18 0 26,4 sz

5 Szatmárnémeti 141 120 21 — — — — v

6 Barlafalu 12 9 3 — — — — v

7 Nagytarna 3 3 0 — — 0 — sz

8 Tasnádszántó 132 84 48 22 14 8 16,6 sz

9 Gánáspuszta 10 8 2 1 1 0 10 sz

10 Mezőterem 294 177 117 59 50 9 17 sz+hg+ce

11 Mezőfény 325 210 115 73 65 8 22,4 sz

12 Kaplony 322-328 196-200 126-128 45 — — 13,9-
14

sz+h+c+
a+e+g+ü

13 Kálmánd 229 139 90 39 33 6 17 sz+kő

14 Mérk 258 139 119 27 25 2 10,4 hg+sz

15 Vállaj 212 140 72 38 37 1 17,9 hg+sz+kő

16 Józsefháza 44 39 5 9 8 1 20,4 a

17 Nántű 62 43 19 6 5 1 9,6 sz

18 Krasznaterebes 114 73 41 12 12 0 10 sz

19 Tasnád 532* 288 244 — — — — sz

20 Túrterebes 86 70 16 7 5 2 8,1 v

21 Királydaróc 78 48 30 11 10 1 14 sz

22 Érszentkirály 14 10 4 3 3 0 21,4 sz

23 Érmindszent 26 15 11 3 3 0 10,6 sz

24 Krasznabéltek 231 145 86 15 9 6 6,4 sz+n+k

25 Kr.sándorfalu 76-127 39-90 37 — — — — sz

26 Szakasz 75 50 25 13 11 2 17 sz

27 Nagymajtény 250 180 70 — — — — sz

28 Gilvács 92 70 22 12 12 0 13 sz

29 Erdőd 297-308 208-218 89-90 35 30 5 11-11,7 sz

30 Nagymadarász 59-66 38-45 21 5 3 2 7,5-8,1 v

31 Nagyszokond 93 65 28 — — — — sz+v

32 Alsóhomoród 20 19 1 — — — — sz

33 Színfalu 7 5 2 0 0 0 0 sz

34 Szelestyehuta 28 18 10 — — — — sz

35 Hadad 42 32 10 3 1 2 7,1 sz

36 Batarcs 1 1 0 0 0 0 0 v

37 Halmi 8 6 2 — — — — sz

38 Érendréd 4 2 2 0 0 0 0 sz

39 Szaniszló 379 193 186 — — — — sz

40 Csomaköz 218 145 73 40 38 2 13,7 sz

41 Bere 64 35 29 10 8 2 15,6 sz

42 Piskolt 13 13 0 — — — — sz
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4. táblázat: Deportáltak száma és a bánya típusok (folytatás)
Összesen 5504-5656 3538-

3674
1966-
1982

* Az újtasnádiakkal (30), tasnádcsányiakkal (4), magyarcsaholyiakkal (4) és érszakácsiakkal 
(7) együtt.
Forr: saját szerkesztés kutatás alapján

Elszállásolás

Lássunk néhány vallomást arról, milyen épületekben és milyen körülmények 
között szállásolták el a szatmári deportáltakat. 

Dolóczki Géza, Mezőterem: „Amikor megérkeztünk Nyikitovkára, a szál-
láshelyünkön olyan hideg volt, hogy a frissen ácsolt priccsekről majd csak ta-
vasszal olvadt le a dér meg a jég. A víz, ha félretettem későbbre, mire inni akar-
tam belőle, befagyott.”

Ditschi (Góznerné) Anna, Erdőd (naplórészlet): „Február 13. Az ácsoknak 
jutott a legtöbb munka. Sorra építették a barakkokat. Két deszka között fűrész-
por: ez lett a fal. A tető: léccel rögzített szurkos papírral és földdel letakart desz-
ka. Az egész beásva a földbe, úgy, hogy a tető kb. azonos szintre kerüljön a föld 
felszínével. Itt-ott levegőztető-nyílásokat is kialakítottak. A 40 méter hosszú, 10 
méter széles hálóhelyünk, a varroda, a cipész-, az asztalos-, a borbély-műhely, a 
mosókonyha ruhaszárítóval együtt, és az étkező is így készült.”

Schwegler István, Csanálos (Naplórészlet): „Dombász éghajlata elég hideg. 
Már novemberben –30 fokot is mértek. Amikor elért bennünket egy–egy hideg-
hullám, az oroszok meleg ruhákat, halinacsizmákat osztottak ki, és 2–3 napig 
csak a legfontosabb gyár, üzem dolgozott. Aki nem vigyázott kellőképpen, an-
nak könnyen lefagyott az orra vagy a füle, anélkül, hogy észrevette volna. Ezért 
ilyenkor sokan otthonról származó, dróttal a nyakunk köré erősített pokrócba 
burkoltuk a fejünket. Csak a szemünk látszott ki. A szobánk fala bederesedett, 
sőt sokszor a hajunk is.”

Egerpataki (Emili) Erzsébet, Gánáspuszta: „Az első hetek, hónapok voltak 
a legszörnyűbbek. Az állandó éhezésen kívül a hideg is nagyon megkínzott ben-
nünket. Fabarakkban, priccsen aludtunk. Eleinte, amíg a tetőt ki nem javítottuk, 
reggelente arra ébredtünk, hogy éjszaka nem csak odakint havazott.” 

Schilli (Hermanné) Mária, Kálmánd: „A szálláshelyünkön nem fűtöttek, a 
sarokban éktelenkedő repedésbe belefért a kezünk, az ablakokat betörve talál-
tuk, a szél befújt. A deszka, amin aludtunk, olyan deres volt, mintha hó hullott 
volna rá. Éjszaka majd megfagytunk, pedig olyan szorosan feküdtünk egymás 
mellett, hogy aki meg akart fordulni, előbb meglökte a szomszédját, mert moz-
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dulni csak egyszerre lehetett. Éjszakánként éreztük, hogy mászik rajtunk valami. 
Rengeteg patkány tanyázott körülöttünk, és úgy közlekedtek köztünk, mint ide-
haza a macskák. Volt, amikor arra ébredtem, hogy ül rajtam valami. Meleged-
ni, telepedhetett rám. Etinger Mária, a szélén feküdt, alvás közben leért a keze, 
megharapta az ujját a patkány.”

Galiger (Munkácsiné) Jolán, Krasznasándorfalu (naplórészlet): „A bánya 
közelében található, négy őrtorony között húzódó szögesdrót kerítéssel övezett, 
lágerben fából készült barakkokban helyeztek el bennünket. Dokkanyagból ki-
alakított kabátot, nadrágot, bányászsapkát, gumiból készült lábbelit kaptunk.” 

Simpf Imre, Józsefháza: „Az első évben munkaidő után télen is fűtetlen 
barakkban tartózkodtunk, és deszkán aludtunk. Majd csak 1946 januárjában 
kaptunk derékalj gyanánt (maréknyi szalmával bélelt) szalmazsákokat. Ám ezek 
birtokában is csak nyaranta melegedtünk fel.”

Élelmezés

Brém Gyula, Mezőfény: „Megérkezésünk után enni vittek. Első fogás: sava-
nyúkáposzta-leves. Második fogás: tea, cukor nélkül. Sebaj – mondtam Lőrinc 
bácsinak –, holnap biztos változtatják a menüt. Másnap megint káposzta teával. 
Mondom, úgy látszik, itt csak hetente módosítják az étlapot. De a következő hé-
ten is teát meg káposztát kaptunk. Mondom, úgy látszik, csak havonta változik 
a menü. De a következő hónapban és az azt követőkben is mindig káposzta és 
tea járta.”

Ditschi (Góznerné) Anna, Erdőd (naplórészlet): „Május 6. A vályogkenyér, 
amit kapunk, ha késsel vágod, arra ragad, ha falhoz csapod, odatapad. Nem barna, 
hanem fekete színű, és fűrészporban forgatják meg, ami sokszor olyan elevenre 
marja a szájpadlásunkat, hogy utána napokig csak üres levest fogyaszthattunk. Az 
meg, ahogy bement, már hagyja is el a testet, a vécéig se marad időnk eljutni.” 

Schilli (Hermanné) Mária, Kálmánd: „Reggelire olyan káposztalevest kap-
tunk, amiben csak itt-ott úszkált egy kis káposzta. Kanalaztuk, és kérdezgettük 
egymást: — Mit eszünk, kanállal vizet? Az ételünk később is leginkább zsír, 
rántás nélküli víz volt, amit ott ugorkalevesnek, káposztalevesnek, korpaleves-
nek neveztek. Mikor tavasszal elfogyott az ugorka, leforrázták a korpát, mint mi 
idehaza a disznóknak, azt kaptuk enni. Tíz perc alatt átment az emberen.” 

Cilli (Hajas) Margit, Nagykároly: „Szinte végig betegséggel küszködtem. 
Ez ott dupla bajt jelentett, hiszen aki nem dolgozott, még kevesebb ennivalót 
kapott. Például miközben a munkások 80 deka kenyeret kaptak naponta, nekem 
csak 40 deka jutott.” 
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Akkerman Erzsébet, Nagykároly: „Én konyhán dolgoztam, 700 ember szá-
mára fél veder olajat kaptunk naponta, amit úgy kellett elosztani, hogy minden-
kinek jusson belőle, mert az volt a zsiradék a káposztaleveshez. Ráadásul a tiszt 
uraknak is abból kellett szalmakrumplit sütni.”

Ludeser Viktor, Csanálos (naplórészlet): „Naponta csupán kétszer eszünk: 
reggel 4 – 5 között és este 8 – 9 kötött.” 

Dolóczki Géza, Mezőterem: „A reggeli meleg uborka–, korpa– vagy ká-
posztaleves volt. Ötven deka árpakenyeret is adtak hozzá, de azt egész napi 
porciónak. A kenyérbe az árpa tokját is belesütötték, ezért mielőtt enni kezdtük 
volna, a kályha plattjára helyeztük, hogy legalább a felületéből kiálló kemény 
tokok leégjenek, ne sértsék fel még jobban az ínyünket. A napi kenyérfejadagot 
később 50-ről 70 dekára növelték. A bányászok 1 kilót kaptak. Vacsorára árpa-
kása és ismét uborka–, korpa– vagy káposztaleves járta. A káposztát éppen úgy 
apróra vágva, cementfalú silógödörben, megtaposva tárolták, ahogy mi idehaza 
a jószágnak való silótakarmányt.” 

Vitéz Ilona, Mezőfény: „’46-ban Hecepetrovkán háromszor is dolgoztam a 
konyhán, ugyanis valahányszor onnan komisszió elé vittek, mindig rákérdeztek: 
— Miért ilyen erős lány dolgozik a konyhán? És már mehettem is le a bányába. 
Ott hamar legyengültem, aminek egyenes következményeként aztán nemsokára 
ismét visszakerültem a konyhára. Egy bányász két és fél evőkanál kását (gerslit, 
burizst) kapott ebédre, és 3–4 csepp olajat rá. Alig vártuk, hogy tisztek érkezze-
nek vendégségbe, mert azoknak több ételt kellett készíteni, és a maradékot mi 
ehettük meg. Bár sokan az ellenkezőjét hiszik, ettől a lehetőségtől eltekintve a 
konyhások se éltek jól.” 

Schlachter István, Kálmánd: „A szászok minden este megbeszélést tartot-
tak, megtárgyalták, hogy lehet túlélni azt, amiben vagyunk. Elmagyarázták, ha 
az ennivalót, amit kapunk, semmivel nem pótoljuk, 6–7 hónap alatt legyengül a 
test, és jöhet a végső ítélet. Azt az ellenszert találták ki, hogy fogjunk és együnk 
macskát, kutyát. Ezek híján szedjünk csontokat a dögtéren, összetörve, megőröl-
ve gyúrjuk péppé, azt fogyasztva lehetséges a túlélés.”

Galiger (Munkácsiné) Jolán, Krasznasándorfalu (naplórészlet): „Táplálé-
kunkból hiányzott a fehérje, ami miatt ólomsúlyúnak éreztük a lábunkat. A zsi-
radék hiányától testünk felpuffadt. Több lánynak kihullott a haja. A B–vitamin 
hiánya aluszékonyakká, feledékenyekké tett bennünket.”

Erni (Birli) Rozália, Nagymajtény: „Első évben azért kaptam sárgaságot, 
mert annyira ki voltunk éhezve, hogy letéptük és megettük még a gazt is, ami a 
lágerudvaron, vagy az úton nőtt. Legeltünk, mint a tehenek.” 

Baumann János, Mérk: „Enni 1945 augusztusáig csak kétszer kaptunk 
naponta. Reggelire kevés káposztalevest, savanyított uborkát vagy savanyított 
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dinnyét, és 70 deka kenyeret, vacsorára krumplilevest, árpakásával, korpával, 
vagy főtt búzával. Augusztusban kaptunk először ebédet is. Természetesen ká-
posztalevest.” 

Sánta (Schatner) Erzsébet: „Közvetlenül odaérkezésünk után másfél évig a 
konyhán dolgoztam. Több mint 2000 embert kellett volna jóllakatnunk naponta 
– ha lett volna mivel. Csakhogy nem volt. Ezért aztán a napi fejadag általában 
a következőképpen alakult: reggel tea, délben első fogás káposztaleves, máso-
dik fogás káposztafőzelék. Máskor ugyanígy répaleves, répafőzelékkel, vagy 
labodaleves, burizzsal. Ezekhez járt még a bányászoknak egy kiló húsz deka, 
a felszínen dolgozóknak 75 deka kenyér. A káposztalevesből, aminek a levében 
alig úszkált káposzta, három evőkanálnyi, a káposztafőzelékből két evőkanálnyi 
számított egy adagnak. A kenyér olyan nedves volt, hogy ha a falhoz csaptuk, 
ott maradt. Néha nagyfejű, meredt szemű apróhal–maradékot is kaptunk, de én 
azt még a számba venni se voltam képes, nemhogy megenni, akármennyire éhes 
voltam is. Az ennivaló, amit adtak arra volt elég, hogy kimossa az emberek belét, 
még éhesebbek lettek tőle. Az éhes nép pedig minket szidott, mondván, hogy 
mi, akik a konyhán dolgozunk, elesszük előlük az ételt. A konyhán orosz szaká-
csok főztek, mi csak felszolgáltunk meg takarítottunk. Külön adag étel nekünk 
nem járt, a hulladékon éltünk. Az emberek mégis azt hitték, mi többet és jobbat 
eszünk, mint ők, és minket hibáztattak, amiért nekik nagyon kevés jutott. A be-
teg és az éhező emberrel egyébként se könnyű, hát még akkor, ha az minket okol 
a betegségéért, vagy azért, hogy nincs mit ennie! Másfél év után úgy éreztem, 
nem bírom tovább idegekkel, hogy társaim ellenszenvvel, ellenségesen néznek 
rám. A konyhából önként a bányába kértem magam. Ott nehezebb munkát kellett 
ugyan végeznem, de cserébe megszabadultam az addig állandóan reám neheze-
dett, számomra már-már kibírhatatlan lélektani nyomástól. Ledolgoztam a mun-
kaidőt, megkaptam a magam szűk kis porció ételét, amivel nem laktam ugyan 
jól, de legalább senki nem mondhatott rám semmit, senki nem állíthatta rólam, 
hogy a másét eszem.” 

Jeromos (Grammelné) Mária, Nagymadarász: „Az orosz parancsnok sok-
szor elmondta: lányok, semmi olyasmit ne vásároljatok, ami meg van sütve vagy 
főzve, mert lehet, hogy éppen a saját apátokat vagy valamelyik meghalt társato-
kat ásták ki a földből, és adják el nektek.”

Bruzak (Ceteraşné) Maria, Szelestyehuta: „Rengeteget éheztünk, de mon-
dok valamit: az SS-ekhez képest, akiket tőlünk kerítéssel elválasztva, nagyon 
szigorú őrizet alatt tartottak, nekünk egészen jó dolgunk volt. Azoknak, szegé-
nyeknek, kenyeret egyáltalán nem adtak, de egyebet is alig.”

Fastanz (Bauer) Theresia, Kisdengeleg: „Mi nők jobban bírtuk az éhezést. 
A 12 kisdengelegi asszony meg lány közül egy se halt meg, a férfiak közül azon-
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ban nagyon sokan elpusztultak az éhezés miatt.” 
Soproni Mihály, Kisdengeleg: „1947. december 15-én pénzreform volt 

Oroszországban. Attól kezdve sokkal jobb dolgunk lett. Éppen úgy fizetést kap-
tunk a munkánkért, mint az oroszok. Ezért aztán jobban éltünk az oroszoknál, 
hiszen ők a keresetükből a gyerekeiket is el kellett lássák, nekünk azonban (leg-
alább ott) nem volt gyerekünk.” 

Lágerélet

Czine Gábor, Nagykároly: „Az egyik fényi ember, akinek a nevére már nem 
emlékszem, a sok éhezéstől annyira legyengült, beteg lett, hogy már mozogni is 
képtelen volt, így a tetvektől sem tudta magát megszabadítani. A tetű meg olyan, 
hogy abban szaporodik el a legjobban, aki magatehetetlen. Én a fényit levetkőz-
tettem pucérra, ami tetűt a testén találtam, lehajtottam róla. Sok évvel később, 
már idehaza találkoztam azzal a fényivel. Amikor megismert, nagyon köszönte, 
hogy megmentettem az életét.” Valószínűleg igaza volt, mert sokszor tényleg 
ilyen kis dolgokon múlott a lágerben az emberélet.

Mellau Jolán, Csanálos: „A legnehezebb olyankor volt, amikor semmi em-
lítésre méltó nem történt, csak a testet–lelket felmorzsoló rabszolgamunkával, 
fázással, éhezéssel és az otthon utáni állandó vágyakozással telt az idő.” 

Emili Julianna, Mezőpetri: „Megegyeztünk, hogy idegenek előtt nem be-
szélünk németül vagy svábul, és magyarnak mondjuk magunkat. A lágerünkben 
a szászok voltak a polcon. Mivel köztük éltem, a következő helyzetbe kerültem: 
magyarul csak értettem, beszélni nem tudtam, mégis magyarnak mondtam ma-
gam, miközben németül nagyon jól értettem meg beszéltem, mégis tettem ma-
gam, hogy egyáltalán nem bírom ezt a nyelvet.” 

Betuker János, Nagymajtény: „Volt nekünk ott részünk mindenféle rossz-
ban: rabszolgaságban, éhezésben, tífuszban, hasmenésben. Tetvek hemzsegtek 
rajtunk, még a plafonról is poloska ugrott ránk.”

Herman (Schwegler) Izabella, Nagymajtény: „Három évig mindenhova 
fegyveres kísért bennünket, utána már csak a lágerkapunál állt őr.”

Reszler Jánosné Heim Jusztina, Mérk (naplórészlet): „Még mosásra se 
adnak időt. Néha lefekszünk, betegnek tesszük magunkat, és olyankor délután 
moshatunk. Vizet csak nagyon messziről, abban a piszkos vederben hozhatunk 
hozzá, amibe éjjel pisilünk. Nappal abban mosunk, persze, szappan nélkül. A 
ruha nem tisztább lesz tőle, hanem még jobban összekenődik. Sokszor veszek-
szünk a vederért, mert mindenki egyszerre akar mosni, és aki az erősebb, az 
győz. Nem sokat foglalkoznak velünk, csak hajtani tudnak bennünket, állandóan 



43

azt mondják, dáváj, dáváj, gyerünk, gyerünk, bisztrá, bisztrá, gyorsan, gyorsan, 
meg hogy, ha nem dolgoztok, nem kaptok enni.” 

Merk (Rákócziné) Magdolna, Túrterebes: „Ha eszembe jut, én sem hiszem 
már el, hogy miben voltunk mi ott. A fenekemen ujjnyi seb éktelenkedett a rüh-
től. Ugyancsak a rühtől a mellem úgy kisebesedett, hogy reggelre odatapadt a 
ruhámhoz, és amikor megmozdítottam, a mellbimbóm is leszakadt. Hosszú ideig 
gyakorlatilag egyáltalán nem is volt mellbimbóm emiatt. Eleven, illetve részben 
behegedt seb éktelenkedett a helyén. A bokánk meg a csuklónk hajlatát is folyton 
kiette a poloska, a tetű, meg a rüh. Ellenszer gyanánt kis deszkadarabkát adtak, 
lapos pálcikával. Az általunk összefogdosott élősködőket a deszkára helyeztük, 
és a pálcikát erősen rányomva szétlapítottuk. Mindezt utálkozva végeztük, mert 
a kövér élősködőkből összevissza fröccsent közben a vér.”

Vénig (Bodnár) Viktória, Érendréd: „A sok éhezéstől gyengék voltunk, mint 
a harmat. Különösen a férfiak – akik jobban elhagyták magukat –, ráadásul tet-
vesek, piszkosak, büdösek is. Akkor azt mondtam, nekem többé soha nem kell 
férfi, de miután hazakerültünk, ez elmúlt. Ott közös helyiségben fürödtünk a 
férfiakkal, meg se láttam, hogy néznek ki, hiába meztelenek voltak ők is, meg 
én is.” 

Tódás László, Bere: „Volt ott egy zsidó őrnagy, az parancsba adta a raktár-
noknak, hogy pakoltasson meg egy teherautót bakancsokkal, ruhákkal, pokró-
cokkal, az egészet vigyék be Sztalinovba, ott értékesítsék, az így szerzett pénzt 
neki adják át, aztán a raktárnok „írja le” az egész szállítmányt. Ez nagy disznó-
ság volt, mert a hasonló ügyleteket a foglyok bőrére bonyolították, hiszen így 
kiürült a raktár és a foglyoknak olyan holmi sem jutott, ami pedig az életben ma-
radásuk szempontjából is létfontosságú lett volna az ottani hidegben. Farkas Jó-
zsefnek például az ilyen lopások miatt kellett meghalnia. Mivel a tisztek eladták 
a raktárból a foglyoknak szánt bakancsokat, Farkas lábbeli híján kénytelen volt 
rongyokba bugyolált lábbal járni, így viszont annyira felfázott, hogy belehalt.” 

Munkaviszonyok

Zsurzs (Szabóné) Anna, Mezőpetri: „Az alacsony bányavájatban hason 
csúszva kellett  rövid nyelű lapáttal vagy puszta kézzel kiszedni és a hasam mel-
lett hátratolni a szenet, majd követ tömni a helyére, hogy a járat be ne omoljon.” 

Heinrich (Gnandtné) Erzsébet, Mezőfény: „Dolgoztam a 400-as bányában, 
ott a föld alatt is állandóan úgy csorgott a víz, mintha eső esett volna. Ha vélet-
lenül a nyelvemhez ért az a víz, nagyon keserű ízt éreztem, ahol meg a ruhára 
csorgott, kilyukasztotta, átégette.” 
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Velti (Forstenheizlerné) Margit, Krasznabéltek: „Akkor és ott, aki nem 
dolgozott, tényleg nem evett, így idő múltával éhen is halt.”

Schneider (Mesmerné) Maria, Szakasz: „Végig bányában dolgoztam. Ká-
posztalevessel, egy kiló kenyérrel a gyomromban, hason csúszva, féloldalasan 
fekve lapátoltam a gép által kitermelt szenet, a 80 centi széles, 1 méter magas 
járatban.”

Betuker János, Nagymajtény: „A Csisztekova melletti 21-es lágerben le-
kerültem a bányába. Csákánnyal fejtettük, lapátoltuk a szenet, raktuk a szutykit 
(oszlopot), hogy ne rogyjon ránk a bánya. Az 50 centi magas járatban hason 
csúsztunk előre és fekvő helyzetben, féloldalasan lapátoltunk. Munka végezté-
vel a felszínen nem ismertünk egymásra, úgy belepett a szénpor. Még most, több 
mint 50 év után is megvan rajtam a nyoma.”

Herman (Schmid) Irén, Nagymajtény: „Egész idő alatt bányában dolgoz-
tam. A térdemre erősített bőrvédővel, a kezemen kesztyűvel, négykézláb közle-
kedtem az 1 méter magas vájatban, a szenet is térdelő helyzetben lapátoltam.” 

Betuker János, Nagymajtény: „Tíz tonna uhol-t, szenet kellett kitermelni, a 
puskás őr csak akkor engedett a felszínre, ha ennyit teljesítettünk. Ezért sokszor 
14–16 órán át dolgoztunk egyhuzamban.”

Oláh János, Piskolt: „Ahogy lent a föld alatt lapátoltuk csillékbe a szenet, 
helyszűke miatt arrább mozdulni se tudtunk, így aztán félig betemetett bennün-
ket a szénpor, mire befejeztük a munkát. Egy váltásban személyenként 13 csillét 
kellett telelapátolnunk. A saját érdekünkben ajánlatos volt igyekezni, mert addig 
tartottak étlen–szomjan a föld alatt, míg a normát nem teljesítettük.”

Higannyal dolgozók

Hihetetlenül hangozhat, mégis igaz: akik az eddig leírt munkakörülmények 
között dolgoztak, szerencséseknek érezhették magukat. Mármint azokhoz ké-
pest, akik higannyal dolgoztak.

Láng (Ludescherné) Emma, Csanálos: „Engem munkára a higanygyárba 
osztottak be. Szenet kellett lapátolnom annak a kemencének a tűzterébe, ame-
lyikben a higanykövet főzték. Ahol a higany a palackokba csepegett, ott gőz is 
jött ki a kemencéből. Aki azt belélegezte, megbetegedett. Nekem is hamar piros 
lett az ínyem, a fogaim meg úgy meglazultak, hogy sokat már akkor a nyelvem-
mel toltam ki a helyéről. Mindjárt az első betegtranszportba bekerültem, így 
csak kilenc hónapig voltam Oroszországban, de a fogaim a hazatérésem után is 
tovább hullottak, egészen addig, míg mind el nem hagyott.” 

Tempfli (Függné) Mária, Csanálos: „Miután a higanykőből kifőzték a 
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higanyt, valami meleg salak maradt vissza, amit elszállítottak onnan. Azt a sala-
kot én is lapátoltam, de nem sokáig, mert közben még gőzölgött, és az a gőz na-
gyon veszélyes volt, kihullottak tőle a fogaim, megbetegedtem. Talán két–három 
hónapig végezhettem ezt a munkát, utána elhelyeztek, mert tudták, hogy úgyse 
bírnám már sokáig. Ott úgy volt, hogy mindig azt tették a legnehezebb helyre, 
aki egy kicsit jobban bírta magát.”

Vadai János, Csanálos: „Én Nyikitovkán több mint egy évig dolgoztam a 
higanygyárban. Előbb öt–hat hónapig a kinti kemence mellett, majd, miután az 
ott beszerzett betegséget kihevertem, kilenc hónapig a kőtörőben. A higanygyár 
két kemencéje közül a szabadban lévő volt a veszélyesebb, vagyis az, amelyik 
mellett én dolgoztam. Ott mindenhol gáz terjengett körülöttünk. Hat órán át dol-
goztam naponta, közben az erős gáztól ötször–hatszor is híg széklet ment el 
tőlem, úgy, hogy észre se vettem. A higanygázt az emberek nem egyformán bír-
ják. Volt, akinek a szája már két–három nap, egy hét elteltével gyulladásba jött, 
már az egyébként kincset érő kiló kenyér se kellett neki, amit ott adtak, gyorsan 
legyengült. Mert attól kezdve, amikor a higany a foghúst elkezdte kirágni, az 
embernek nem kellett az étel. A fogíny eleven lett, begennyesedett, az egész száj 
megtelt gennyel. Bármi hozzáért, fájt, olyan szájjal nem lehetett enni. Nem én 
álltam a legjobban a higanygőzt, mert olyan is akadt köztünk, akinek alig ártott, 
de, talán, mert fiatal voltam, nagyon sok sorstársamnál tovább bírtam a kemen-
ce mellett. Egy idő után azonban annyira elkezdtem reszketni, hogy a cipőmet 
is képtelen voltam befűzni. Segítség nélkül csak úgy tudtam a számba juttatni 
a levest, ha a fejemet kitámasztottam, a kanalat tartó kezemet pedig az asztal 
lapjához szorítottam, különben mire a számhoz ért, nem maradt lé a kanálban.”

Láng (Ludescherné) Emma, Csanálos: „’45 februárjától ’45 novemberéig 
voltam Oroszországban, de csak májusig dolgoztam, mert a belélegzett higany-
gőz miatt hamar jelentkezett az étvágytalanság, a fogínygyulladás, alig ettem 
valamit és nagyon legyengültem, betegtranszporttal hazaküldtek.”

Schwegler István, Csanálos (Naplórészlet): „A higanygyárat egy mérnök 
irányításával nagyrészt a mi embereink építették fel. Egészségvédelmi szem-
pontból nem volt megfelelő. Például a kemencékből szivárgott a gáz, aminek 
sokan áldozatul estek. Az ott dolgozók nyelve kifekélyesedett, a foguk és ínyük 
tönkrement. Hiába kapták naponta a kiló kenyeret és fél liter tejet, még a tejet is 
alig tudták meginni. A szobájukban olyan rossz levegő volt, hogy aki oda beke-
rült, igyekezett minél előbb kijutni.”

Mellau Jolán, Csanálos: „A higany nagyon ártalmas. Én se a darálónál, se a 
főzőnél nem dolgoztam, csak a bányában, és romeltakarításon a közelben néhány 
napig, mégis tönkrementek, kihullottak a fogaim. Annyi higanytól is, amennyi a 
levegőbe meg a vízbe került.”
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Schömberg (Hágenné) Rozália, Mezőterem: „Ott volt a legveszélyesebb 
dolgozni, ahol a higanyt főzték. Azok közül, akik oda kerültek, én Stocz Jánost 
láttam közelről. Nagyon csúnya, eleven, véres volt a fogínye, a fogaiból is hi-
ányzott. Mivel az egész szája gyulladásban volt, csak folyadékot, tejet ivott, még 
azt is nehezen tudta lenyelni. Meg is halt Oroszországban, de előtte még sokat 
szenvedett szegény. A főző mellől kannaszerűségben hordták a higanyt, ami bor-
zasztóan nehéz.

Dolóczki Géza, Mezőterem: „A belélegzett higanygőz leghamarabb a fogí-
nyt támadta meg. A foghús rothadásnak indult, és cafatokban lógott a szánkban. 
A poliklinikán ezt úgy gyógykezelték, hogy egy kötőtűszerű valamivel kipisz-
kálták a cafatokat az ember szájából. Aki oda került és hosszabb ideig kibírta az 
éhezést, meg azt is kiállta, hogy állandóan fertőtlenítsék és lepiszkálják a rothadt 
húscafatokat az ínyéről, életben maradt, a többiek meghaltak.”

Cserfalvi (Czimmermann) Pál, Mérk: „A higanygyárban a munka nem ne-
héz volt, hanem veszélyes. Mielőtt a kohóba került, gép törte össze a higany-
követ. Nekünk azt kellett felszedni, ami ilyenkor lehullott. Ahogy a gép törte a 
követ, finom por keletkezett. Az a por emésztette meg az embert. Leghamarabb a 
fogakat kezdte ki. A fog meglazult az ínyben, és ki lehetett venni kézzel. Én csak 
kis időt, egy hónapot töltöttem ott, de ez is elég volt ahhoz, hogy utólag hamar 
kurtára kopjanak, elporladjanak a fogaim. A veszélyes higanypor ellen a véde-
kezés annyiból állt, hogy az ember bekötötte a száját ronggyal. A rongy azonban 
csak a por egy részét fogta fel, a többit így is belélegeztük.”

Pink Antal, Kaplony: „A higanykőbányában ahol dolgoztam, volt egy kis 
gödör, egy teremi ember bele guggolt a félre való dolgát elvégezni, közben meg-
fulladt a gáztól. A tárnában máshol ventilátor hajtotta a levegőt, volt szellőztetés, 
ki lehetett bírni, de abban a gödörben megrekedt a gáz. A bányászok fogínyét 
nem támadta meg a higany, csak azokét, akik a gyárban dolgoztak. De azokból a 
kaplonyiakból, akik a gyárban dolgoztak, már egy se él.”

Egészség-betegség

Nusser György, Erdőd: „Én már betegen érkeztem meg Sahtára, ezért hatod 
magammal az állomásról egyenesen a kórházba vittek. Abból a hétből egyedül 
csak én maradtam életben, mégpedig nem csupán annak köszönhetően, hogy 
fiatal korom miatt ellenállóbb szervezetű voltam, hanem még inkább azért, mert 
nagyon hasonlítottam az egyik ápolónő távol lévő fiára. Attól az ápolónőtől ame-
rikai segélycsomagokból származó konzerveket és egyéb élelmiszereket kaptam. 
De az ottani kórházban még kivételezettként sem volt könnyű a túlélés, hiszen 
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például a fűtés is hiányzott. — Holodno, holodno! (Hideg, hideg!) – kiáltozták 
gyakran a kétségbeesett betegek.”

Ili (Kovácsné) Ilona, Túrterebes: „Amikor megérkeztünk Krivoj-Rogba, ki-
hirdették: fejfájás, fogfájás nem betegség, a munkából csak az hiányozhat, aki-
nek legalább 41 fokra szökik fel a láza. „

Turdean (Starmüller) Margareta, Szaniszló: „Havonta egy alkalommal 
nők, férfiak egyszerre meztelenül ki kellett menjünk az udvarra, jött a lityinant 
egy tasnádi ápolónővel, a csípő táján megvizsgálták a bőrünket, hogy van-e alat-
ta hús. Akinél húst éreztek, az makkegészségesnek minősült.”

Vonház (Mogyorósné) Julianna, Mezőpetri: „Ha már nagyon legyengül-
tem, könnyebb munkára osztottak be, például a konyhára. Egy ilyen alkalommal 
Olga Mihájlová, a láger asszisztensnője vett maga mellé. Orvosság gyanánt fáj-
dalomcsillapító tabletta állt a rendelkezésünkre, de abból is csak olyannak adhat-
tam, akinek nagyon fájt a feje. A kórházban a tetvek miatt mindenkit kopaszra 
nyírtak, nem tudtuk, ki a férfi, ki a nő. Tinktúra volt az egyetlen gyógyszer.”

Egerpataki (Emili) Erzsébet, Gánáspuszta: „Orvosi bizottság elé kerültem. 
A vizsgálatot végzők nem mondtak semmit, de nemsokára felkeresett a tolmács, 
és kiadta előre a legutóbbi fizetésnap óta esedékes béremet. Ez azok esetében 
volt szokás, akiket egészségügyileg alkalmatlannak találtak a további munkára. 
Boldog voltam, hogy a következő betegszállítmánnyal én is hazamehetek. Ám 
nemsokára jött a hideg zuhany. A tolmács ismét megkeresett, ezúttal azzal, hogy 
első alkalommal tévedésből adta ki előbb a béremet. A valóságban persze szinte 
biztosan nem tévedés történt, hanem az, hogy valaki más utazott haza helyettem. 
A lágerben ugyanis gyakran megesett, hogy a beteg továbbra is ott maradt, mert 
az egészséges lefizette az orvost, vagy akit lehetett.” 

Tódás László, Bere: „Tíznaponként komisszió volt, amely a betegek és a 
nagyon legyengültek közül kijelölte azokat, akik egészségi okok miatt hazame-
hettek. Az őrnagy azonban utólag nem a valóban betegeket küldte haza, hanem 
az olyan egészségeseket, akik őt lefizették, a betegek pedig ottmaradtak és el-
pusztultak.”

Turdean (Starmüller) Margareta, Szaniszló: „1945 szeptemberében nagy 
tífuszjárvány tört ki. Más gyógyszer híján, akinek ment a hasa, véres volt a szék-
lete, és 40 fok fölé szökött a láza, valamilyen teát kapott, amit a tasnádi Brém 
gyógyszerész és a felesége készítettek, vadon termett növényekből meg sóból. 
Akkor nagyon sokan meghaltak. Amíg betegek voltunk, abból a kenyérből, amit 
a lágerben adtak, nem ehettünk, különben a belesütött pelyva kilyukasztotta az 
ember belét, aminek a falát a betegség elvékonyította.”

Leiss (Hamzáné) Éva, Krasznasándorfalu: „Az oroszok keveset tettek a 
betegek felépülése érdekében. Tifusz ellen valami tablettát adtak, meg azt aján-
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lották, pirítsunk kenyeret, dörzsöljük be fokhagymával, azt együk.”
Bondár (Gózner) Terézia, Tasnád: „Amikor nagybeteg voltam a kórházban, 

Stier (Moldován) Mária fényképet mutatva könyörgött az orvosnak: — Doktor 
úr, gyógyítson meg engem, mert odahaza ez a három gyerek vár… Az orvos 
Brassó környéki német volt. Nagyon megrázta az eset, ezt mondta: — Képtelen 
vagyok elviselni, hogy egy injekcióval megmenthetném, de nem tehetem, mert 
nincs hozzá gyógyszer! Tehetetlen elkeseredésében a bányába kérte magát dol-
gozni. Oda is tették. Amikor sárgaságban voltam három hónapig, nekem is csak 
a szememet nézték, gyógyszert nem adtak. Idehaza mondta is az orvosunk: — 
Csodával határos dolog, hogy maga életben maradt.”

Ditschi (Góznerné) Anna, Erdőd (naplórészlet): „Szeptember 5. Kiütött 
a tífusz, én is elkaptam. Teherautóval kórházba szállítottak, ahol egy hónapot 
töltöttem, két hetet eszméletlenül. Máthé Marcsa mesélte utólag, hogy milyen 
voltam, mit műveltem kopaszra nyírt fejjel. Folyton az ágy alól kellett előhúzni, 
ahova lázas önkívületben bújtam, azt hajtogatva, van ott egy lyuk, amelyen át 
hazajuthatok. Egy idő után lekötöttek. Löchli Feri meg Reiz Béla a betegségük 
idején többnyire azt mesélték, repülőgéppel hoztak nekik ennivalót otthonról, de 
mindet ellopták a párnájuk alól. Elmondásuk szerint máskor fiákeren szállították 
nekik a rengeteg ételt, de a sok éhes azt is mind ellopta. Orvosságot egyálta-
lán nem kaptunk. Mivel enni is alig volt mit, amikor Isten segítségével jobban 
lettünk, Mezei Margittal kimásztunk az ablakon, és kéregetni jártunk a közeli 
bányász-negyedbe.” 

Kapcsolat a helyiekkel

Tündik László, Túrterebes: „Mi, terebesiek, egyébként is csak magyarul 
beszéltünk, de Oroszországban a szokondiaknak sem kellett többször mondani, 
hogy ha jót akarnak maguknak, ne nagyon sváncigoljanak. Hamar megtapasz-
talták a saját bőrükön, hogy az őreink, de még a civilek is másként bánnak a ma-
gyarokkal, mint a németekkel, azután már nem kellett erre biztatni őket, anélkül 
is magyarnak mondták magukat.”

Bauholzer (Linsenboldné) Rosalia, Szakasz: „Oroszországban mi, német 
anyanyelvű svábok is magyarnak mondtuk magunkat, mert az oroszok a néme-
tekkel durvábbak voltak.” 

Akkerman Erzsébet, Nagykároly: „Az oroszok eleinte nemká-nak, német-
nek mondtak bennünket, de később rájöttek, hogy vengerszkik, magyarok va-
gyunk, és nem viselkedtek velünk ellenségesen, kivéve a zsidó származásúakat, 
meg tapasztalataim szerint, talán még az olyan nyomorékokat is, akik a háború-
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ban vesztették el a fél lábukat, kezüket stb.” 
Bondár (Gózner) Terézia, Tasnád: „1946-ban, a Csisztikó melletti 43-as 

lágerben a tífuszjárvány idején, reggelenként, amikor jött, a tiszt, megkérdezte: 
— Hány halott van? De akárhányat is jelentettek neki, mindig csak legyintett: 
— Málo! (Kevés!)”

Schwegler István, Csanálos (Naplórészlet): „A civil orosz jószívű. Ha be-
mentünk a házába kéregetni és volt két krumplija, egyet ideadott.”

Binder Mária, Tasnádszántó (naplórészlet): „Egy alkalommal Vera Sztye-
panova, az orosz konyhafőnöknő kivitt magával a falujába, Petroszkába, meg-
mutatni a szülei házát. Deszkával elkerített részen az egyik szobában szép tehén-
ke, a másik szobában az asztal lábához erősített rövid pórázon kisborjú, egyik 
sarokban öt–hat veder csöves tengeri, a másikban valamivel kevesebb krumpli. 
Vera szemmel láthatóan nagyon büszke volt arra, hogy a szülei és ő milyen jó 
anyagi helyzetben vannak — a visszaúton a lelkemre kötötte, meséljem ezt el a 
többieknek is. Az akkori ottani állapotokhoz képest valóban gazdagnak számí-
tottak. Sztyepanovát később áthelyezték a bányába, de előbb gyűlésen feldol-
gozták, hogy lopott, sokat elhurcolt a lágerből abból, ami a munkásokat illette 
volna meg.”

Ditschi (Góznerné) Anna, Erdőd (naplórészlet): „Május 8. Kísérő nélkül 
indultunk munkára, gondoltuk nem a szokott úton megyünk, hanem a házak kö-
zött, és megnézzük, hogyan élnek, laknak az oroszok. Éppen olyan szánalomra 
méltóak, mint mi. A házba tehénistállón át lehet jutni, a szoba közepén szén-
tüzelésű kandalló, annak a tetején alusznak a rongyokba bugyolált gyerekek. 
Az egyik háznál kaptunk egy-egy félig megfőtt krumplit. Megcsókoltuk érte az 
asszonykát, úgy örültünk. Fejedelmi lakomaként ettük meg, utána azonban sírni 
kezdtünk, mert eszünkbe jutott, hogy odahaza Bangó Marci, a falu koldusa, ha 
valahol ilyen alamizsnát kap, vagy eldobja, vagy kibeszéli a gazdát, aki nem 
restell egy szem krumplit adni.”

Veibel (Teiszlerné) Gizella, Mezőfény: „Tavasszal, műszak után, kisebb 
kerthelyekre vittek bennünket ásni. Egy ilyen alkalommal látjuk, hogy a ránk 
felügyelő orosz nőnek potyognak a könnyei. — Maruszja, miért sírsz? Ezt vála-
szolta: mivel nem bányában dolgozik, hanem a felszínen, csak fél kiló kenyeret 
kap naponta, annak minden morzsáját a két gyermekének kell adnia, hiszen azo-
kat nem hagyhatja kenyér nélkül, így ő nem evett kenyeret, amióta a háború tart. 
Megsajnáltuk, adtunk neki a magunkéból. Pedig nekünk is alig jutott.”

Betuker János, Nagymajtény: „Oroszországban nagyon kevés orosz férfit 
lehetett látni, és még az a kevés is vagy öreg volt, vagy hitvány. Ha kikerültünk 
a lágerből, sok orosz nő akart volna mindenfélét tőlünk, de a koszt, amit kaptunk 
az ilyesminek se kedvezett.”
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Bálintfi (Jeromosné) Mária, Krasznaterebes: „Idehaza, mielőtt elvittek, az 
oroszok harsány „bárizsnyá, bárizsnyá” rikkantásokat hallatva futottak utánunk 
az utcán, mi lányok meg azt se tudtuk, hova bújjunk, hogy biztonságban legyünk 
tőlük. Donbaszon orosz férfiak is dolgoztak velünk együtt, de azok a kevéske 
keresetükből nem csak saját magukat, hanem a családtagjaikat is el kellett tart-
sák, úgyhogy még soványabbak, gyengébbek voltak mint mi. Hallották is tőlünk 
eleget: — Na, nagylegények, most fussatok utánunk! Persze hiába kapacitáltuk 
őket, mert ott bezzeg egyiknek se akaródzott az ilyesmi.”

Heidenhoffer (Tilingerné) Mária, Gilvács: „A lágerben nagyon rendes 
tisztjeink voltak. Előre megmondták azt is, hogy lopni szabad, de csak az álla-
méból, a gazdák zsebkendőnyi magánkertjében termő kevéske zöldségfeléhez 
ne nyúljunk, mert abból nagy baj lehet. A jól megtermett, mindig éhes Schrádi 
Elemér nem hallgatott rájuk, az egyik magánkertből lopott zöldséget, észrevet-
ték, és a gazdák úgy elverték, hogy nemsokára belehalt.”

Simpf Imre, Józsefháza: „A legtöbb helybeli ház a következőképpen készült: 
oszlopokat ástak le a földbe, ezeket kívülről, belülről körülszegezték deszkával, 
a deszkák közötti hézagot pedig alaposan teledöngölték fűrészporral. Kemencét 
is építettek bele, télen azon aludtak.”

Méhi (Juhász) Erzsébet, Érszentkirály: „Az orosz munkatársaink nem vol-
tak rossz emberek, de velünk nem szerettek dolgozni, azt mondták ránk, dornoj 
nyemec, bolond német. Ennek az volt az oka, hogy, mivel mi rendesen dolgoz-
tunk, nem csak mímeltük a munkát, az ő normájukat is folyton felemelték.” 

Görbe Károly, Ady Endre falu: „Fazekas Ignác műszaki rajzoló dunyhá-
val, párnával érkezett hazulról, azokat odaadta valakinek, aki cserébe elintézte, 
hogy bekerüljön a legelső betegtranszportba. Abban a transzportban nyolcvanan 
voltak. Egy hadnagy egészen hazáig kísérte őket. Az illetőt, mivel rendes volt 
velük, búcsúzóul vendégül látták. Mikor ez a hadnagy visszatért közénk a lá-
gerbe, mindenkinek azt mesélte, hogy nálunk minden háznál magazin van, ami 
alatt azt értette, hogy minden spájzban annyi az élelem, mint Oroszországban, az 
élelmiszerüzletekben. De nem sokáig híresztelhette ezt szegény, mert besúgták a 
GPU–s tisztnek, aki elvitette Szibériába.”

Tódás László, Bere: „Az orosznak akkor nagy volt a szegénysége, de még 
nagyobb a szívbéli jósága. Ha egyáltalán volt neki mit enni, az utolsó falatját is 
odaadta. A feleségem ott szülte meg a fiunkat, Lászlót. Kimentem egy házhoz, 
kértem az ottaniakat, adjanak egy kis tejet, újszülöttnek kéne. Miközben a tejet 
öntötte, azt mondta nekem az asszony: — Gyere mindennap, máskor is pénz 
nélkül kapod. A fia se akarta alább adni, hát odaszólt az anyjának: — Az én fele 
kenyeremet is add oda neki!” 

Oláh János, Piskolt: „Az első lágert talán túl se élem, ha nem civil oroszok 
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(két nő, meg két idős férfi) a munkatársaim. Ők is szűkölködtek, kevéske, papír-
vékony málékenyérrel, bélessel jártak munkába, de olyan jólelkűek voltak, hogy 
azt a keveset, amijük mégis volt, gyakran megosztották velem. 1948-ig egyszer 
se laktunk jól Oroszországban, azután azonban nem éheztünk.” 

Halál

Vízvári (Vonházné) Mária, Mezőpetri: „Sokan meghaltak. A férfiak attól, 
hogy sokat dolgoztak, keveset ettek, meg attól, hogy mahorkáztak (még azt a 
kevéske kis ételadagjukat is dohányra cserélték) végelgyengülésben haltak meg. 
Előtte úgy gunnyasztottak, mint a beteg tyúkok.” 

Dolóczki Géza, Mezőterem: „Nyikitovkán nem csak ’45-ben haltak meg 
sokan, hanem ’47 elején is. Akkor azért, mert a szárazság miatt még inkább 
éheztünk.”

Betuker János, Nagymajtény: „Vécé gyanánt egy mély gödör szolgált, ami 
fölé deszkát helyeztek. Akadt, aki beleszédült a felgyűlt ürülékbe, és a gyenge-
ség miatt nem tudott kimászni, ott lelte halálát.” 

Baumann János, Mérk: „1945 január–februárjában olyan kemény tél járta, 
hogy az oroszok se nagyon emlékeztek hasonlóra. Ebben az időszakban a fenti 
munkán lévőkből haltak meg többen.”

Ditschi (Góznerné) Anna, Erdőd (naplórészlet): „Április 1. Arra ébredtünk, 
hogy a barakkban újszülött van. A gyermek apja egy orosz katona lehetett. Át-
vonuláskor megerőszakolta az asszonyt, akinek a férje a fronton szolgált. A nő 
emiatt nagyon szégyellte magát. Pedig átvonuláskor sok nővel megesett ilyesmi. 
Április 5. A kis újszülött éhen halt, mert az anyjának egyáltalán nem lett teje. 
Miből is lett volna, amikor nincs mit ennie? Április 14. Még egy magyarországi 
lánynak született gyermeke. Búvóhelyet keresett, megszülte a gyermeket, majd 
egy nyakára tekert dróttal megfojtotta, elásta a salakba, és visszament dolgozni. 
Azt mondta, képtelen lett volna elnézni, hogy a gyermeke is annyit szenvedjen, 
mint ő, úgy gondolta, jobb lesz szegénykének a halál, ami előbb, utóbb őt is 
eléri, és megváltás lesz a számára. Miután a gyermeket megtalálták, nagy bün-
tetést szabtak ki rá, de nem töltötte le, mert néhány nap múlva tényleg meghalt. 
Nem ítéltük el, mert valamennyien inkább a halált választottuk volna, mint az 
itteni életet.” 

Hobler Jakob, Batarcs: „A Kelet–Németországból odakerült németek mind 
gyárigazgatók, meg más efféle finom, kényes emberek voltak, velünk, parasz-
tokkal ellentétben nem bírták a nélkülözést, rengetegen meghaltak közülük. Kü-
lönösen ’45-ben, de ’47-ben is, amikor sóska–koszton tartottak bennünket. A 
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németországiak jó része öngyilkos lett. Lenyeltek egy–egy tyúktojásnyi meny-
nyiségnek megfelelő darab sót, másnapra feldagadtak és meghaltak. Egyiküktől 
megkérdeztem, miért csinálja. Ezt válaszolta: — Úgyis itt kell meghalni, essünk 
túl rajta!”

Tódás László, Bere: „Bizony sokan meghaltak, de azok egy része magának 
okozta a bajt. A nagy honvágy miatt mindenfélét megpróbáltak, csakhogy haza-
jussanak. Volt, aki vízben feloldott krétaport ivott, vagy feldörzsölte a lázmérőt. 
Ebbe még nem haltak bele, de abba már igen, ha a lázmérőből higanyt ittak — 
pedig ez is előfordult. Sokan szándékosan gyengültek le, hogy az orvos munka-
képtelennek találja és hazaküldje őket. Egyeseknek sikerült, mások belehaltak.” 

Schwegler István, Csanálos (Naplórészlet): „A temetés nyáron nem állított 
nehéz feladat elé, de télen vésővel is alig lehetett 30–50 centi mély sírt ásni. 
A talaj olyan kemény volt, hogy a véső csak úgy szikrázott miközben dolgoz-
tak vele. Eleinte az asztalosok készítettek koporsót, később azonban naponta 
3 halottat is temetni kellett, és ennyi koporsónak való deszkát már nem tudtak 
szerezni. Télen megtörtént, hogy a halott lábujja kilátszott a földből, mert nem 
tudtak lejjebb ásni.” 

Soproni Mihály, Kisdengeleg: „Az ottani talajban 70 centi mélyen már szén 
volt, felette meg kavicsos földréteg, télen csak nagyon nehezen lehetett ott ásni. 
Ezért aztán sokan ásták el a halottat, hanem csak hóval takarták be. Így aztán a 
kutyák oda, a temetőbe jártak kosztolni. Tavasszal, amikor elolvadt a hó, fehérre 
rágott csontok hevertek szerteszét a környéken.”

Betuker János, Nagymajtény: „Makievkán egyszer azt mondták, magyar 
delegáció jön a temetőt megnézni. Erre bekeríttettek velünk egy területet dróthá-
lóval, és a küldötteknek azt mondták, hogy azon belül pihennek a magyarok. De 
a valóságban nem nyugodott ott senki.”

Hazatérés

Láng István, Gilvács: „Miután Horlovkán is lehúztam egy évet, azt kérdezte 
tőlem a szász tolmács: — Akarsz hazamenni? Olyan helyen voltam, hogy hoz-
zájutottam, hát adtam neki cukrot. Cserébe orvos elé vitt, aki betegtranszportba 
juttatott, pedig ottani mércével mérve nem is voltam nagyon legyengülve.”

Herman (Schwegler) Izabella, Nagymajtény: „1947-ben Kapitálába több 
lágerből érkeztek deportáltak, voltak köztük magyarországiak is. Azokat nem-
sokára hazaengedték. Minket persze érdekelt, hogy őket miért, és minket miért 
nem. Azt a választ kaptuk, hogy azért, mert a magyarok hazavitték az övéiket, 
a románok nem. De mi is magyarok vagyunk, mondtuk erre. Az orosz tisztek 
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azonban a fejüket rázták: — Ti románok vagytok, nem magyarok! Mivel nem 
értettük, tovább firtattuk a dolgot. Az orosz tisztek így magyarázták: — Bár a 
románok németekként adtak ki benneteket, ti románok vagytok, ezért nem me-
hettek haza. A románok ugyanis hadisarcot kellene, fizessenek nekünk, ehelyett 
azonban azt mondták, ők nem fizetnek, majd ti ledolgozzátok, amit kell! Minket 
ez a magyarázat végképpen összezavart. A nagyanyáink tudtak németül, de ben-
nünket már nem tanítottak meg, mi magyarul beszéltünk. Hol magyar iskolába 
kellett járjunk, hol meg németbe. Erre Oroszországban az oroszok bejelentik, 
hogy ők azért dolgoztatnak bennünket, mert románok vagyunk.”

Vénig (Bodnár) Viktória, Érendréd: “Negyvenhétben egyszer csak azzal a 
kérdéssel jöttek, hogy kik közülünk a magyarok? Jelentkeztünk, hogy mi. Erre 
bevagoníroztak és elhoztak Máramarosszigetre. Ott kiderült, hogy az oroszok 
ezt a kérdést nem arra értették, ki milyen nemzetiségűnek tartja magát, ahogy 
mi gondoltuk, hanem arra, hogy kik a magyarországiak. Ebből majdnem baj 
lett, a románok eleinte nem akartak átvenni bennünket, de a végén is csak azzal 
a kikötéssel tették ezt meg, ha nekik több ilyen kifacsart embert nem hoznak.”

Jeromos (Grammelné) Mária, Nagymadarász: „Amikor a hazatérésünk kö-
rüli bonyodalom volt megjelent egy tiszt, és papírról felolvasta azoknak a neveit, 
akikről azt mondta, hazamennek. Mi persze nem értettünk semmit. — Egyesek 
miért, mások miért nem? – kérdezgettük egymástól. Csak később tudtuk meg, 
hogy akiket továbbra is ott tartottak, azoknak a papírjára rá volt vezetve, hogy 
Erdélybe valók, a hazamenésre kiválasztottakéra viszont nem, ezért bennünket 
magyarországiaknak hittek.”

Tündik László, Túrterbes: „Rákosi megegyezett Sztálinnal, hogy az száz-
ezer magyarországi deportáltat hazaenged. 1947. július 2-án mi is olyan paran-
csot kaptunk, amit, hej de nagyon szívesen teljesítettünk: — Aki magyarnak 
van felírva, sorakozó, irány haza! A szokondiakat is beleértve, hirtelen minden 
Szatmár megyei nagy magyar lett. Hat nappal később, július nyolcadikán már 
Máramarosszigeten voltunk, ahol egy miniszter által vezetett magyarországi 
küldöttség várt ránk. Azazhogy nem ránk vártak azok, hanem magyar állampol-
gárokra! Mivel azonban mi román állampolgároknak bizonyultunk, a magyar 
küldöttség nem vett át bennünket. Az orosz tiszt, aki azelőtt lágerparancsno-
kunk volt, és Szigetre is elkísért bennünket, dühösen megkérdezte: ha románok 
vagyunk, miért hazudtuk magunkat magyarnak? A krivojrogi lágerben az oro-
szok sok meghibásodott rádiót vittek Steib Károlynak javítani, azokon persze 
mi is hallgattunk híreket, és nagyon jól tudtuk, hogy a mi szülőföldünk ismét 
nem Magyarországhoz, hanem Romániához tartozik. Azonban arra hivatkozva, 
hogy Oroszországban egész idő alatt nem kaptunk levelet, úgy tettünk, mintha 
nem tudnánk, hol húzódik az országhatár. Egyébként is, tőlünk azt kérdezték, ki 
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vengri, és mi tényleg magyarok vagyunk, tehát nem hazudtunk. Végül az lett a 
dologból, hogy az orosz tiszt nélkülünk fordult vissza.”

Jekli Magdolna Galambos Vendelné, Mérk: „Idehaza röntgenvizsgálatra 
vittek bennünket. Az orvosok több társunknak a leletén bekarikáztak valamiket. 
Ezek a társaink néhány év leforgása alatt mind meghaltak.”

Kárpótlás

Résch Ferenc: “Mivel nem betegedtem meg és végigdolgoztam mind az öt 
évet, Németországból nem kapok kárpótlást. Van egy ismerősöm, akivel együtt 
voltunk és megbetegedett, annak minden hónapban jön 300 márka. Látja, ez nem 
fér a fejembe! Ha a magyarok meg a románok nem tesznek különbséget, minden 
volt deportáltat kárpótolnak, akkor – különös tekintettel arra, hogy svábokként 
vittek el bennünket – a németek vajon miért kárpótolnak csak egyeseket közü-
lünk? A csóró románoktól havonta kapok nyugdíjpótlást, a szintén nem gazdag 
magyaroktól egy összegben kaptam szép summát, csak a dúsgazdag németektől 
nem kapok semmit. De meg is van róluk a véleményem!”

Galiger (Munkácsiné) Jolán, Krasznasándorfalu (naplórészlet): „Hiába 
vittek el bennünket svábokként, Oroszországban nemcsak én tartottam magam 
magyarnak, hanem általában a többiek is. Ennek ellenére igazságtalanságnak 
gondolom, hogy amikor 1968-ban munkaképtelenné váltam, és betegnyugdí-
jaztak, bár én ezt idejében kérvényeztem, Németországból semmiféle segélyt, 
kárpótlást nem ítéltek meg nekem, amit egyebek között azzal indokoltak, hogy 
nem vagyok német származású. Igaz, szüleim és én valóban nem voltunk tagjai 
a Volksbundnak, ám az is igaz, hogy a betegségemet Oroszországban „szereztem 
be”, ahova viszont német származásom miatt hurcoltak el.”

Herman (Schwegler) Izabella, Nagymajtény: „Van, aki csak egy évig volt 
oda, mégis kapja Németországból a márkát, amit én annak ellenére se kapok, 
hogy öt évet húztam le Oroszországban. Ha érdeklődünk, hogy miért van így, 
azt mondják, akkor frissiben, közvetlenül a hazaérkezésünk után kellett volna 
orvoshoz fordulni az ott szerzett nyavalyáinkkal, akkor most mi is kapnánk kár-
pótlást. Csakhogy amíg fiatalok voltunk, nem foglalkoztunk ilyesmivel.”

Zieber János, Józsefháza: „Amíg az ember fiatal, nem törődik a saját egész-
ségével, idehaza én is csak évek múltán fordultam orvoshoz a tüdőmmel, amikor 
már nagyon muszáj volt. Másodfokú szilikózist állapítottak meg, azóta is azt 
nyögöm. Mivel közvetlenül hazaérkezésem után elmulasztottam az orvoshoz 
fordulni, és emiatt nem tudom hivatalos papírral igazolni, hogy a betegségemet 
az uráli aranybányában szereztem, Németországból nem kapok kárpótlást.” 
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Vénig (Bodnár) Viktória, Érendréd: „A szászok közül is sokan tudtak 
magyarul, azok mindig azzal biztattak bennünket, hogy „ne bánjátok lányok, 
Németországban majd nem feledkeznek meg arról, hogy ti is itt szenvedtetek”. 
Ellenkezőképpen történt, amikor kárpótlásra került a sor, pontosan csak Német-
országban feledkeztek meg rólunk.”

Vigh József, Szaniszló: „Öt esztendőt húztam le a szovjet paradicsomban, 
ahol egy robbanásos baleset következtében elvesztettem a jobb szememet. Ez 
1949-ben, vagyis a vége fele történt, amikor már inkább törődtek a sérültekkel, 
betegekkel. Kórházba szállítottak, ahol üvegszemet kaptam a kiégett helyébe. 
Bizonyos idő elteltével hallottam, hogy a volt deportáltak közül azok, akik ko-
moly betegséget szereztek be Oroszországban, márkát fognak kapni Németor-
szágból. Másokhoz hasonlóan megkértem én is a falubeli tanár urat, hogy le-
velezzük le a dolgot. (A vasfüggöny miatt akkoriban ezt így lehetett intézni.) 
Ment a levél, érkezett a levél többször is, de a végén az jött ki belőle, hogy 
hiába vakultam meg félig, mivel nem vagyok német, nekem nem dukál márka. 
Ez aztán így is maradt, egészen 1996-ig. Akkor azt olvastam az újságban, hogy 
egyenesen Németországból valami fejes jön Szatmárra, felülvizsgálni azoknak 
a volt deportáltaknak az esetét, akik nem kapnak kárpótlást. Szaniszlóról töb-
ben is elmentünk találkozni az illetővel. Amikor én kerültem sorra, kivettem az 
üvegszememet, és zsebkendőben odadugtam a németországi góré orra alá. Na, 
ez hatott! Utána kaptam én is a márkát.”
    

Kitől milyen kárpótlást kapnak a volt deportáltak?

Egy 2008 januárban megjelent ÚJSÁGHÍR: „Tekintettel arra, hogy a második 
világháború után Romániából is embereket deportáltak a szovjet lágerekbe, az 
ország erkölcsi és anyagi kártérítést követelhet Oroszországtól, jelentette ki 
Vlagyimir Jarmosenko Litvánia bukaresti üzleti meghatalmazottja. Jarmosenko 
emlékeztetett, hogy a deportáltak kártérítésére (…) Jelcin elnöksége idején mu-
tatkozott politikai akarat, mint ahogy Németország is kártérítésben részesítette 
az ukrajnai lágerekben sínylődött deportáltakat. Oroszország a mai napig nem 
fizetett kártérítést (…)”

Az elhurcoltakat olyan mostoha körülmények között helyezték el, illetve 
kényszerítették nehéz, gyakran az egészségre is ártalmas fizikai munka végzé-
sére Ukrajnában, hogy mintegy 15 százalékuk belehalt a megpróbáltatásokba, 
a túlélők nagy része pedig maradandó, „életre szóló” nyavalyákkal tért vissza 
szülőföldjére. A kényszermunka legtöbbjük számára 5 (a szerencsésebbek ese-
tében 3) évig tartott, csak azokat engedték haza ennél hamarabb, akik a mostoha 
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viszonyok következtében munkára alkalmatlanokká váltak, szervezetük annyira 
leromlott, hogy hálni járt beléjük a lélek. A deportáltak egyetlen „bűne” a német 
etnikumhoz való tartozás volt - más vádat nem is hoztak fel ellenük. Egyféle-
képpen a tényleges háborús bűnösök, a hitleristák helyett büntették őket – ami 
nyilvánvaló képtelenség. Tehát leszögezhető: teljességgel ártatlanul robotoltak, 
éheztek, fázódtak, sínylődtek éveken át a szovjet munkatáborokban – amiért fel-
tétlenül kárpótlást érdemelnek. Kérdés: kiktől? 

Fordítsuk meg a dolgot, és lássuk mostanáig kiktől kaptak-kapnak kárpótlást 
a volt deportáltak.

A bécsi döntés után Magyarországhoz került Észak-Erdély területéről Ukraj-
nába deportált személyek a magyar államtól már kevéssel az 1990-es fordulat 
után ún. kárpótlási jegyet kaptak, amelyet aztán (romániai mércével mérve) szép 
summáért értékesíthettek. Annak ellenére történt így, hogy Észak-Erdély 1940-
től csak formálisan tartozott 1947-ig Magyarországhoz, a valóságban az elő-
renyomuló szovjet-román csapatok elől hátráló német-magyar csapatok, illetve 
ezekkel együtt a magyar közigazgatás már 1944 október 25-ére teljes egészé-
ben elhagyták ezt a területet. 1945 januárjában, amikor az itteni németek/svábok 
deportálására sor került, Észak-Erdély szovjet (1945 márciusától pedig román) 
közigazgatás alatt állt. Magyarország tehát annak ellenére fizetett kárpótlást az 
Észak-Erdélyből eldeportált németeknek/sváboknak, hogy ezek elhurcolásához 
a korabeli magyar hatóságoknak semmi közük nem volt, az adott történelmi kö-
rülmények között nem is lehetett. (A magyar állam ez ügyben tanúsított nagy-
vonalúsága talán azzal magyarázható, hogy az Észak-Erdélyből a szovjetek által 
málenkíj robotra elhurcolt személyek túlnyomó többsége német ősöktől szárma-
zott ugyan, de nagyon sokan közülük – különösképpen a Szatmár és a Bihar me-
gyeiek – nem csak magyar anyanyelvűek voltak, hanem magyarnak is érezték, 
illetve vallották magukat.) 

A román állam a volt deportáltakat már hosszabb ideje olyan havi járandóság-
ban részesíti, amit a nyugdíjjal együtt visz haza számukra a postás. 2008. január 
1-jétől minden menekülésben, elhurcolásban stb. eltöltött évért havi 100 lejre 
voltak jogosultak. (Tehát például aki négy évig volt kényszermunkán, az havi 
400 lej „deportáltpénzt” kapott.) Ezt az összeget a közelmúltban megduplázták. 
Tehát négy kényszermunkával eltöltött évért immár 800 lej jár havonta. Azt is 
figyelembe véve, hogy Románia Európa szegényebb országai közé tartozik, a 
kárpótlás jelenlegi összege kifejezetten nagyvonalúnak mondható. Ha csak ezt 
az utóbbi összeget néznénk, akár azt is mondhatnánk, hogy Románia elismerést 
érdemel. A dolognak azonban van egy szépséghibája: mire így megemelték a 
„deportáltpénzt”, a hajdani deportáltak nagy többsége már elhunyt, mégpedig 
úgy, hogy előtte elég szűken mért havi kárpótlásban részesült.
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„Németország is kártérítésben részesítette az ukrajnai lágerekben sínylődött de-
portáltakat” – jelentette ki Bukarestben a bevezetőben idézett litván politikus. 
Nos, ez az állítás pontosításra szorul. Szatmár megyéből 1945-ben megközelí-
tőleg 5000 civil férfit és nőt hurcoltak el az ukrajnai munkatáborokba – azon-
ban (a „kimaradtak” nagy fájdalmára) Németországból ezeknek csak egy kisebb 
hányada kap(ott) kárpótlást. Mégpedig az elmélet (illetve az ottani vonatkozó 
törvény) szerint azok, akik a deportálás ideje alatt legkevesebb 25 százalékban 
elveszítették a munkaképességüket. A gyakorlatban azonban (különböző okok 
miatt) még utóbbiaknak is csak egy része.

Summa summarum, elmondható, hogy a volt deportáltakat a deportálásban 
vétlen Magyarország bőkezű, a szegény Románia elfogadhatónak mondható, a 
gazdag Németország erősen szűkmarkú kárpótlásban részesítette. És mi a hely-
zet az ártatlanok elhurcolásában és agyondolgoztatásában leginkább vétkes fél-
lel? Nos, attól bizony mindmostanáig egyetlen huncut petákot se láttak.  
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Baumgartner Bernadette: A szatmári svábok  
a népszámlálások tükrében

(Fejezetrészlet: Kisebbség a kisebbségben. A Szatmár megyei németek a két vi-
lágháború között 1918-1940 - című könyvéből)

A történeti kutatás messze kevesebb figyelmet fordított a szatmári svábokra, mint 
más magyarországi – Trianon után romániai – német népcsoportokra. Állításunk 
különösen az erdélyi szászok és a bánáti svábok relációjában érvényes. Ennek 
oka, hogy a kis létszámú, a nagyobb német lakosságtömböktől elszigetelt, je-
lentős városi településekkel, önálló, erős polgári réteggel és értelmiséggel, ezért 
integráló erejű kulturális hagyományokkal, s legkivált önálló politikai szerve-
zettel nem rendelkező közösség nem tudott olyan hatást gyakorolni a gazdasági, 
társadalmi, kulturális, s még kevésbé a politikai folyamatokra, mint az említett 
két nagy tömb. Mégis tanulságos, s ezért fontos vizsgálni a szatmári svábok tör-
ténetét, fejlődésének alakulását. Sajátos helyzete miatt ugyanis másképp jelent-
keztek náluk a nemzetiségek létét befolyásoló körülmények: a magyar – vagy 
más nemzetiségi – környezet, s a vele kialakult kölcsönhatások, a modernizációs 
folyamatok és a mindenkori államhatalom nemzetiségi politikája. 

*  *  *
1711-ben (a Rákóczi szabadságharc vége) Szatmár vármegye – az ország más te-
rületeihez hasonlóan – szomorú képet mutatott. Megtizedelt lakosság árulkodott 
a vármegye területén századok óta tartó hadakozásokról.

A szatmári béke megkötése után Károlyi Sándor egyik legfontosabb feladatá-
nak a vármegye benépesítését tekintette. A megmaradt magyar jobbágyság nem 
volt elegendő ahhoz, hogy birtokaiból virágzó gazdaságot teremtsen. Károlyi 
Sándor a svábokra gondolt.  A telepesek Badenből, Bajorországból, Hohenzol-
lernből és Württembergből érkeztek 7. Károlyi Sándor és utódainak – a 18. század 
egészén végighúzódó – telepítési politikája eredményeként Nagykároly és Szat-
márnémeti térségében 31 részben vagy egészében svábok által lakott település 
jött létre. A telepítések történetével foglalkozó Vonház István számításai szerint 
1712-től összesen 2072 külföldi német család telepedett le, egy-egy családot 4 
tagból állónak számítva több mint  8000 telepes érkezett a Károlyiak birtokaira.8 
A telepítési munkálatok befejeztével Vonház – az érintett falvak plébániainak ösz-

7.  A nagymajtényi, csanálosi és mezőfényi régi és új sváb lakosok összeírása. 1723. június 15. (Az 
összeírás a három sváb község összes sváb lakosainak származási helyét és volt földesurát közli.) 
In: Vonház István: A szatmármegyei német telepítés. Pécs, 1931. 33. dokumentum. 235-246.
8. Vonház, 177. old.



60

szeírásaiból nyert – adatai szerint 18.377 római katolikus sváb élt a 31 faluban.9 
A telepesek nagy többsége földműves volt, de érkeztek mesteremberek is. A 

szatmári svábok jobbágyok voltak, igaz, eltérően a magyar úrbéres jobbágyok-
tól, a gróf és a svábok közötti viszonyt szerződések rögzítették, és a kezdetekben 
– ellentétben a már itt élő jobbágyoktól – a szabad költözés jogával rendelkez-
tek, időleges mentességet élveztek a vármegyei adó és a földesúrnak fizetendő 
járadék alól. A későbbiekre vonatkozó járadékkötelezettségüket is pontosan sza-
bályozták, így terheik kiszámíthatóvá váltak. Mindez nélkülözhetetlen feltétele 
volt a racionális gazdálkodásnak, s annak eredményeként a vagyoni gyarapodás-
nak.  

Károlyi Sándor a telepítések alkalmával nem vette figyelembe sem a feleke-
zeti, sem a nemzetiségi különbségeket. Ezért falvaiban - sok esetben - együtt 
kellett éljenek magyarok, svábok, helyenként románok.
A telepesek többsége a katolikus vallást követte. Többek között a vármegyé-
be letelepedett sváboknak is köszönhető, hogy 1804-ben megalakult a szatmári 
egyházmegye, melynek területe addig az egri egyházmegyéhez tartozott.

1. ábra: A sváb lakosú falvak területi elhelyezkedése Szatmár megyében

Forrás: saját szerkesztés

9. Uo. 181. old.
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A német identitás megtartásában, illetve az asszimilációs folyamat megindulásá-
ban a gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális hatások mellett fontos szerepet 
játszott, hogy mennyire képeztek az egyes települések összefüggő tömböket vagy 
szétszórt szigeteket. A megye nyugati részén pl. egymáshoz viszonylag közel ta-
lálható Mérk, Vállaj10, Csanálos, Csomaköz, Szaniszló, Mezőpetri. Ide sorolhat-
juk Nagykárolyt és a vele szomszédos két falut, Kaplonyt és Kálmándot is. Ettől 
az összefüggő sávtól délre találhatunk két elszigetelt települést: Mezőterem és Ér-
dengeleg. Nagykárolytól keletre egymáshoz viszonylag közel található Nagymaj-
tény, Gilvács és Krasznaterebes. Innen délre Királydaróc egymagában áll. 
A megye keleti részén a Bükk hegység lábainál, szintén egy összefüggő telepü-
léscsoportot találunk. Ide tartoznak: Nagymadarász, Erdőd, Szakasz, Nagyszo-
kond, Krasznasándorfalú, Krasznabéltek. Délre haladva, Szilágy megye határá-
ban találunk egy teljesen elszigetelt falut, Nántűt. Az erdődi járás északi részén 
két különálló falu, Szinfalu és Alsóhomoród található. Teljesen szétszórt telepü-
lések vannak még az ugocsai járásban – Túrterebes, a szatmári járásban – Zajta, 
a szinérváraljai járásban pedig Józsefháza és Barlafalu. 
A megye közepe ugyanakkor a magyar és román nyelvhatárt is jelzi, persze egy 
átmeneti zónával. A sváb falvak a nagykárolyi járásban magyar többségű fal-
vakkal vannak körülvéve, az erdődi és szatmárnémeti járásban már nagyrészt 
román, míg a szinérváraljai, a nagybányai és a nagysomkúti járásban már tömör 
román falvak övezik a sváb településeket.

A vármegye két városi központot tartott számon. A nagyobb, noha nem me-
gyeszékely, Szatmár városa, virágzó kereskedelemmel, fejlett iparral, iskolákkal 
és más kulturális intézményekkel. Az 1880-as népszámlálás szerint a 17.500 la-
kos közül csak 750 a német. A másik város, és egyben megyeszékhely Nagyká-
roly, mint vármegyei központ megyei és állami hivatalok székhelye, az iskolák, 
akárcsak Szatmáron, itt is magyar nyelvűek. A két magyar város léte, és egy sváb 
központ hiánya csak segítette az asszimilációt.

*  *  *
E hatásokat pontosan tükrözik a népszámlálási adatok, melyek a szatmári svá-
bok esetében első látásra megdöbbentőnek tűnhetnek a térség és a kor viszonyait 
kevéssé ismerők számára. Részletes elemzésük olyan jelenségekre derít fényt, 
az okok feltárása pedig olyan fontos következtetések levonására ad alkalmat, 
melyek nem, vagy másként jellemzőek a szászokra és a bánáti svábokra. 
A Nagykároly és Szatmárnémeti térségében található 27, részben vagy egészé-
ben németek által lakott település közül 24 került a trianoni döntés értelmében 
Romániához. Csupán három falu, Zajta, Mérk és Vállaj maradt a magyar állam-

10 . Mérk és Vállaj 1918 után Magyarországhoz kerül
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határokon belül. Az alábbiakban ennek a 24 község lakosságának számadatait 
vizsgáljuk. A kérdés, hogy hányan is lehettek a Szatmár vidéki svábok az első 
világháborút követően, folyamatosan vita tárgyát képezte. Elsőnek a román ha-
tóságok foglalkoztak a problémával, azzal a határozott céllal, hogy a magyar 
kisebbség lélekszámát a lehető legjobban csökkentsék. Természetesen  a vi-
lágháború előtt készült magyar népszámlálások esetében is hasonló tendenciák 
figyelhetők meg, azaz a magyarok számának növelése a nemzeti kisebbségek 
rovására. A mindenkori hatalom ilyen módon a népszámlálási eredményeket po-
litikai eszközként is használta. 

A Szatmárban lezajló folyamatok elemzését az 1880-as11 és az 1910-es12 
népszámlálás adataival kezdtem. Az 1880-as népszámlálás kiindulópontként 
kezelését két tényező indokolta. Egyrészt ekkor még nem érvényesültek ér-
demben a dualizmus kori modernizáció asszimilációs hatásai, a magyar állam 
nemzetiségekkel kapcsolatos politikáját pedig a számukra kedvező 1868. évi  
XXXVIII. (népiskolai) és a XLIV. („A nemzetiségi egyenjogúság” tárgyában 
alkotott) törvények határozták meg. Másrészt, a korábbi népszámlálásokkal 
ellentétben, az addig is alkalmazott kérdések mellett (a házak száma, jelenlevő 
polgári népesség száma, vallási hovatartozás, írni-olvasni tudók száma) ekkor 
az anyanyelvet is regisztrálják.13 Az 1910. évi pedig azért fontos, mert ez volt 
az utolsó magyar népszámlálás. Ennek adatai – az 1880. évi számsorokkal 
összevetve – tükrözik a magyar társadalom egészének életében minden terüle-
ten jelentős átalakulást eredményező modernizáció, s részben a megváltozott 
kormányzati politika hatásait. 

1910-ben az anyanyelvre és nyelvtudásra vonatkozó kérdés azonos volt az 
1900. évivel. Az anyanyelv felvételéhez, a gyakorlati útmutató a tíz évvel ko-

11  . Erdély településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) megoszlása (1850-1941), Központi 
Statisztikai Hivatal, Budapest 1991, 85-110. old; Alsóhomoród 88. old; Barlafalu 106. old; 
Canálos, Csomaköz, Érdengeleg 95.old; Erdőd 88. old.; Gilvács 96. old., Józsefháza 106. old., , 
Kámánd, Kaplony 96. old., Királydaróc, Krasznabéltek, Krasznasándorfalu 89. old., Mezőfény, 
Mezőpetri, Mezőterem 97. old., Nagymadarász 90. old., Nagymajtény 97. old., Nagyszokond, 
Nántű 90. old., Szakasz 91. old., Szaniszló 97. old., Szinfalu 91. old. Varga E. Árpád: Erdély 
etnikai és felekezeti statisztikája II. kötet, Bihar, Máramaros, Szatmár és Szilágy megye. Nép-
számlálási adatok 1850/1869-1992 között. Teleki László Alapítvány, Kro-Print Könyvkiadó, Bu-
dapest, Csíkszereda, 1999, 521-666. old. 
12 . Erdély településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) megoszlása (1850-1941), Központi Statisz-
tikai Hivatal, Budapest 1991, 85-110. old; Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statiszti-
kája II. kötet, Bihar, Máramaros, Szatmár és Szilágy megye. Népszámlálási adatok 1850/1869-
1992 között. Teleki László Alapítvány, Kro-Print Könyvkiadó, Budapest, Csíkszereda, 1999, 
521-666. old. 
13 . Thirring Lajos: Az 1869-1980. évi népszámlálások története és jellemzői, Budapest 1983, 
10. old.
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rábbi szabályozás szellemében előírta: „Anyanyelv gyanánt minden befolyástól 
menten, a valósághoz híven, mindenkor azt a nyelvet kell bejegyezni, amelyet az 
illető egyén magáénak vall, s amelyen legjobban és legszívesebben beszél. En-
nélfogva megjegyzendő, hogy ámbár az anyanyelv a legtöbbször azonos azzal a 
nyelvvel, amelyet ki-ki gyermekkorában és rendszerint az anyjától tanult, még-
is előfordulhat az az eset is, hogy a gyermek anyanyelve más, mint az anyjáé, 
különösen, ha a gyermek kisdedóvodában, iskolákban vagy egyéb társadalmi 
érintkezés által, vagy annak következtében, hogy szülei különböző anyanyel-
vűek, az anyjától különböző, más nyelvet sajátított el. A beszélni még nem tudó 
csecsemőknél és a némáknál anyanyelv gyanánt a család nyelve, vagyis az a 
nyelv írandó be, amelyen az illető egyén hozzátartozói otthon rendszerint be-
szélni szoktak. Megjegyzendő továbbá, hogy anyanyelv gyanánt mindig csak 
egy nyelvet szabad kimutatni…”14

Az általam vizsgált 24 faluban 1880-ban az összlakosság száma 29.873, eb-
ből anyanyelv szerint 10.376 német (34,73%), 10.062 magyar (33,68%), 8006 
román (26,80%) és 1429 egyéb ajkú (4,78%) élt.15 Az 1910. évi népszámlálás16 
óriási változást mutat a magukat magyar, illetve német anyanyelvűnek vallók 
arányában. Eszerint 1910-ben 28.807-en a magyart (71,15%), csak 3.581-en a 
németet (8,84%), 8026-an pedig a románt (19,82%) jelölték meg anyanyelvként, 
az egyéb kategóriába soroltak száma mindössze 76 (0,19%). A szatmári svá-
bok (a német anyanyelvet vallók) száma tehát 6795 fővel, a népességen belüli 
arányuk pedig 25,89 százalékponttal csökkent. Létszámuk ezzel lényegében a 
harmadára (34,51%) esett vissza. (Lásd az 1. sz. táblázatot)

Az összegző adatok önmagukban is pontosan tükrözik a harmincéves válto-
zás trendjét. Ugyanezt erősíti, hogy öt kivételével valamennyi faluban csökkent 
a magukat német anyanyelvűeknek vallók száma és aránya. A községenkénti 
elemzés azonban további fontos összefüggésekre mutat rá. 

A változások irányát és nagyságrendjét tekintve a 24 települést négy csoport-
ba sorolhatjuk. A két szélső kategóriát – ahol a német népesség teljes eltűnését, 
illetve létszámának, arányának növekedését tapasztalhatjuk – öt-öt falu képezi.
Öt településen a népszámlálás adatai szerint teljesen eltűntek a németajkú la-
kosok. Két falu – Józsefháza, ahol 1880-ban még 85-en (7,22%) vagy Gilvács 
ahol 45-en (11,14%) vallották a német anyanyelvet – esetében a német lakosság 
csekély aránya, s a magyar lakosság nagy többsége (Józsefházán 1880-ban 664 
fő – 56,41%, Gilvácson 348 fő – 86,14%) miatt a jelenséget tekinthetnénk a 

14 . Varga E. Árpád: Népszámlálások a jelenkori Erdély területén, Regio-MTA Történettudomá-
nyi Intézet, Budapest 1992, 15-16. old.
15 . 1. számú táblázat
16 . 1. számú táblázat
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természetes asszimiláció következményének. Ugyanez lehet érvényes még Kap-
lonyra17 is, ahol viszonylag jelentős volt a németek száma (357 fő) és aránya 
(28,63%), a nagy többséget képező 828 főnyi magyar lakos (66,40%) között. De 
vajon mi történt a 362 magyar (21,45%) mellett 729 németet (43,19%) számláló 
Csomaközön, ahol 1910-re egy sem maradt, vagy Mezőpetriben18 ahol 1880-ban 
819 német (70,12%) és 237 magyar (20,29%) lakos volt, de 1910-re senki sem 
jelölte anyanyelveként a németet? 

További hét helyen a hatalmas arányú visszaesés eredményeként 1910-re 
szinte teljesen elolvadt az 1880-ban még a település meghatározó részét képe-
ző német közösség.  A legnagyobb visszaesést Mezőfény esetében regisztrálták, 
ahol a németek aránya 86,32%-ról (1041)  1,24%-ra csökkent (22). Ha nem is 
ilyen szélsőségesek az értékek, a változások hasonlóan drámai mértékűek voltak 
Csanáloson (45,78 %-ról 1,09%-ra), Kálmándon (43,78%-ról 0,37%-ra), Mező-
teremen (51,14%-ról 0,51%-ra), Krasznabélteken (53,51%-ról 1,34%-ra), Erdő-
dön (41,82%-ról 0,97%-ra) és Nagymajtényban (35,90%-ról 3,27%-ra).

Hét településen, melyek többségében eredendően is alacsonyabb volt a sváb 
lakosság aránya, csekélyebb mértékű volt a visszaesés. Közülük 1880-ban csak 
Krasznaterebesen lakott jelentős számú német népesség (36,70%), ahol arányuk 
1910-ben már csak 11,04% – tehát még mindig relatíve számottevő volt. Némi-
leg hasonló volt a helyzet Nántűn, ahol 18,81%-ról 10,00%-ra csökkent a néme-
tek aránya. Barlafaluban a hasonló nagyságrendű svábság már szinte teljesen 
elolvadt (22,61% → 0,13%), akárcsak Nagymadarászon (18,08% → 0,38%). 
Érdengelegen a 8,03%-nyi sváb lakosság aránya esett vissza 0,91%ra. Szanisz-
lón és Királydarócon a németek csak a népesség töredékét képezték, így a válto-
zás mértéke eleve jelentéktelen lehetett (Szaniszló: 3,98% → 1,48%; Királyda-
róc: 0,39% → 0,08%).19 A csökkenő trend hasonló volta mégis fontossá teszi e 
falvak adatait is a helyzet feltárása szempontjából.

Mindössze öt olyan település található a területen, ahol növekedett a német 
lakosok száma, s egy kivételével aránya is. Nagyszokondon volt a legnagyobb 
arányú a növekedés. Itt a németajkúak száma 297-ről 481-re, arányuk 56,14%-ról 
71,05%-ra nőtt. Krasznasándorfaluban létszámuk 340-ről 524, arányuké 77,80%-
ról 88,51%-ra, Szakaszon számuk 333-ról 525-re, arányuk 49,04%-ról 61,12%-

17 . Nagymama elbeszélése szerint az ő korosztálya már nem beszélt svábul, 1908-ban született
18 . Itt még az édesanyám korosztálya beszélt svábul, 1945-ben született
19 . A német lakosság csekély aránya miatt nem látszik indokoltnak, hogy a két helységet is a 
sváb falvak közé soroljuk. Azért tesszük mégis, mert a 18. századi telepítések nyomán ezeket is 
a telepes falvak közé sorolták. A német lakosság csekély részesedésének oka 1880-ban minden 
bizonnyal az, hogy innen nagyobb volt az elvándorlás, illetve esetleg korábban is erősebb asszi-
milációs hatások érvényesültek. Ezek feltárása további kutatást igényel.
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ra, Szinfaluban számuk 490-ről 772-re, arányuk 67,96%-ról 68,50%-ra nőtt. Alsó-
homoródon arányuk ugyan csekély csökkenést mutat (83,90%-ról 80,28%-ra), de 
mindez létszámuk jelentős növekedése mellett (563-ról 749-re) következett be. 
Utóbbi jelenség magyarázata, hogy a relatíve nagy lakossággyarapodáshoz (671 
→ 933) – csekély létszámukhoz viszonyítva – a magyar anyanyelvűek létszám-
növekedése (36 → 120) is számottevően hozzájárult. Ezek a falvak Szatmárné-
metitől távol, az erdődi járásban, a Bükk hegység aljában találhatók, viszonylag 
elzárva a külvilágtól.20 Figyelemre méltó azonban, hogy 1910-ben a 3.581 magát 
német anyanyelvűnek vallóval szemben 12.137 németül beszélő katolikus szá-
moltak össze.21 Ez a szám az 1880. évi népszámlálásban kimutatott 10.376 német 
lakoshoz képest 17%-os növekedést jelent. A 12.137 németül beszélő katolikus és 
3.581 német anyanyelvű különbözetét nyilván azok képezik, akik az egykor né-
met anyanyelvet vallók közül 1910-ben magyar anyanyelvről nyilatkoztak. Kö-
rükben a német nyelv ismerete egyértelműen arra utal, hogy e népesség körében 
nem került sor nyelvfeladásra. (Lásd az 1. és 2. sz. táblázatot)

Röviden utalva e jelenségek okaira, meg kell említenünk egyrészt a 19. század 
végén kibontakozó fejlődés – a közlekedés, a hírközlés, a kultúra kapcsolatokat 
erősítő, s ez által asszimiláló hatásainak – szerepét. Nem véletlen, hogy a Nagy-
károlyhoz közeli, illetve a modernizáció által jobban érintett más településeken 
volt drámai a magukat német anyanyelvűnek vallók számának csökkenése, míg 
az ellenkező tendencia a központoktól legtávolabb eső öt faluban érvényesült. 
Minden bizonnyal szerepet játszott e folyamatokban az Apponyi nevéhez köt-
hető új iskolapolitika, mely a magyar oktatási nyelv kiterjesztését szorgalmazta. 
Ezt erősítette az a tény, hogy a 24 község iskolái kivétel nélkül a római katolikus 
egyház fenntartásában működtek, s a klérus – az alsópapság és a tanítók közre-
működésével – ebben a korszakban, mind az iskolákban, mind a templomokban 
a magyar szó terjesztésén fáradozott. 

Trianon után radikálisan megváltozott a szatmári sváb falvak és lakosságuk 
helyzete azzal, hogy a román impérium részévé váltak. 

1920. november 8-án az erdélyi belügyi államtitkárság Erdélyben és a kap-
csolt részeken a lakosság nemzetiségi viszonyaira is kiterjedő népességszámlálást 
rendelt el, ennek eredményeit községi adattár formájában publikálták.22 Össze-
hasonlítva az 1910-es népszámlálás és az 1920-as népösszeírás adatait,23 óriási 

20 . Ezekben a falvakban még az 1980-as években is svábul beszéltek
21 . 2. számú táblázat, a vizsgált terület népességének anyanyelv és felekezet szerinti megoszlá-
sa (1910-1920)
22 . C. Martinovici – N. Istrati: Dicţionarul Transilvaniei, Banatului şi celorlalte ţinuturi alipite, 
Cluj, Tip. Ardealul, 1921
23 . 2. sz. táblázat, a vizsgált terület népességének anyanyelv és felekezet szerinti megoszlása (1910-1920)
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változást láthatunk, ugyanis a megyéhez csatolt ugocsai járással együtt a német 
lakosok számát 36.250-ben rögzítették24, ez a szám még az 1880-as adathoz ké-
pest is túlzásnak tűnhet, amikor is mint láttuk 10.376-an vallották magukat német 
anyanyelvűnek. Az ugocsai járás nélkül, az általunk vizsgált Szatmár környéki 
sváb falvakban az 1910. évi magyar népszámlálásban kimutatott 3581 német he-
lyett 1920-ban 21.756 német lakost számláltak. (Lásd a 2. sz. táblázatot)
Bizonyos, hogy tíz év alatt nem történhetett ekkora létszámnövekedés. Való-
jában arról volt szó, hogy a román államnak érdekében állott a „revizionista” 
magyarság számának minél nagyobb csökkentése. Ezért a román statisztika a 
faji származást vette figyelembe, amely szerint a sváb származású egyén, még 
ha magyarnak is érzi magát, magyar nem lehet.25 

A román hatóságok a fenti eredmények kimutatása érdekében felhasználták 
az 1910-es magyar népszámlálás felekezeti adatait is. Ennek alapján azokat, 
akik 1910-ben katolikusnak vallották magukat és német hangzású nevük volt, 
1920-ban németeknek, akik görög-katolikusnak, azokat románoknak, és akik 
reformátusoknak, azokat magyaroknak nyilvánították. A módszer alkalmazását 
és hatásait csupán néhány példával illusztráljuk. Kaplony összlakossága 1910-
ben 1937, s láttuk, hogy akkor már senki nem vallotta magát német anyanyel-
vűnek, az 1920-as népösszeírás szerint viszont 1388 német élt a faluban, pont 
annyian ahányan 1910-ben római katolikusnak vallották magukat. Hasonló a 
helyzet Csomaközön is (1910-ben nincs német anyanyelvű, van viszont 1367 
katolikus, 1920-ban a németek száma 1367 lett).  Igaz, a telepítések alkalmá-
val döntő szempont volt, hogy a telepes katolikus legyen, de a vármegyében 
éltek magyar (ebben az esetben magyar származású és nevű) katolikusok is. Az 
1920-as népszámlálás során a reformátusok kerültek a magyar rovatba. Kaplony 
esetében 1910-ben 312 református volt, 1920-ban ugyanennyi, tehát 312 lett a 
magyarok száma, vagy hasonlóan Csomaközön 1910-ben 155 református volt, 
1920-ban pedig 155 magyar. Ugyancsak e módszer alkalmazása révén lett az 
1920-as népösszeírás szerint minden görög-katolikus román nemzetiségű. Kap-
lony esetében pl. 1910-ben 236 görög-katolikus volt, az 1920-as népszámlálás 
szerint ennél valamivel több, 318 román élt a faluban. Ez sem állja meg a helyét, 
ugyanis görög-katolikusok voltak például a XVIII. században érkezett, de már 
teljesen elmagyarosodott rutének és tótok is.26 

Az 1920-as népösszeírást már a korabeli román hatóságok sem tartották meg-
bízhatónak. Maga a Dicţionarul egyik szerzője, Istrati sem volt megelégedve, 
ugyanis későbbi munkáiban figyelmen kívül hagyta 1920-as adatait. „Szükség-

24 . Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, II. kötet, 32. old.
25 . Cogitator: A szatmárvidéki asszimiláció. Nemzetpolitikai tanulmány, Lugos, 1928. 26. old.
26 . Cogitator: A szatmárvidéki asszimiláció. Nemzetpolitikai tanulmány,  Lugos, 1928. 45. old.
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szerűen várható volt az 1920. év adatgyűjtés helyesbítése..., mert nem volt elég-
gé ellenőrizhető s mert nem mutatja a valóságot” – írta Istrati.27 Ezért 1927-ben 
a belügyminisztérium újabb népszámlálást rendelt el, azonban ekkor is a faji 
eredetre kérdeztek. A népszámlálási utasítások és egyéb hivatalos nyilatkoza-
tok alapelve az volt, hogy „... a faji származás tekintetében érzelmi alapokra 
helyezkedni nem lehet. (…) Nem arról van szó, hogy ki milyen nyelven beszél, 
mert lehet valaki jó román akkor is, ha magyarul jobban tud, mint románul, nem 
is szólva arról, hogy érzelmileg milyen nemzetiséghez húz, hanem arról, hogy 
minek született (…) a népi leszármazás nem az érzelmektől, a kultúrától függ, a 
felmenők kérdése az. Végső soron mindenki olyan származásúnak vallhatja ma-
gát, amilyennek akarja, de majd a hatóság dönti el, hogy vallomása megfelel-e 
a valóságnak, avagy nem. A népszámlálási közeg, ha a vallomást kétségesnek 
tartja, ennek kifejezést ad a széljegyzetben, és ennek alapján a statisztikai hivatal 
megvizsgálja a bemondást” – nyilatkozta Constantin Bucşan államtitkár.28

1930-ban újabb népszámlálást tartottak Romániában. A korábbi népes-
ség-összeírások tudományosságának megkérdőjelezhetősége miatt ugyanis a 
román vezetés maga sem volt tisztában az ország lakosságának pontos számá-
val, illetve nemzetiségi összetételével. A törvényjavaslat előterjesztését végző 
Ion Răduceanu munkaügyi miniszter egyenesen létszükségletnek nevezte egy 
tudományos módszerrel végzett népszámlálás szükségességét, mások szerint vi-
szont azért is szükséges a pontos adatok ismerete, mert a romániai kisebbségek 
népszövetségi panaszai esetén nem tudtak felmutatni biztos adatokat Románia 
nemzetiségi összetételét illetően.29 Így, a tudományosan is jól előkészített 1930-
as népszámlálás eredményei már kétségkívül közelebb álltak az ország valós 
nemzetiségi összetételéhez. 

Vitathatatlan érdeme ennek a népszámlálásnak, hogy a nemzetiségre, anya-
nyelvre és felekezeti hovatartozásra vonatkozó kérdései révén komplex képet 
kapunk a nemzetiségi összetételre vonatkozóan. Ami a nemzetiség terminológi-
áját illeti nem a korábbi „originea etnică” (faji eredet), hanem a „neam” (nép, 
nemzet) kifejezést használták, azonban különbséget tettek a születés szerinti ro-
mánok és egyéb nemzetiségű lakosok között. Az anyanyelv rovathoz pedig az 
alábbi magyarázatot fűzték: „Anyanyelvül az a nyelv értendő, amelyen a lakos 
rendszerint beszél az övéivel, és amelyet a szüleitől tanult. Idősebb lakosok, akik 
családjukkal más nyelven beszélnek, mint aminőt szüleiktől tanultak, az övéik-
kel beszélt nyelvet írják be. Gyermekeknél a szülők nyelve írandó be, de ha a 

27 . Varga E. Árpád: Népszámlálások a jelenkori Erdély területén, 42. old.
28 . Varga E. Árpád: Népszámlálások a jelenkori Erdély területén. 48. old.
29 . Fritz László: Az 1930. évi román népszámlálási törvény parlamenti tárgyalásának anyaga 
1-2. In: Magyar Kisebbség 21. szám 785-794. old, 22. sz. 824-830. old
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szülők különböző nyelveket beszélnek, az anya nyelvét kell beírni. Dialektusok, 
mint olténiai, moldvai, székely stb. nem írhatók be.”30

Ha összevetjük az 1910. évi magyar és 1930. évi román népszámlálás anya-
nyelvre vonatkozó eredményeit, láthatjuk, hogy a vizsgált falvakban a magyarok 
száma szinte felére – 28.807-ről 15.454-re (53,65%) – csökkent. Ugyanakkor az 
egykori 8026 helyett, 1930-ban 12.670 román lakost számoltak, ami 57,86 %-os 
növekedést jelent. Ami a svábokat illeti: 1910-ben 3581-en vallották a német 
anyanyelvet, de 12.137 németül tudó katolikust tartottak nyilván. Az 1930-as ro-
mán népszámlálás szerint a német anyanyelvűek száma 13.048. Megállapítható 
tehát, hogy 1930-ban a vizsgált falvak lakosai olyan nagyságrendben vallották 
magukat német anyanyelvűnek, ahányan nagyjából 1910-ben németül tudó ma-
gyar anyanyelvűnek. 

Az 1930-as népszámlálást alapul véve érdemes községenként vizsgálni az 
utolsó magyar népesség-összeíráshoz képest kimutatott változásokat. Az ösz-
szehasonlításból kiderül, hogy két falu (Krasznaterebes, Nántű) kivételével 
mindenütt nőtt a svábok száma. Ebben a két faluban is csak relatív csökkenés 
figyelhető meg. Helyenként a növekedés nem számottevő, például Kaplony 
esetében 1910-ben senki nem vallja magát német anyanyelvűnek, míg 1930-
ban 8-an, s hasonló a helyzet Alsóhomoródon is, ahol 749-ről 784-re nőtt a 
német anyanyelvűek száma. De találunk kirívó eseteket is. Kálmándon az 
1910-es 4-ről 1242-re, Mezőpetriben a nulláról 1276-ra, Mezőteremen 12-ről 
1254-re emelkedett a német anyanyelvűek száma. 

Ami a német anyanyelv és a német nemzetiség bevallását illeti, a 24 faluban 
13.048 fő vallotta magát német anyanyelvűnek és 19.194 német nemzetiségűnek. 
A német anyanyelvet és német nemzetiséget vallók aránya az öt Bükkaljai faluban 
nagyjából azonos volt a két népszámlálás során (Alsóhomoród 784→757, Krasz-
nabéltek 1116→1176, Krasznasándorfalu 701→693, Nagyszokond 636→629, 
Szinfalu 756→760). Azokban a falvakban, amelyekben feltűnően nagyok az elté-
rések, az 1910-es népszámlálás németül tudó katolikus rovatot összehasonlítva az 
1930-as német anyanyelvű rovattal már csak minimális eltérést tapasztalunk. Me-
zőpetri esetében pl. 1910-ben 1187 németül tudó katolikus élt (német anyanyel-
vűnek senki sem vallotta magát), 1930-ban pedig 1276 német anyanyelvű volt. 
Mezőteremen 1910-ben 1312 a németül beszélő katolikusok száma (magát német 
anyanyelvűnek vallók száma 12), 1930-ban 1254 a német anyanyelvűek száma. 
Erdőd esetében 1910-ben 1090 németül tudó katolikus volt (német anyanyelvű 
35), 1930-ban pedig 857 német anyanyelvű. (Lásd az 1. és 2. sz. táblázatot.)

Az 1941-es magyar népszámlálás egyértelműen a magyar lakosság számá-

30 . Varga E. Árpád: Népszámlálások a jelenkori Erdély területén. 50-58. old
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nak túlsúlyát mutatta ki. A román lakosság számának minimális csökkenése kö-
szönhető egyrészt az 1940-ben távozó román hivatalnokoknak, másrészt vegyes 
házasságok esetén előfordulhatott, hogy 1941-ben magyarnak és nem román 
nemzetiségűnek vallották magukat. A magukat német anyanyelvűeknek illetve 
német nemzetiségűeknek vallók száma azonban feltűnően visszaesett az 1930-
as adatokhoz képest. Mint láttuk, 1930-ban 13.048-an, 1941-ben azonban már 
csak 5615-en választották a német anyanyelvet. Ami a német nemzetiséget illeti, 
még nagyobbak a különbségek: 1930-ban 19.194, 1941-ben már csak 4318 né-
met nemzetiségűt számláltak. A magukat német nemzetiségűnek vallók száma, 
Szinfalu kivételével mindenütt csökkent, ez a tendencia még a viszonylag stabil 
népszámlálási eredményeket felmutató bükkaljai falvakra is jellemző volt (Alsó-
homoród 757-ről 440-re, Krasznabéltek 1176-ról 638-ra, Nagyszokond 629-ről 
223-ra, Krasznasándorfalu 693-ról 218-ra). A német nemzetiségűek számának 
feltűnő csökkenése azokban a falvakban figyelhető meg, amelyekben az 1910-es 
adatokhoz képest 1930-ra jelentősen megnőtt a számuk. Például: Csomaközön 
1910-ben nincs német anyanyelvű, 1930-ban 243, de 1240-en német nemze-
tiségűek, míg 1941-ben 21 német anyanyelvű és 38 német nemzetiségű volt; 
Mezőfényen 1910-ben 22, 1930-ban 998, de 1680-an vallották magukat német 
nemzetiségűnek, 1941-ben már csak 140 német anyanyelvű és 157 a német nem-
zetiségűek száma. A németek számának csökkenése elkönyvelhető a német moz-
galom kudarcának is, azonban a szatmári sváb falvak esetében arról van szó, 
hogy a XIX. század végén rohamos ütemben zajló nyelvi asszimilációt a román 
uralom és a német mozgalom 20 éve csak megtoppantotta, a nemzetiség bevallá-
sánál pedig maga a fogalom tisztázatlansága, esetleg a félelem, illetve a magyar 
államhoz való ragaszkodás is eredményezhette az 1941-es eredményeket.

Összevetve az 1880-as és 1910-es magyar, majd 1930-as román, végül pedig 
az 1941-es magyar népszámlálás anyanyelvi kérdésre adott válaszokat a követ-
kező eredményt kapjuk: 1880-ban 10376 német, 10.062 magyar és 8006 román, 
1910-ben 3581 német (12137 németül beszélő katolikus), 28807 magyar, 8026 
román, 1930-ban 13048 német, 15454 magyar és 12670 román, 1941-ben 5615 
német, 30207 magyar és 10212 román élt a 24 faluban. (Lásd 1. és 2. sz. táb-
lázatot.) Általános tendencia a románok számának lassú, de folyamatos növe-
kedése, ez köszönhető egyrészt a természetes szaporulatnak, másrészt a ‚20-as 
években a román kormányok által főleg Kolozs megyéből Szatmárba telepített 
románoknak, továbbá a hivatalnokként és más állami intézmények alkalmazot-
taiként ide érkezőknek. 1941-ben minimálisan, de csökkent a románok száma. 
A magát magyar, illetve német anyanyelvűnek valló lakosság száma és aránya 
főként egymás rovására növekszik vagy csökken. Az, hogy 1930-ban 13048 né-
met anyanyelvűt számoltak, az 1910-es 12137 németül tudó katolikushoz képest 
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nem mutat nagy változást. Az viszont, hogy 1930-ban 19194-en német nemze-
tiségűnek vallották magukat egyértelműen a ‚20-as években kibontakozó német 
mozgalom hatásának köszönhető. 

Figyelembe véve, hogy a népszámlálásokat minden esetben politikai fegy-
verként is használták, továbbá a lakosság befolyásolhatóságát, illetve az elke-
rülhetetlen számolási tévedéseket, úgy tűnhet, a szatmári svábok lélekszámát 
nehéz pontosan megállapítani. Azonban, ha alaposan megvizsgáljuk az említett 
népszámlálásokat, és hozzávesszük Fiedler István Szatmár-nagyváradi püspök 
számításait31 is, a probléma nem tűnik megoldhatatlannak. Ha hibáival együtt, 
illetve azok ellenére elfogadjuk az 1920-as román népösszeírást, amely a 24 
faluban 21.756 német származású lakost írt össze, és összevetjük az 1930-ban 
magukat német nemzetiségűeknek valló 19.194 lakossal, valószínűsíthető, hogy 
a vizsgált falvakban 20–22 ezer német származású élhetett, ugyanis, akik 1930-
ban német nemzetiségűnek vallották magukat, nagy valószínűséggel német szár-
mazásúak is voltak. A németül illetve svábul beszélők száma is meghatározható. 
Láthattuk, 1880-ban 10.376 1890-ben 11.712, 1900-ban 8.240, 1910-ben 12.171 
németül tudó katolikust, 1930-ban 13.048 német anyanyelvűt számoltak. Ha 
ezekhez hozzávesszük Fiedler püspök számításait, aki – igaz 31 falu esetében – 
nagyjából 14.034 körül határozta meg a németül beszélő hívei számát,32 akkor 
megállapítható, hogy a németül tudók száma valahol 11-14 ezer között lehetett 
a tárgyalt időszakban. Másrészt, ennek kapcsán ismét leszögezhetjük, hogy e la-
kosságcsoport körében – függetlenül a népszámlálások során vallott anyanyelv, 
illetve nemzetiség változásaitól – teljes nyelvváltásra nem került sor.
Még egy számadatról kell említést tennünk. A két világháború között román, 
illetve német részről gyakran 40 ezer szatmári svábról beszéltek. Az 1920-as 
román népösszeírás Bihar megye (1.984 német), Máramaros (3.066 német), 
Szatmár és Ugocsa (36.250 német) és Szilágy megye (831német), tehát négy 
megye területén számolt 42.131 német származású lakossal.33 Fritz Winterhofen, 
az 1926-ban alakult szatmári Deutsch-schwäbische Volksgemeinschaft vezető-
je valószínűleg az 1920-as népösszeírásra hivatkozva beszélt 40 ezer szatmári 
svábról,34 és az ő adatait vették át a birodalmi németek is. 
Természetesen óvatosan kell kezelnünk a népszámlálási adatokat. Nem hagyhat-

31 . Fiedler püspök 1933-ban 29 ezerre teszi a sváb származású híveinek számát, és 14034-re a 
svábul beszélők számát
32 . SZPL - Fiedler püspök levele mons. Aloysio Arrigoninak, pápai kamarás, szentszéki ügyvi-
vő bukaresti nunciatúra munkatársa, 1933. augusztus 5.
33 . Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, II. kötet, 32-33. old.
34 . PAAB – ADGB Satmarer Schwaben, Bukarest, 172, Band 1, Fritz Winterhofen jelentése  a 
német  Külügyminisztérium VI. osztályában Heilbron igazgatónak, 1926 nov. 19.
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juk figyelmen kívül a mindenkori hatalom törekvéseit, azaz a nemzeti kisebb-
ségek számának csökkentését az államalkotó nemzettel szemben, ami a magyar 
népszámlálások esetében természetesen a magyarság számának növelését, a ro-
mán népszámlálások esetében pedig a határrevízió hívének minősített magyar 
kisebbség számának csökkentését jelentette. Továbbá figyelembe kell vennünk 
az illető társadalmi közeg befolyásolhatóságát is. A szatmári svábok esetében 
olyan paraszti közösségről van szó, amely szétszórtan él, együtt románokkal és 
magyarokkal; saját iskolákkal, saját nemzeti egyházzal, saját értelmiséggel nem 
rendelkezik, politikailag nem szervezett, ráadásul a XX. század elején a gazda-
sági, illetve társadalmi felemelkedés egyetlen útja a magyar nyelv elsajátítása 
és a magyar iskola volt. Kétséges továbbá, hogy 1930-ban, vagy akár 1941-ben, 
amikor a számlálóbiztosok a nemzetiségre is rákérdeztek, a nem magasan isko-
lázott sváb paraszti lakosság tisztában volt-e a nemzetiség fogalmával.

Ezt a kis közösséget érték gyökeresen új hatások 1920 után, a közvetlen ro-
mániai környezet több eleme – a román állam, a többi romániai német közösség 
és a magyar környezet, ezen belül a magyar érdekeket szolgáló katolikus egyház 
–, továbbá külső erők – magyarországi és főként németországi egyesületek, szer-
vezetek, majd állami szervek – részéről.
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28 

2185 
21 

1916 
244 

4 
3 . 

Érdengeleg 
1195 

96 
657 

375 
67 

1429 
13 

716 
699 

1 
1645 

325 
297 

954 
69 

1809 
210 

981 
617 

1 
4 . 

G
ilvács 

404 
45 

348 
0 

11 
663 

0 
647 

9 
7 

620 
243 

225 
151 

1 
738 

28 
647 

63 
0 

5 . 
K

álm
ánd 

740 
324 

381 
3 

32 
1072 

4 
1058 

0 
10 

1320 
1242 

37 
27 

14 
1438 

93 
1339 

6 
0 

6 . 
K

aplony 
1247 

357 
828 

5 
57 

1937 
0 

1933 
4 

0 
2363 

8 
2187 

152 
16 

2543 
3 

2501 
39 

0 
7 . 

M
ezőfény 

1206 
1041 

100 
19 

46 
1770 

22 
1748 

0 
0 

1851 
998 

820 
20 

3 
1985 

140 
1821 

23 
1 

8 . 
M

ezőterem
 

1662 
850 

122 
594 

96 
2339 

12 
1953 

362 
12 

2135 
1254 

190 
638 

53 
2115 

147 
1645 

323 
0 

9 . 
N

agym
ajtény 

1390 
499 

772 
55 

64 
1894 

62 
1809 

23 
0 

1852 
865 

672 
293 

22 
1861 

39 
1811 

11 
0 

10 . 
Szaniszló 

3445 
137 

1818 
1278 

212 
4055 

60 
2742 

1250 
3 

4336 
46 

2391 
1746 

153 
4933 

16 
3839 

1023 
55 

11 . 
Erdőd 

2159 
903 

813 
345 

98 
3602 

35 
3434 

133 
0 

3315 
857 

681 
1514 

249 
4927 

249 
3090 

1554 
34 

12 . 
K

irálydarócz 
2064 

8 
1302 

686 
68 

2633 
2 

1698 
930 

3 
2737 

24 
1284 

1314 
115 

2751 
0 

1564 
1183 

4 
13 . 

K
rasznabéltek 

1469 
786 

314 
228 

141 
2245 

30 
2158 

57 
0 

2582 
1116 

867 
589 

10 
2618 

649 
1725 

244 
0 

14 . 
K

rasznasándorfalu 437 
340 

41 
43 

13 
592 

524 
49 

19 
0 

760 
701 

38 
9 

12 
727 

655 
56 

16 
0 

15 . 
K

rasznaterebes 
1256 

461 
175 

581 
39 

1531 
169 

770 
585 

7 
1400 

119 
548 

682 
53 

2040 
45 

669 
1250 

76 
16 . 

N
agym

adarász 
1394 

252 
52 

1051 
39 

1851 
7 

432 
1412 

0 
1975 

97 
216 

1628 
34 

1846 
22 

379 
1444 

1 
17 . 

N
agyszokond 

529 
297 

97 
115 

20 
677 

481 
127 

69 
0 

877 
636 

118 
91 

32 
953 

654 
193 

68 
38 

18 . 
N

ántű 
670 

126 
78 

427 
39 

930 
93 

352 
483 

2 
1000 

93 
307 

583 
17 

1036 
31 

391 
613 

1 
19 . 

Szakasz 
679 

333 
134 

171 
41 

859 
525 

122 
192 

20 
1010 

432 
251 

305 
22 

911 
300 

500 
111 

0 
20 . 

Szinfalu 
721 

490 
54 

149 
28 

1127 
772 

125 
226 

4 
1095 

756 
47 

261 
31 

1156 
789 

233 
130 

4 
21 . 

B
arlafalu 

1340 
303 

95 
897 

45 
1553 

2 
422 

1129 
0 

1502 
275 

17 
1152 

58 
1553 

280 
190 

1051 
32 

22 . 
Józsefháza 

1177 
85 

664 
378 

50 
1420 

0 
1040 

380 
0 

1375 
1 

830 
535 

9 
1503 

0 
1333 

167 
3 

23 . 
A

lsóhoród 
671 

563 
36 

49 
23 

933 
749 

120 
57 

7 
906 

784 
46 

57 
19 

891 
459 

414 
17 

1 
24 . 

M
ezőpetri 

1168 
819 

237 
59 

53 
1455 

0 
1455 

0 
0 

1588 
1276 

264 
18 

30 
1801 

696 
1085 

3 
17 

25 
A

 terület összesen 
29873 

10376 
10062 

8006 
1429 

40490 
3581 

28807 
8026 

76 
42242 

13048 
14609 

13493 
1070 

46307 
5615 

30207 
10212 

273 
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2. sz táblázat: 
A

 vizsgált terület népességének anyanyelv szerinti m
egoszlása %

 (1880–1941) 
Sorszám

 T
elepülés 

N
épszám

lálási adatok 
1880 

1910 
1930 

1941 
Lakosság N

ém
et M

agyar R
om

án Egyéb Lakosság N
ém

et M
agyar R

om
án Egyéb Lakosság N

ém
et M

agyar R
om

án Egyéb Lakosság N
ém

et M
agyar R

om
án Egyéb 

1 . 
C

sanálos 
1162 

45,78 
50,09 

0,52 
3,61 

1748 
1,09 

98,80 
0,11 

0,00 
1888 

34,80 
47,40 

16,74 
1,06 

1987 
4,48 

94,87 
0,60 

0,05 
2 . 

C
som

aköz 
1688 

43,19 
21,45 

29,15 
6,22 

2175 
0,00 

99,77 
0,23 

0,00 
2110 

11,52 
65,45 

21,71 
1,33 

2185 
0,96 

87,69 
11,17 

0,18 
3 . 

Érdengeleg 
1195 

8,03 
54,98 

31,38 
5,61 

1429 
0,91 

50,10 
48,92 

0,07 
1645 

19,76 
18,05 

57,99 
4,19 

1809 
11,61 

54,23 
34,11 

0,06 
4 . 

G
ilvács 

404 
11,14 

86,14 
0,00 

2,72 
663 

0,00 
97,59 

1,36 
1,06 

620 
39,19 

36,29 
24,35 

0,16 
738 

3,79 
87,67 

8,54 
0,00 

5 . 
K

álm
ánd 

740 
43,78 

51,49 
0,41 

4,32 
1072 

0,37 
98,69 

0,00 
0,93 

1320 
94,09 

2,80 
2,05 

1,06 
1438 

6,47 
93,12 

0,42 
0,00 

6 . 
K

aplony 
1247 

28,63 
66,40 

0,40 
4,57 

1937 
0,00 

99,79 
0,21 

0,00 
2363 

0,34 
92,55 

6,43 
0,68 

2543 
0,12 

98,35 
1,53 

0,00 
7 . 

M
ezőfény 

1206 
86,32 

8,29 
1,58 

3,81 
1770 

1,24 
98,76 

0,00 
0,00 

1851 
53,92 

44,30 
1,08 

0,16 
1985 

7,05 
91,74 

1,16 
0,05 

8 . 
M

ezőterem
 

1662 
51,14 

7,34 
35,74 

5,78 
2339 

0,51 
83,50 

15,48 
0,51 

2135 
58,74 

8,90 
29,88 

2,48 
2115 

6,95 
77,78 

15,27 
0,00 

9 . 
N

agym
ajtény 

1390 
35,90 

55,54 
3,96 

4,60 
1894 

3,27 
95,51 

1,21 
0,00 

1852 
46,71 

36,29 
15,82 

1,19 
1861 

2,10 
97,31 

0,59 
0,00 

10 . 
Szaniszló 

3445 
3,98 

52,77 
37,10 

6,15 
4055 

1,48 
67,62 

30,83 
0,07 

4336 
1,06 

55,14 
40,27 

3,53 
4933 

0,32 
77,82 

20,74 
1,11 

11 . 
Erdőd 

2159 
41,82 

37,66 
15,98 

4,54 
3602 

0,97 
95,34 

3,69 
0,00 

3315 
25,85 

20,54 
45,67 

7,51 
4927 

5,05 
62,72 

31,54 
0,69 

12 . 
K

irálydarócz 
2064 

0,39 
63,08 

33,24 
3,29 

2633 
0,08 

64,49 
35,32 

0,11 
2737 

0,88 
46,91 

48,01 
4,2 

2751 
0,00 

56,85 
43,00 

4,00 
13 . 

K
rasznabéltek 

1469 
53,51 

21,38 
15,52 

9,60 
2245 

1,34 
96,12 

2,54 
0,00 

2582 
43,22 

33,58 
22,81 

0,39 
2618 

24,79 
65,89 

9,32 
0,00 

14 . 
K

rasznasándorfalu 437 
77,80 

9,38 
9,84 

2,97 
592 

88,51 
8,28 

3,21 
0,00 

760 
92,24 

5,00 
1,18 

1,58 
727 

90,10 
7,70 

2,20 
0,00 

15 . 
K

rasznaterebes 
1256 

36,70 
13,93 

46,26 
3,11 

1531 
11,04 

50,29 
38,21 

0,46 
1400 

8,50 
39,14 

48,71 
3,79 

2040 
2,21 

32,79 
61,27 

3,73 
16 . 

N
agym

adarász 
1394 

18,08 
3,73 

75,39 
2,80 

1851 
0,38 

23,34 
76,28 

0,00 
1975 

4,91 
10,94 

82,43 
1,72 

1846 
1,19 

20,53 
78,22 

0,05 
17 . 

N
agyszokond 

529 
56,14 

18,34 
21,74 

3,78 
677 

71,05 
18,76 

10,19 
0,00 

877 
72,52 

13,45 
10,38 

3,65 
953 

68,63 
20,25 

7,14 
3,99 

18 . 
N

ántű 
670 

18,81 
11,64 

63,73 
5,82 

930 
10,00 

37,85 
51,94 

0,22 
1000 

9,30 
30,70 

58,30 
1,70 

1036 
2,99 

37,74 
59,17 

0,10 
19 . 

Szakasz 
679 

49,04 
19,73 

25,18 
6,04 

859 
61,12 

14,20 
22,35 

2,33 
1010 

42,77 
24,85 

30,20 
2,18 

911 
32,93 

54,88 
12,18 

0,00 
20 . 

Szinfalu 
721 

67,96 
7,49 

20,67 
3,88 

1127 
68,50 

11,09 
20,05 

0,35 
1095 

69,04 
4,29 

23,84 
2,83 

1156 
68,25 

20,16 
11,25 

0,35 
21 . 

B
arlafalu 

1340 
22,61 

7,09 
66,94 

3,36 
1553 

0,13 
27,17 

72,70 
0,00 

1502 
18,31 

1,13 
76,70 

3,86 
1553 

18,03 
12,23 

67,68 
2,06 

22 . 
Józsefháza 

1177 
7,22 

56,41 
32,12 

4,25 
1420 

0,00 
73,24 

26,76 
0,00 

1375 
0,07 

60,36 
38,91 

0,65 
1503 

0,00 
88,69 

11,11 
0,20 

23 . 
A

lsóhoród 
671 

83,90 
5,37 

7,30 
3,43 

933 
80,28 

12,86 
6,11 

0,75 
906 

86,53 
5,08 

6,29 
2,10 

891 
51,52 

46,46 
1,91 

0,11 
24 . 

M
ezőpetri 

1168 
70,12 

20,29 
5,05 

4,54 
1455 

0,00 
100,00 

0,00 
0,00 

1588 
80,35 

16,62 
1,13 

1,89 
1801 

38,65 
60,24 

0,17 
0,94 

25 
A

 terület összesen 
29873 

34,73 
33,68 

26,80 
4,78 

40490 
8,84 

71,15 
19,82 

0,19 
42242 

30,89 
34,58 

31,94 
2,53 

46307 
10,00 

17,60 
11,41 

0,39 
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3. sz. táblázat 
A

 vizsgált terület népességének anyanyelv és felekezet szerinti m
egoszlása abszolút szám

okban (1910, 1920) 
Sorszám

 T
elepülés 

N
épszám

lálási adatok 
1910 

1920 
A

nyanyelv 
Felekezet 

A
/F 

N
épfaj 

Lakosság N
ém

et M
agyar  R

om
án Egyéb Lakosság R

óm
ai 

kat. 
reform

átus G
örög 

katolikus 
Evangélikus Izraelita ortodox K

atolikus 
ném

et 
Lakosság N

ém
et M

agyar  R
om

án Egyéb 

1 . 
C

sanálos 
1748 

19 
1727 

2 
0 

1748 
1594 

29 
125 

0 
0 

  
355 

1790 
1594 

29 
128 

39 
2 . 

C
som

aköz 
2175 

0 
2170 

5 
0 

2175 
1367 

155 
619 

0 
33 

1 
827 

2267 
1367 

155 
712 

33 
3 . 

Érdengeleg 
1429 

13 
716 

699 
1 

1429 
295 

283 
802 

0 
48 

1 
154 

1413 
297 

262 
848 

6 
4 . 

G
ilvács 

663 
0 

647 
9 

7 
663 

498 
32 

127 
5 

1 
0 

379 
663 

491 
37 

131 
4 

5 . 
K

álm
ánd 

1072 
4 

1058 
0 

10 
1072 

1059 
4 

9 
0 

0 
0 

5 
1228 

1224 
4 

0 
0 

6 . 
K

aplony 
1937 

0 
1933 

4 
0 

1937 
1388 

312 
236 

0 
1 

0 
274 

2018 
1388 

312 
318 

0 
7 . 

M
ezőfény 

1770 
22 

1748 
0 

0 
1770 

1724 
13 

33 
0 

0 
0 

65 
1784 

1724 
13 

47 
0 

8 . 
M
ezőpetri 

1455 
0 

1455 
0 

0 
1455 

1373 
33 

49 
0 

0 
0 

1187 
1518 

1375 
0 

142 
1 

9 . 
M
ezőterem

 
2339 

12 
1953 

362 
12 

2339 
1546 

74 
712 

7 
0 

0 
1312 

2129 
1357 

0 
772 

0 
10 . 

N
agym

ajtény 
1894 

62 
1809 

23 
0 

1894 
1579 

45 
269 

0 
0 

0 
775 

1732 
1415 

45 
269 

3 
11 . 

Szaniszló 
4822 

60 
3485 

1273 
4 

4822 
1826 

703 
2099 

7 
185 

2 
349 

4592 
1599 

710 
2099 

184 
12 . 

A
lsóhom

oród 
933 

749 
120 

57 
7 

933 
768 

22 
56 

0 
87 

0 
756 

917 
766 

21 
58 

72 
13 . 

Erdőd 
3602 

35 
3434 

133 
0 

3602 
2139 

366 
921 

3 
173 

0 
1090 

3722 
828 

1775 
1057 

62 
14 . 

K
irálydarócz 

2633 
2 

1698 
930 

3 
2633 

904 
586 

999 
4 

140 
0 

85 
2544 

819 
586 

1003 
136 

15 . 
K

rasznabéltek 
2245 

30 
2158 

57 
0 

2245 
1670 

54 
480 

1 
40 

0 
1284 

2487 
1070 

896 
501 

20 
16 . 

K
rasznasándorfalu 592 

524 
49 

19 
0 

592 
530 

0 
31 

1 
30 

1 
518 

673 
632 

0 
18 

23 
17 . 

K
rasznaterebes 

1531 
169 

770 
585 

7 
1531 

719 
38 

731 
1 

41 
1 

450 
1498 

655 
70 

710 
63 

18 . 
N

agym
adarász 

1851 
7 

432 
1412 

0 
1851 

307 
17 

1491 
0 

36 
0 

50 
1812 

205 
17 

1491 
99 

19 . 
N

agyszokond 
677 

481 
127 

69 
0 

677 
548 

15 
88 

0 
26 

0 
507 

707 
585 

15 
88 

19 
20 . 

N
ántű 

930 
93 

352 
483 

2 
930 

374 
39 

481 
1 

35 
0 

134 
925 

330 
40 

526 
29 

21 . 
Szakasz 

859 
525 

122 
192 

20 
859 

580 
5 

254 
1 

19 
0 

531 
846 

566 
1 

236 
43 

22 . 
Szinfalu 

1127 
772 

125 
226 

4 
1127 

841 
2 

249 
0 

35 
0 

782 
996 

752 
23 

185 
36 

23 . 
B

arlafalu 
1553 

2 
422 

1129 
0 

1553 
324 

10 
1149 

0 
70 

0 
264 

1453 
354 

44 
1055 

0 
24 . 

Józsefháza 
1420 

0 
1040 

380 
0 

1420 
401 

353 
647 

0 
19 

0 
4 

1237 
363 

194 
647 

33 
25 

A
 terület összesen 

41257 
3581 

29550 
8049 

3 
41257 

24354 
3190 

12657 
31 

1019 
6 

12137 
40951 

21756 
5249 

13041 
905 
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4. sz táblázat: 
A

 vizsgált terület népességének anyanyelv és felekezet szerinti m
egoszlása %

 (1910, 1920) 
Sorszám

 T
elepülés 

N
épszám

lálási adatok 
1910 

1920 
A

nyanyelv 
Felekezet 

A
/F 

N
épfaj 

Lakosság N
ém

et M
agyar R

om
án Egyéb Lakosság R

óm
ai  

katolikus R
eform

átus G
örög 

 katolikus Evangélikus Izraelita ortodox K
atolikus  

ném
et 

Lakosság N
ém

et M
agyar R

om
án Egyéb 

1 . 
C

sanálos 
1748 

1,09 
98,80 

0,11 
0,00 

1748 
91,19 

1,66 
7,15 

0,00 
0,00 

0,00 
20,31 

1790 
89,05 

1,62 
7,15 

2,18 
2 . 

C
som

aköz 
2175 

0,00 
99,77 

0,23 
0,00 

2175 
62,85 

7,13 
28,46 

0,00 
1,52 

0,05 
38,02 

2267 
60,30 

6,84 
31,41 

1,46 
3 . 

Érdengeleg 
1429 

0,91 
50,10 

48,92 
0,07 

1429 
20,64 

19,80 
56,12 

0,00 
3,36 

0,07 
10,78 

1413 
21,02 

18,54 
60,01 

0,42 
4 . 

G
ilvács 

663 
0,00 

97,59 
1,36 

1,06 
663 

75,11 
4,83 

19,16 
0,75 

0,15 
0,00 

57,16 
663 

74,06 
5,58 

19,76 
0,60 

5 . 
K

álm
ánd 

1072 
0,37 

98,69 
0,00 

0,93 
1072 

98,79 
0,37 

0,84 
0,00 

0,00 
0,00 

0,47 
1228 

99,67 
0,33 

0,00 
0,00 

6 . 
K

aplony 
1937 

0,00 
99,79 

0,21 
0,00 

1937 
71,66 

16,11 
12,18 

0,00 
0,05 

0,00 
14,15 

2018 
68,78 

15,46 
15,76 

0,00 
7 . 

M
ezőfény 

1770 
1,24 

98,76 
0,00 

0,00 
1770 

97,40 
0,73 

1,86 
0,00 

0,00 
0,00 

3,67 
1784 

96,64 
0,73 

2,63 
0,00 

8 . 
M
ezőpetri 

1455 
0,00 

100,00 
0,00 

0,00 
1455 

94,36 
2,27 

3,37 
0,00 

0,00 
0,00 

81,58 
1518 

90,58 
0,00 

9,35 
0,07 

9 . 
M
ezőterem

 
2339 

0,51 
83,50 

15,48 
0,51 

2339 
66,10 

3,16 
30,44 

0,30 
0,00 

0,00 
56,09 

2129 
63,74 

0,00 
36,26 

0,00 
10 . 

N
agym

ajtény 
1894 

3,27 
95,51 

1,21 
0,00 

1894 
83,37 

2,38 
14,20 

0,00 
0,00 

0,00 
40,92 

1732 
81,70 

2,60 
15,53 

0,17 
11 . 

Szaniszló 
4822 

1,24 
72,27 

26,40 
0,08 

4822 
37,87 

14,58 
43,53 

0,15 
3,84 

0,04 
7,24 

4592 
34,82 

15,46 
45,71 

4,01 
12 . 

A
lsóhom

oród 
933 

80,28 
12,86 

6,11 
0,75 

933 
82,32 

2,36 
6,00 

0,00 
9,32 

0,00 
81,03 

917 
83,53 

2,29 
6,32 

7,85 
13 . 

Erdőd 
3602 

0,97 
95,34 

3,69 
0,00 

3602 
59,38 

10,16 
25,57 

0,08 
4,80 

0,00 
30,26 

3722 
22,25 

47,69 
28,40 

1,67 
14 . 

K
irálydarócz 

2633 
0,08 

64,49 
35,32 

0,11 
2633 

34,33 
22,26 

37,94 
0,15 

5,32 
0,00 

3,23 
2544 

32,19 
23,03 

39,43 
5,35 

15 . 
K

rasznabéltek 
2245 

1,34 
96,12 

2,54 
0,00 

2245 
74,39 

2,41 
21,38 

0,04 
1,78 

0,00 
57,19 

2487 
43,02 

36,03 
20,14 

0,80 
16 . 

K
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88,51 
8,28 

3,21 
0,00 

592 
89,53 

0,00 
5,24 

0,17 
5,07 

0,17 
87,50 

673 
93,91 

0,00 
2,67 

3,42 
17 . 

K
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1531 
11,04 

50,29 
38,21 

0,46 
1531 

46,96 
2,48 

47,75 
0,07 

2,68 
0,07 

29,39 
1498 

43,72 
4,67 

47,40 
4,21 

18 . 
N
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1851 
0,38 

23,34 
76,28 

0,00 
1851 

16,59 
0,92 

80,55 
0,00 

1,94 
0,00 

2,70 
1812 

11,31 
0,94 

82,28 
5,46 

19 . 
N
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677 

71,05 
18,76 

10,19 
0,00 

677 
80,95 

2,22 
13,00 

0,00 
3,84 

0,00 
74,89 

707 
82,74 

2,12 
12,45 

2,69 
20 . 

N
ántű 

930 
10,00 

37,85 
51,94 

0,22 
930 

40,22 
4,19 

51,72 
0,11 

3,76 
0,00 

14,41 
925 

35,68 
4,32 

56,86 
3,14 

21 . 
Szakasz 

859 
61,12 

14,20 
22,35 

2,33 
859 

67,52 
0,58 

29,57 
0,12 

2,21 
0,00 

61,82 
846 

66,90 
0,12 

27,90 
5,08 

22 . 
Szinfalu 

1127 
68,50 

11,09 
20,05 

0,35 
1127 

74,62 
0,18 

22,09 
0,00 

3,11 
0,00 

69,39 
996 

75,50 
2,31 

18,57 
3,61 

23 . 
B

arlafalu 
1553 

0,13 
27,17 

72,70 
0,00 

1553 
20,86 

0,64 
73,99 

0,00 
4,51 

0,00 
17,00 

1453 
24,36 

3,03 
72,61 

0,00 
24 . 

Józsefháza 
1420 

0,00 
73,24 

26,76 
0,00 

1420 
28,24 

24,86 
45,56 

0,00 
1,34 

0,00 
0,28 

1237 
29,35 

15,68 
52,30 

2,67 
25 

A
 terület összesen 

41257 
8,68 

71,62 
19,51 

0,01 
41257 

59,03 
7,73 

30,68 
0,08 

2,47 
0,01 

29,42 
40951 

53,13 
12,82 

31,85 
2,21 
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Fényi József: Kényszermunkán a Szovjetunióban
(1945. január – 1949. november)

Fényi József III. gimnazista korában

I. rész

1945. január 4. - január 12.
Természettan óránk volt. Újév után az első. A szem anatómiájáról beszélt a nem-
rég kinevezett tanárunk, az orvosból lett páter, Semtey Gellért, szalvatóriánus 
- szerzetes. 

Váratlan kopogtatás szakította meg az előadást. Kitárult az ajtó s közölték 
velem, hogy rögtön menjek haza, különben édesapámat viszik el kényszermun-
kára. 

Az osztály megdöbben a hír hallatán. Ismeretes, hogy a környék sváb szár-
mazású falvainak, de Bere, Érmindszent tősgyökeres magyar lakosságának is, 
színe-javát őrizetbe vették január 3-án. A szabadon maradottak szorongva várták 
a vihar elmúlását. De íme, még fölöttünk a sötét felhők. 

Bár hideg zuhanyként ért az üzenet, pillanatnyi gondolkodás nélkül össze-
szedem magam, és engedélyt kérek a távozásra. Elköszöntem. Könny csillant a 
páter szemében, amikor elbocsátott. Még egy utolsó tekintet a VII. osztály felé. 
Isten veletek pajtások! Isten veled Alma-mater! 

* *
Igyekeztem hazafelé, a csapdába. Bár kikerülhetném, elég nagy a világ, üthet-

nék a nyomomat. De mi lesz akkor az apámmal, ha beváltják fenyegetésüket?  
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Azt nem tehetem. Hat esztendőre ragadta el őt a családjától az első világégés, 
most rajtam a sor. 

* *
Kihaltnak tűnik a falu. Az utcák néptelenek. A portákon sem serénykedik senki. 
Til-tul egy-egy öregasszony bukkan fel sötét árnyékként, hogy nyomban eltűn-
jék a szomszédban. Gyászszínű ruhájuk híven tükrözi a falu állapotát. 

Szüleim csüggedten fogadnak. Lőrinc bátyám, aki nemrég tért haza a frontról, 
már őrizetben van. Engem is keresnek. Ha nem jelentkezem, apámat viszik el. 
Pista, az unokabátyám, betegsége miatt nem mehet; befogták helyette az apját. 
Nincsenek tekintettel a korára. Feri sógorom is „ott” van már. Marcsa nővérem 
egyedül maradt a két kis gyermekével. Feritől, az idősebbik bátyámtól, az ősszel 
jött az utolsó tábori levél. Margit, a felesége, ugyancsak aggódik érte. Neki sem 
könnyű a két aprósággal. De szerencséje is van velük, no meg Marcsának is, kü-
lönben őket is elvinnék, mint a többi gyermektelen asszonyt. Berta nővérem el-
költözött Ungvárról Jászberénybe. Jancsi bátyám az ostromlott Budapesten. Hát 
így állunk. No, de bármennyire is aggasztó a helyzet, viselnünk kell a sorsunkat

Most pedig fel kell készülni az útra. Csak tudnánk, hogy hová s mennyi időre 
visznek? Minden eshetőségre számítva, édesanyám összeszedi a házban találha-
tó melegebb holmikat. Az én széllelbélelt diákruhám számításba se jöhet ilyen 
alkalomra. Fehérneműváltóról sem feledkezünk meg. No, meg néhány napi éle-
lem is helyet kap a degeszre tömött batyuban. Már öreg este van, mikor nyugo-
vóra térünk.

* *
Szomorú napra ébredünk. Némán fogyasztjuk a reggelit. Édesanyám szomor-
kásan szemléli szokatlan öltözékemet. Ott állok bátyám vastagon bélelt csiz-
manadrágjában, a hozzá nem illő hosszú, fekete kabátban, amit hajdanán gróf 
Teleki Pál, miniszterelnök viselt, és apám báránybőrrel bélelt kucsmájával a fe-
jemen. Rövid a búcsúzás, Elérzékenyülésre nincs idő. Ki-ki magába fojtja érzé-
seit, bánatát. Sietni kell. Amint elindulok, szemben velem jön a községi küldönc, 
egyik barátom apja. 

–Utánad küldtek, mondja elcsukló hangon 
– Nem tehettem egyebet. Már nagyon türelmetlenek. 
Fegyveres, orosz katonák őrzik az iskolát. Beengednek bárkit, de ki már senki 

sem jöhet. Az osztálytermek tömve batyukon ülő, elcsüggedt férfiakkal, nőkkel. 
Már harmadik napja tartják őket bezárva ebbe a „siralomházba”, amely oly sok 
gyermekkori emléket őriz, mindannyiunk emlékezetében. 

Hamarosan sorakoztatják a begyűjtötteket. Összesen 319 embert. Meg lehet 
elégedve a „toborzó bizottság”. Jó munkát végzett. Itt van a falu minden 17 és 45 
év közötti férfija. A leányok és gyermektelen asszonyok 17 évtől 32 éves korig 
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lettek begyűjtve. Volt olyan család, ahonnan három, vagy négy személyt idéztek 
be. Gyermektelen házaspárok is voltak, pl. Kovács, a jegyző, feleségestől, Szász 
Gyuri úgyszintén, Knecht Feri bácsi a 17 éves leányával, stb. 

Vezényszavak harsogására leszünk figyelmesek, majd nyomban fegyveres 
őrség vesz körül bennünket és kiterelnek az út közepére. Indulásra kész a ha-
talmas csapat. A falu főutcáján, Nagykároly felé vezényelnek. Pityergő gyer-
mekek, könnyező anyák, szemüket törlő öregasszonyok, fájdalmukba roskadt 
aggastyánok integetnek mindkét oldalról; búcsúznak szüleiktől, férjüktől, gyer-
mekeiktől, unokáiktól. 

Lassan mögöttünk marad a falu. Fagyos, havas úton lépkedünk Nagykároly 
felé, az őrség lankadatlan ébersége mellett. Az emberek gondolataikba merülve 
bandukolnak batyuikkal a hátukon s a hónuk alatt. Kár! Kár! – röppen fel az út 
mentén egy – egy fekete varjú. De jó volna az ő helyükben lenni! 

Megérkezünk Károlyba. Kíváncsi szemek kísérik e furcsa menetet. Ilyet még 
nem láttak. 

A régi megyeházából lett piarista gimnázium oldalszárnyánál megállítanak 
bennünket; a bejáratnál őrködő katona kitárja a kaput, indulunk befelé. „Ráz, 
dvá, tri,…egészen 3l9-ig. Teljes a létszám. 

Az iskola udvara, amely néhány napja még diákok zsivajától visszhangzott, 
most komor képet mutat, börtönudvarra hasonlít. Csoportokba osztva bevonu-
lunk az épületbe. 

A lányok és asszonyok az iskola egyik szárnyában, a férfiak a másikban kap-
nak elhelyezést. A véletlen úgy hozta, hogy ugyanabba a tanterembe kerültem, 
ahol néhány nappal ezelőtt még bizakodóan néztem a jövőbe. A túlzsúfolt te-
remben mindenki igyekszik megtalálni a maga helyét. Testvérek, rokonok, jó 
barátok, csoportokba tömörülve, összehúzódnak a puszta padlón. 

Átnézünk a szomszéd termekbe. Mindenütt telis-tele emberekkel. Kérdezős-
ködünk. Ők sem tudnak többet, mint mi. Begyűjtöttek bennünket, hogy munkára 
vigyenek. Hová s mennyi időre? Nem tudja senki. Sok a találgatás. Bizonyosat 
senki sem tud, mert velünk semmit sem közöltek. 

Lassan alkonyodik. Elővesszük az elemózsiát. Falatozunk egy keveset, majd 
nyugovóra készülünk. Kiderül: ugyancsak össze kell húzódnunk, hogy vala-
mennyien elhelyezkedhessünk a padlón. A lövészárkokat is megjárt férfiaknak 
nem újdonság a kemény derékalj, az ágynemű nélküli fekhely. De nem így a 
többségnek. 

Próbáljuk megszokni a kényelmetlenséget, de nehezen megy. Egész éjjel 
forgolódunk, hánykolódunk. Végre kezd derengni. A kialvatlanságtól kába a 
fejem, megdörzsölöm a szemem. 

Egyesek fekszenek, mások lehorgasztott fejjel gubbasztanak. Jó lenne már 
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megmozgatni végtagjaimat. Felállok. Öltözködnöm nem kell, hisz ruhástól fe-
küdtem le. Álomittas imbolygással megindulok az ajtó irányába. Nagy nehezen 
sikerül kibotorkálnom a fekvő és gubbasztó embertársaim között. 

A folyosó már benépesült, főleg idősebb férfiakkal. Csoportokba verődve ta-
nakodnak ugyanarról a dologról. Van, aki azt állítja, hogy csak rövid ideig tartó 
közmunkáról lehet szó, de az se valami messze, hisz zsenge leánykák, asszonyok 
is vannak velünk. Mások borúlátóbban ítélik meg a helyzetet. Szerintük hosz-
szabb időre, s távolabb, sőt egyenesen Oroszországba visznek bennünket. 

Persze, mindez csak találgatás. Az „illetékesektől”, a toborzó bizottságoktól, 
őreinktől, semmi sem szivárgott ki. Mindenesetre – jelesre vizsgáztak a titok-
tartásból. Napokig tevékenykedhettek az előkészületi munkában anélkül, hogy 
gyanút keltettek volna a lakosság körében. Nem egy esetben, a fellajstromozás-
ban részt vevő helyi közigazgatásbeliek is beleestek a csapdába. Most ők is itt 
vannak közöttünk; eltűnődhetnek naivságukon, jóhiszeműségükön. Csak igen 
kevés azoknak a száma, kik élve e gyanakvással, sikerült kikerülniük a kelepcét. 
Az időzítést is remekül megoldották. Hogy elejét vegyék az esetleges „dezer-
tálásnak”, valamennyi településen egyazon időben vették őrizetbe mindazokat, 
akik most itt vannak fogva tartva. 

A nap folyamán, s a következő napokon számunk egyre gyarapszik. Mivel 
semmiféle ellátásban nem részesítenek bennünket, megengedik, hogy hozzátar-
tozóink élelmet, ruhaneműt juttathassanak be hozzánk. 

* *
Lassan telnek a napok, az éjszakák egyre hosszabbak. Január 12-én közlik ve-
lünk, hogy készüljünk fel az útra, szedjük össze a batyunkat és sorakozzunk 
fel az iskola udvarán. Névsor-olvasás, létszámellenőrzés után, fegyveres kísé-
ret mellett indul a csapat. Irány – a vasútállomás.  Az utcák, ahol elhaladunk, 
néptelenek; az emberek behúzódtak házaikba. Hogy vidám látszatott keltsen 
e szomorú menet, a csapatparancsnok, tolmács útján, nótát rendel. Kezdetben 
vontatottan, majd egyre erőteljesebben száll a dal. 

Mire elhangzik a nóta utolsó sora, már meg is érkezünk az állomásra, ahol 
a nótabeli „három” helyett csak egy marhavagonokból álló hosszú szerelvény 
várakozik nem a „negyedik”, hanem az első vágányon – fegyveres katonákkal 
körülvéve. Rövidesen szétnyílnak a tolóajtók, s kezdődik a számlálás: „ráz, dvá, 
tri… szorokpjáty”. Negyvenöt ember minden tíztonnás marhavagonba, s már 
csukják is ránk az ajtót. 

A vagon rácsozott szellőztetője mellé húzódom, onnan szemlélem a külvi-
lágot. Az utolsó embert is elnyelte a szerelvény, amikor mit látnak szemeim: a 
páter, aki megkönnyezett és egyik aprócska osztálytársam közeledik a vonathoz, 
fegyveres kísérettel. A transzportparancsnok szemügyre veszi őket; a szerzetes 
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tanárt betuszkolják a vagonba; a kistermetű, fejletlen fiúra nincs szükség, ő me-
het haza. 

Parancsszavak hangzanak el, az őrség felkapaszkodik a vagonok ütközőire. 
Süvít a mozdony, megrázkódnak a vagonok, s lassan elindul a szerelvény. 

    „Szülőföldem szép határa,
Meglátlak-e valahára?”

II. rész

1945. január 12 – 1945. február 1.
Ütemesen kattognak alattunk a vagon kerekei. Odakint alkonyodik. Az a kevés 
fény, ami beszivárog, módot ad arra, hogy szemügyre vegyük azt a sivár ké-
pet, amit ez a „hálókocsinak” berendezett marhavagon nyújt: kétoldalt emeletes 
priccsek, középen egy alacsony kályha és egy üres vödör. Próbálunk elhelyez-
kedni a puszta deszkákon. Egy-egy priccsre tizenegy, illetve tizenkét fő jut. 

Ki-ki a saját belátása szerint csatlakozik a négy csoport egyikéhez. Ez vi-
szonylag simán megy, hisz valamennyien falubeliek vagyunk, jól ismerjük 
egymást. Én Lőrinc bátyámmal, rokonaimmal és utca-beleikkel alkotunk egy 
csoportot. Fontos az egyetértés, hisz ugyancsak szűk helyen kell meghúzódni. 
Egymással szemben ülünk, fekszünk, lábainkat gondosan egymás mellé rakva, 
aminek előnye is van, is van, melegítjük egymást. És ez nem lebecsülendő a 
januári hidegben. 

Fényi Lőrinc Fényi József bátya
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Kit-kat, kit-kat,…kattognak alattunk a kerekek. A mozdony fütyül időnként, 
elhagyjuk lassan Szaniszlót, Érmihályfalvát, Diószeget, Biharpüspökit. Ahogy 
távolodunk szülőfalunktól, úgy oszlanak szerte reményeink. S miután Nagy-
váradnál, keleti irányba fordul a szerelvényünk, végkép beigazolódni látszik a 
borúlátók előérzete. Nem ok nélkül figyelmeztettek bennünket: lássuk el magun-
kat egy-két heti élelemmel. Nincs kizárva, hogy az úton fogjuk elfogyasztani a 
magunkkal hozott elemózsiát. De hol fog akkor már robogni velünk ez a vonat? 
Ez az a kérdés, amire közülünk senki sem tudja a választ. Hogy valahol keleten, 
az már kétségtelen. No, de hagyjuk az okoskodást. Mások gondolkodnak most 
helyettünk. Ellátásunkról viszont senki sem törődik. 

Mikor megéhezünk, sorra előveszi ki-ki a maga tarisznyáját, s falatozni kezd. 
Terítékre kerül itt mindenféle: sűlthús, kolbász, szalonna, töpörtyű stb. Van, aki-
nek lángost, barátfülét, sőt palacsintát is csomagoltak. Kezd felengedni a fagyos 
hangulat, élcelődésre is sor kerül. A nótás kedvűek már rázendítenének, de a 
megfontoltabbak lecsitítják őket; jobb nem ingerelni az őrséget. Szegényeknek a 
fékbódékból kell őrködniük. Valahányszor megáll a vonat, végigfutkosnak a va-
gonok tetején, de az alját sem hagyják ellenőrzés nélkül. Nem könnyű az ő szol-
gálatuk sem, de legalább szabadok! –Már amennyire szabad lehet egy katona. 

Éjfél felé járhat már az idő, (csak sejtjük, órája senkinek sincs) kezdjük meg-
vetni a vackunkat. Felsőruhánk egy része magunk alá kerül, a priccs deszkájára; 
a vánkost tarisznyával, illetve katonaládáival helyettesítjük; takaróul a leve-
tett bekecs (rövidkabát), egyik-másiknak lópokróc, jómagamnak a télikabátom 
szolgál. Lassan elcsendesedik a társaság. A kerekek egyenletes kattogása álom-
ba szenderít. 

* *
Hirtelen fékezés! Csikorognak a kerekek, az ütközők összeverődnek, vonatunk 
megáll. Kitekintek a résen: hegyek rajzolódnak ki a szürkületben. A közelben 
semmi épület. Nyílt pályán lehetünk. 

Gyors lépésben kordon veszi körül a szerelvényt. Csörömpölés, majd nyiko-
rogva kinyitják a vagon ajtait. 

– Vihágyitye! Azaz Kiszállni!- szól a tolmács. 
– Mindenki végezze el a dolgát! 
Kikászálódunk a vagonból. A többiekből is özönlik a nép. Jó egy kissé meg-

mozgatni gémberedett tagjainkat és friss levegőt szívni. 
– Dáváj, bisztrá!- sürgetnek bennünket. Tragikomikus a helyzet: parancsszó-

ra, mindenki szemeláttára kell elvégeznünk szükségleteinket. Próbálunk hátat 
fordítani egymásnak. Akkor viszont másokkal kerülünk szembe. Szegény leány-
kák, asszonyok! Bár külön vagonokban utaznak, toalettjüket nekik is a nyilvá-
nosság előtt kell elvégezniük. 
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– Gátová! –Felszállni!- kiált a tolmács. Megindul felénk a kordon. Kinek 
hogy sikerült… Van, aki dolgavégezetlenül kapaszkodik fel a vagonba. Aztán 
beadnak egy vödör vizet és némi fát. Újból megszámlálnak bennünket az őr: ráz, 
dvá… szorokpjáty, azaz negyvenöt. Minden rendben és reánk csukja az ajtót. 

Egy kis mozgás a friss levegőn evésre serkenti a társaságot. Előbb azonban 
szétosztásra kerül a víz. A becses dologból mindenki egyenlően részesül – majd-
nem két deci jut egy főre. 

Miska, az ezermester unokabátyám, begyújt a kályhába, majd jókora szalon-
nát tűz egy rögtönzött nyársra s bedugja a kályha ajtaján. Hamarosan Sanyi is 
mellé kuporodik. Sercegni kezd a bicskájára húzott arasznyi kolbász. Kellemes 
illat terjeng a levegőben. Tele még a tarisznya, korai lenne a takarékoskodás. 
Adnak majd, ha elfogy a készletünk. Lám vizet már kaptunk; ha tisztálkodásra 
nem is futja, a reggelit leöblíthetjük vele. 

* *
Továbbra is hegyövezte völgyben halad a vonatunk. Fütyül a mozdony, majd 
megáll egy kisebb állomás mellékvágányán. Szemünk rátapad a résekre. Nem 
tudjuk megállapítani, hogy hol lehetünk. Elnyújtott füttyszó hangzik a távolból. 
Hamarosan egy katonai szerelvény robog el mellettünk, hadifelszerelésekkel 
megrakodva. 

A vonat zakatolása egyre távolodik. De mi csak állunk. Mi tagadás; nekünk 
nem sürgős. Az őrség leszáll a fékbódékból, körüljárják a vagonokat, vizsgálgat-
ják őket. 

Éles fütyülés hasít megint a zúzmarás tájba. Kiskatonákkal teli vonat robog 
el mellettünk. Őket nyugatra, minket keletre visznek. Ki tudja mikor s hányan 
térnek, térünk majd vissza otthonainkba?! 

Hajnalodik, amikor elindul lassan a vonatunk, de kis idő múlva megáll ismét 
a nyílt pályán. – Kiszállás!- Reggeli toalett a megszokott módon, szigorú őrizet 
alatt. Egy veder víz s valamicske tüzelő. Újra megszámolnak bennünket, s zárul 
az ajtó. 

* *
Idestova egy hete nyomjuk a priccset. Ahelyett, hogy megpuhulna, mind jobban 
töri csontjainkat a kemény deszka. A hangulat kezd nyomasztóvá válni. Egyre 
gyakrabban hallani panaszt, főleg az idősebbek részéről. Egyeseket székrekedés 
szorongat, másokat az ellenkezője, amit sajnos az egész csoport megérez mel-
lékhelyiség hiányában. 

Az összezsugorodott tarisznya szigorú takarékosságra késztet. Van, aki előre 
kiporciózza magának a napi adagot. De meddig leszünk még a saját kosztunkon? 
Még találgatni sem lehet. 

A másik dolog, ami elgondolkoztat: miért is kell nekünk most itt szoronga-
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nunk ebben az undok marhavagonban? Mit vétettünk mi? Miben vagyunk hibá-
sak? Se szó, se beszéd, mint valami gyomot szakítottak ki az éltető anyaföldből, 
környezetünkből, otthonunkból. 

Talán a háborúban való résztvevő hazánk miatt? A háború vihara éppúgy 
megcsapott bennünket, mint a többieket. Akit behívtak katonának, mennie kel-
lett. A tizennyolc-húszéveseket tőlünk is elvitték nyugatra, csakúgy, mint a többi 
helységekből. A ténylegesek és mozgósítottak egy része a fronton; aki lelépett 
– itt van velünk. Miért lennénk mi vétkesebbek másoknál? S ezek a leánykák, 
kinek, kiknek ártottak? 

Hogy rossz lóra tettünk a politika dolgában? Kit érdekel az urak dolga? Uj-
jainkon megszámlálhatjuk azokat, akik politizáltak a falunkban. De hol vannak 
már azok? 

Talán mert keresztet vetünk? Más is vet keresztet. De nem úgy, mint mi. S 
ez itt most lényeges. No és a reformátusok? A bereiek? Ők se így, se úgy nem 
vetnek keresztet, s mégis itt vannak velünk. 

Hogy rosszul választottuk meg őseinket? Hogy furcsán cseng a nevünk? Hát 
tehet a csikó arról, hogy lótól származik? Megkérdezik-e az újszülöttől, hogy 
milyen nevet szeretne viselni? Bűnül róható-e fel az, amiről nem tehet az ember? 
Vagy mások vétkeiért kell most vezekelnünk? 

* *
Iașiban (Jászvásár) szigorú őrizet alatt átszállunk egy széles nyomtávú szerel-
vényre. Hasonló vagonba kerülünk, ugyan olyan „berendezéssel”, csak hitvá-
nyabb kivitelezésben. Silány deszkából összetákolt puszta priccsek, középen 
benzines vashordóból összetákolt kályha, mellette a padlón tenyérnyi lyuk, il-
lemhely céljára. 

Soha nem látott mozdonyóriás áll a szerelvény élére. Az ütközők összeve-
rődnek, megrándulnak a vagonok, fülsiketítően felbúg a monstrum, s meg-
indul kelet felé. Mikes szavaival élve: „Amitől tartottunk, abban már benne 
vagyunk.” Kétségtelen a Szovjetunióba (Oroszországba) visznek, de nem egy-
két hónapra. Ezt tudomásul kell vennünk. De nagy ám ez az ország! Ki tudja, 
hogy melyik sarkába kerülünk? Újabb találgatások következnek: Szibériába? 
Lehet. Az első világháború idején sokan voltak ott fogságban. Akik ott voltak, 
a mai napig emlegetik a szibériai hideg teleket. Az Ural vidéke sem ismeretlen 
a hadifogságot megjárt apáink körében, valamint a Volga – mente. Mesélik az 
idősebbek, hogy olyan emberekkel is találkoztak azon a tájon, akik ugyanazt a 
tájszólást beszélték, mint nagyapáink odahaza. Máig sem felejtették el az onnan 
hozott nótát: 

„Valahol a Volga mentén
Élt egyszer egy szép leány.”
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Miután elhagyjuk a Dnyesztert, mind gyakrabban vesztegelünk a különböző 
állomásokon. Az őrség mindannyiszor leszáll, s körbefogja a szerelvényt. Hely-
beli, élelmes civilek lopakodnak közelünkbe. 

– Szálo jeszty?- (Szalonna van?) – kérdezik. Juttatunk nekik csekélyke tarta-
lékunkból. Hálásan fogadják. Viszonzásként még bankót is nyomnak a kezünk-
be. Ez az első kapcsolatunk az itteniekkel. 

* *
Hirtelen fékezés, a vonat megáll. Kitekintünk. Végtelen hómező, sehol egy fa, 
vagy épület. Őreink leugranak, bemelegítenek, de hamarosan újra felkapaszkod-
nak és indul a szerelvény tovább. 

Mint a táj, a latolgatások is kezdenek egyhangúvá, unalmassá válni. Közben 
növekszik az ingerlékenység. Nem csoda, ennyi ember összezsúfolva ezeken a 
kényelmetlen vackokon. Már egy hete, hogy átszálltunk, azóta ki sem engedtek 
bennünket a vagonból. Testi szükségleteinket is bent kell elvégeznünk, ami nem-
csak, hogy megalázó, de undorító is. Ráadásul, ha valaki rosszul céloz, és nem 
találja el azt a bizonyos lyukat a padlózaton, rossz közérzetünk fokozódik. 

A naponta beadott vízmennyiség alig csillapítja szomjunkat. Tisztálkodásról 
szó sem lehet. Reggelente zsebkendőnkbe köpünk, azzal töröljük ki szemünket. 

Nagy megrökönyödésünkre egyik nap, észrevesszük az első élősködőket, a 
tetveket. Nagy a riadalom. Korosztályom most ismerkedik meg először ezzel a 
bogárral. (Most már megértjük, hogy miért mondják a lassú emberre, hogy úgy 
mozog, mint a tetű.) Kezdetben tetszik nekik, hogy milyen egyszerű elcsípni 
őket, nem úgy, mint a bolhát. Van már elfoglaltságunk, vadászunk egész nap. 
Ha rátalálunk egy-egy féregre, büszkén mutogatjuk egymásnak. Az unokabá-
tyám, Miska, előveszi cipész felszerelését, kaptafára helyezi a zsákmányt, majd 
kalapáccsal szép sorjában megsemmisíti őket. De hiába minden igyekezetünk, 
szaporaságuk révén, végülis ők kerekednek felül. 

* *
A kerekek egyre csak zakatolnak. Már húszadik napja vagyunk az úton. Két hete, 
hogy ki sem engedtek ebből az átkozott marhavagonból. Élelmezésünkről sen-
ki sem gondoskodik. Apropó! „Élelmezés”, tegnap bedobtak már valami nyers 
kecskehúst. De ki tudja azt megenni? Ma pedig valami vacak borsót juttattak be 
hozzánk. Illenék már, hogy ellássanak egy kis meleg főtt étellel bennünket! Hisz 
a tarisznyánk is kiürült. Morzsányi maradékunkkal még kihúzhatunk egy-két 
napot, s aztán vége! 
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III. rész

1945. február 1. – 1945. február 2.
Utazásunk huszonegyedik napjának hajnalán, egy viszonylag nagy, de jellegte-
len város, Jenákievo, állomásán megáll a vonatunk. Pár perc múlva már nyílnak 
a tolóajtók a vagonokon. 

– Vihágyitye! – Leszállás! – szól a parancs. 
– No, végre megérkeztünk! Vesszük a batyunkat és lekászálódunk. Kelleme-

sen megcsap a friss tiszta levegő. Két, illetve háromheti zárka után kissé bizony-
talanok a lépteink.

Egy hórihorgas fiatal hadnagy, „Nyikolaj Petrovics” átveszi a parancsnoksá-
got. 

– Po dvá! (kettesével) ismételgeti megannyiszor. Hosszúra nyúlik a sor. Meg-
számolnak újból bennünket, a létszám teljes, indulhatunk. 

A város peremén visz az utunk. Szerény házacskák között haladunk, itt-ott 
egy-egy tömbház magaslik. Bombázások, háború nyomai mindenütt. Elhagyva 
a várost, meddőhányók meredeznek a magasba, mellettük bányatornyok, néhány 
épülettel. Nagy a forgalom az úton. Tehergépkocsik húznak el mellettünk kő-
szénnel megrakodva. Feltűnik, hogy a sofőrök mind egyenruhában vannak. Ka-
tonák lennének, vagy behívott gépkocsivezetők? 

Hosszas gyaloglás után egy szabályos kúp alakú meddőhányó tűnik fel előt-
tünk. Ahogy közeledünk feléje, kirajzolódik mellette egy magas aknatorony. 
Füstöt pöfékelő mozdony jelzi, hogy vasút van a közelben. Néhány lebombázott 
többemeletes ház arra enged következtetni, hogy ipartelep lehetett itt a hábo-
rú előtt. Most kormosan, tető nélkül meredeznek a magasba. Megkerülve őket, 
meghökkenő látvány tárul szemünk elé: néhány nagy barakk, szögesdrótkerí-
téssel körülvéve. Sivár, félelmetes kép. Ez lenne hosszú utazásunk végcélja? 
Valószínű, mert már sarkig tárulnak ki az őrszoba melletti kapu szárnyai, s mi 
szép sorjában bevonulunk a lágerudvarba. A kaput bezárják mögöttünk, s mi ott 
állunk az udvar közepén és szorongva várjuk, miként alakul tovább a sorsunk. 

E rideg környezetben némi bizakodás, egy piciny fénysugár csillan fel, ami-
kor egy alig húszéves hadnagy (mint később kiderült, Észtországból származó), 
kellemes, bársonyos hangon közli – tolmács útján – hogy lehetőleg falvak sze-
rint csoportosuljunk. Aztán számolgatás és némi átrendezés után csoportokba 
osztva elindulunk a kijelölt szálláshely felé. 

Kellemetlen istállószag csapja meg az orrunkat, amikor belépünk a hatalmas 
barakkba. A látvány sem valami szívderítő; kétoldalt széldeszkából összetákolt 
emeletes priccsek éktelenkedtek, végtől végig. A hodály közepén egy téglából 
rakott tűzhely árválkodott. 
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Hát ide jutottunk! Kezdetben nézelődtünk, majd mindenki igyekezett elfoglalni 
magának egy számára megfelelő helyet a priccsen. Volt, aki az ablak mellett, 
mások pedig távolabb a szimpla üveges ablaktól; egyesek a kijáratnál, mások a 
tűzhely közelében; az idősebbek az alsó priccsen, a fiatalabbak inkább a felsőn 
helyezkedtek el. Lőrinc bátyámmal az oldalszárny felső szintjén telepedtünk le. 
Bár szűkösen, de került mindenkinek hely. Motyónkat a fejrészre helyeztük s 
lábunkat lelógatva a priccs szélére ültünk. Azon tanakodtunk, mi lenne jobb de-
rékaljnak – matrac, avagy szalmazsák? Az első kényelmes, a másik melegebb. 
De hamarosan közölték velünk, hogy ne számítsunk se egyikre, se másikra. 
Vesse meg mindenki a fekhelyét azzal, amit otthonról hozott. Ha nincs mivel, 
oldala bánja. 

Ennél fontosabb most, hogy számba vegyék a népet. Barakkról barakkra jár-
va, pontosan felírták, ki hol helyezkedett el, név szerint rögzítve mindannyiunk 
pontos fekhelyét. 

Alkonyodott már, amikor szokatlan hang ütötte meg fülünket. A lágerudvar 
közepén, egy oszlopra akasztott síndarabot kongatott a tolmács, aztán elharsogta: 

– Vacsorához sorakozó! 
Özönlött a nép a barakkokból. Felsorakoztattak bennünket, majd csoporton-

ként átkísértek a láger szomszédságában levő lebombázott tömbház alagsorának 
bejáratához. Ott libasorban leereszkedtünk a lépcsőn. Savanyú káposzta szaga 
csapta meg az orrunkat. Egy hatalmas terembe léptünk. Mindkét oldalán hosz-
szú asztalok sorjáztak, padokkal övezve. Előbb a terem mélyén lévő ablakocs-
kához irányítottak, ahol sorjában mindenki megkapta a kenyéradagját, s aztán 
rendre-sorra körülültük az asztalokat. Nézegettük, ízlelgettük a kenyeret. Fekete, 
vizenyős, íze savanykás. Aztán hozták az első fogást. Konzervdobozból készült 
tányérszerűségben savanykás káposztaleves párolgott. Kavargattuk, kóstolgat-
tuk az eddig ismeretlen szagú löttyöt, mely csak káposztát, sót és vizet tartalma-
zott. Volt viszont egy jó benne, az, hogy meleg volt. S mivel már egy jó hónapja 
hiányolta gyomrunk a meleg ételt, próbáltuk bekanalazni. Próbáltuk, mondom, 
mert nem olyan könnyű ám elboldogulni ezzel a kanálnak nevezett, fából készült 
alkalmatossággal, amelynek a leglényegesebb ovális része keresztben helyezke-
dik el a kanál nyelére. Derültünk is egymás ügyetlenségén, míg végre rájöttünk, 
hogy ezzel a kanállal nem lehet úgy kanalazni a levest, mint odahaza, ezzel csak 
önteni kell a levest a szájba. 

Hamarosan hozták a második fogást is. Kíváncsian néztünk a konzervdo-
boz tányérba. Párolt káposzta volt benne, közepében egy darabka sárgás, sózott 
szalonna. Ezt már sokan eltolták maguktól. De mi, Lőrinc bátyámmal, nekibá-
torodtunk. Bár a jócskán avas szalonna, a savanyú káposzta s a fekete kenyér 
társaságában sikerült bekebeleznünk. Végül öblítésként tea került az asztalra, 
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füllel ellátott karcsú konzervdobozban. A savanyú első és másodok fogás után 
kissé édeskésnek tűnt. Ki is ürült egy-kettőre minden csészének előléptetett kon-
zervdoboz. Egyébként is igyekeznünk kellett, hogy minél előbb átadjuk a he-
lyünket a következő csoportnak, illetve csoportoknak, akik odakint dideregve 
vártak sorukra. Indulás vissza a lágerba. – Ráz, dvá, tri, (Állandóan számlálgat-
tak bennünket!), számolgat a bejáratnál őrködő obsitos. A zónán belül feloszlott 
a társaság. Egyesek az időközben felfedezett latrina felé vették útjukat, mások a 
barakkba igyekeztek. 

2. ábra: Hecepetrovkai láger

Forrás: Fényi József rajza

A barakkban felkapaszkodtunk a priccsre s törtük a fejünket, hogyan tehetnénk 
fekvésre alkalmassá a csupasz deszkákat? Jobb megoldást ez alkalommal sem 
találtunk. Amit lehetett, levetettünk magunkról és alánk terítettük. A nagyobb 
darabokkal próbáltunk betakarózni. Azok voltak a szerencsések, akik lópokró-
cot hoztak magukkal, nekik volt mivel takarózniuk. Bátyám és én a télikabátot 
használtuk takarózásra. Vánkosként a tartalék ruháinkat tettük alkalmassá. Így 
legalább a fejünket helyezhettük viszonylagos kényelembe. Lassan csend ült a 
táborra. A közelben lévő szénrakodó monoton zakatolása álomba szenderítette 
a láger lakóit. 
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* *
Másnap fülsiketítő vaskongatásra ébredtünk. Az őr kiáltja: 

– Reggelihez, sorakozó! Álmosan, kialvatlanul, törődötten szedtük magunkra 
az összes holminkat. Kimentünk az udvarra. Csoportonként átkísértek bennün-
ket az étkezdébe. Ott ugyancsak elcsodálkoztunk, amikor szép sorjában ugyanaz 
került az asztalra, ami előző este: savanyú káposztaleves, párolt káposzta egy 
falatnyi avas szalonnával és tea. No, de ne higgyük, hogy ezt a hitvány kosztot 
ingyen fogyaszthatjuk! Meg kell ezért dolgozni! S hogy ne veszítsük az időt, 
rögtön sorakozót vezényeltek és elkísértek bennünket a munkahelyre. Ott rövid-
bundás, füles-sapkás „nacsálnyikok” (munkavezetők) rendelkezésére bocsátot-
tak. Egyesek a fatelepre, mások a vasúthoz kerültek. Mivel kölcsönösen nem is-
mertük egymás nyelvét, mutogatással, egy-két szó nyomatékos ismételgetésével 
adták tudtunkra, hogy mi a teendőnk. Nem volt nehéz megérteni: fát felemelni, 
fát iderakni; lapáttal a szenet a saroglyára, saroglyát a vagonra. 

– Panyimáj? Nu, dáváj! S már indult is a munka. Egy-két csetlés-botlás után 
pedig úgy belejöttünk a munkába, mintha egész életünkben ezt műveltük volna. 
Még dícséretet is kaptunk: 

– Dobre, dobre! Azaz, jól van, jól van! Folyt a munka tovább. 
Lőrinc bátyámmal fenyőfa rönköket görgettünk az egyik körfűrészhez; a pad-

kára emeltük, az ott dolgozó orosz nemzetiségű fűrészes keze alá adtuk. Nem 
volt könnyű a munkánk; jégkéreg borította a rönköt, óvatosan kellett vele bánni. 
Kezdetben elég jól ment a munka, de később átnedvesedett a kesztyűnk, a hideg 
keleti szél is kegyetlenül fújt. De lám, mintha gondolatainkat olvasta volna az 
orosz; leállította a motort s intett, hogy menjünk vele. 

Egy fűtött helyiségbe vezetett bennünket. Kesztyűit a mienkkel együtt feltette 
a kályhára, aztán a fal melletti padkára mutatott, ahová mindhárman leültünk. 
Míg száradtak a kesztyűk, mi is pihentünk, feltöltődtünk egy kis meleggel, aztán 
visszamentünk és folytattuk a munkát. Lassan teltek az órák. Gyomrunk már 
rég ebédidőt jelzett. De hiába! Csak miután ledolgoztuk a tíz órát, került sor az 
étkezésre. A menü a már ismert káposztaleves, párolt káposzta darabka avas sza-
lonnával, hozzá egy darab ragacsos fekete kenyér. Tea nem volt. Aki mégis sze-
rette volna leöblíteni az ebédet, annak ott volt a jéghideg víz a hordóban, ihatott 
belőle amennyit csak akart. (De jó lett volna ebből a vízből a vonaton!) Aztán 
irány a láger. Ez alkalommal sem felejtette el az obsitos, hogy megszámláljon 
bennünket egyenként, ahogyan áthaladunk az őrbódén. 

Fáradtan kapaszkodtunk fel a priccsre. Bár kimerített a munka; a szokatlan 
hideg s az éles szél is megviselt bennünket, de kikívánkozott az emberekből 
mindaz, amit a nap folyamán tapasztaltak, láttak, hallottak és dolgoztak. 

Itt sok minden szokatlan, idegen volt számunkra. Például, hogy a nők a férfi-
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akkal vállvetve ugyanazt a munkát kellett végezzék. A nők többsége nadrágban 
járt (Ilyet nem láttunk odahaza), fejüket nagy, vastag kendővel csavarták körül. 
Így védekeztek a hideg, metsző szél ellen. Nemezcsizmában jártak, vagy kapcá-
val bélelt hosszúszárú lábbeliben és úgynevezett „kalocsniba” bújtak. A férfiak 
hasonlóképpen jó melegen öltözködtek; vattakabát, vattanadrág, térdig érő, vagy 
rövid bunda (főleg a munkavezetők), bozontos füles sapka, a nőkéhez hasonló 
meleg lábbeliből állt az öltözékük. Mindez bár nem mutatós, de az itteni zord 
éghajlati viszonyok között célszerű viselet. 

A mi öltözetünk más időjárási viszonyokhoz, életvitelhez igazodik. Itt bizony 
a férfiak caplathatnak bakancsukban, vagy bőrcsizmáikban; a bekecs is rövid, 
nem védi a lábszárat, a nadrág sem tart túl sok meleget, de még a csinosra sza-
bott báránybőr sapka sem védi meg a fülüket az átható metsző széltől. Szegény 
leánykák, a maguk csinos kis cipőikben csak úgy tipegtek-topogtak. Ami pedig 
az öltözéküket illeti; hát azt enyhén szólva: nem ilyen alkalomra készítették. 

* *
Vaskongatás szakítja meg a beszélgetést. 

– Sorakozó! Magunkra kapkodtuk a kabátunkat, és igyekeztünk a térre, ahová 
özönlött a sok nép. Rendre-sorra felzárkóztak: a nagykárolyiak, mezőfényiek, 
kálmándiak, csomaköziek, bereiek, kisdengelegiek, érmindszentiek, királydaró-
ciak és gilvácsiak. Ismét számba vettek bennünket. A létszám ez alkalommal is 
teljes volt. A lágerparancsnok, egy kaukázusi százados, akit ma láttunk először, 
ismertette velünk – tolmács közvetítésével – a tábor fegyelmi követelményeit, 
kihangsúlyozta, hogy itt a mi legfőbb kötelességünk a munka, ahonnan csak 
orvosi engedéllyel lehet hiányozni. A mai nap csak amolyan bemelegítő volt. 
Holnaptól kezdve mindenki megkapja a beosztását, és köteles a munkáját úgy 
elvégezni, ahogyan azt a munkavezetője megköveteli. Ellenkező esetben vissza-
tarthatják a munkaidő lejárta után is. Reméli, hogy mindenki becsületesen fog 
dolgozni s nem lesz szükség kényszerítő rendszabály alkalmazására. Ennyi az 
egész. Most pedig, el lehet menni, vacsorázni! 

Már nem okoz meglepetést, hogy ugyanazokat a káposztából készült ételeket 
szolgálják fel, amit ebédre, illetve reggelire. Nem valami változatos a menü! A 
gyomrot sem terheli meg. Előételnek, étvágygerjesztőnek meg is felelne, csak 
lenne valami töményebb, laktató fogás még utána, ami csillapítólag hatna a 
gyomorra. 

Az előrelátóbbak közül akadt egy-két ember, akinek még volt mivel pótolnia 
e sovány kosztot. Bátyám, meg jómagam és mások, akik nagylelkűen nyújtottuk 
ki a vagon rácsozott ablakán a hazai szalonnát, most sóvárogva nézhetjük ezt a 
néhány szerencsés fickót. (Az akkor kapott pénzen most éppen akkora fekete 
kenyeret vehetünk, mint amekkora a szalonnánk volt.) 
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Lehangoltan ballagtunk vissza a szálláshelyünkre, amelyet a lágerparancsnok 
tiszt szavai alapján nyugodtan nevezhettünk: kényszermunkatábornak. Meg-
mondta: azért vagyunk itt, hogy dolgozzunk. De nem akárhogyan! A láger rend-
szabályait pedig szigorúan tiszteletben kell tartani! Világos, tiszta beszéd. Csak 
az nem derült ki belőle, hogy meddig fog tartani ez a kényszermunka? Mikor 
szabadulhatunk ki ebből a szögesdrótkerítéssel körülvett táborból? Erről hallga-
tott. Talán mert ő maga sem tudja. Minden bizonnyal nem ő, esetleg nem is itt 
döntöttek, döntenek a sorsunk felett. Ő is csak egy kis kerék abban a gépezetben, 
amelynek fogai közé kerültünk. De hogy miért? –Nem tudjuk. Csak sejthetjük. 
Ám szilárd meggyőződésünk, hogy ok nélkül jutottunk ebbe a megalázó hely-
zetbe. No de hagyjuk, ne emésszük magunkat, úgy sem jutunk vele messzire. 
Inkább készítsük el a vackunkat és tegyük el magunkat holnapra. 

IV. rész

1945. február 3. – 1945. május 1.               
Bővül a lágerlakók tevékenységi köre. Bár a zöme továbbra is rakodómunkát 
végez, szenet lapátol, fenyőrönköket görget, de egyre többen kerülnek az építke-
zéshez, mások a bányába. Nem könnyű a munka a föld alatt. Akiket odairányí-
tottak, azzal vigasztalhatják magukat, hogy nekik csak nyolcórás a munkaidejük 
és nem tíz, mint a többieké. Poros, meg nyirkos is a bánya levegője, de nem 
szenvednek a cudar időjárástól. Hogy veszélyes, az igaz, de igyekeznek elkerül-
ni a balesetet. 

Egy páran különleges munkát kaptunk. Egy befagyott bányatóból jeget kel-
lett kitermelnünk. A kb. 30 centiméter vastag jégpáncélt feszítőrúddal feltörtük, 
majd horoggal kihúztuk a partra, szánra tettük s elhúztuk néhány kilométerre, a 
jégveremhez. Ott leraktuk és fordultunk vissza egy újabb szállítmányért. 

Cudar szél fúj, rettentő hideg van. Az orosz munkavezető mínusz harminc s 
valahány fokra becsüli a hőmérsékletet. Sodort szalmával tekerjük körül a ci-
pőnket, a fülünket pedig sállal védjük a fagytól. Magyarázni kezd az orosz; hogy 
a vidék neve: Donbász. Először halljuk ezt a földrajzi elnevezést. Fogalmunk 
sincs, hogy hol lehet, bár a szó első fele ismerősen hangzik. Találgattuk, hogy a 
Don, vagy a Donyec vidékén lehetünk? Magyaráz tovább az orosz

– Itt körülöttünk, mutat körbe, minden Donbász, azaz (donyeci szénmedencé-
hez tartozik). A helység ahol vagyunk, az pedig: „Junkom”. (Lám milyen egysze-
rű a magyarázat, s az emberek mégis megértik egymást, ha megvan a jóindulat.) 

* *
Megrázó eseménynek voltunk tanúi tegnap. Egy szerelvény futott be a helybeli 
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szénrakodó állomásra. Még meg sem állt igazából a vonat, sietve ugráltak le 
a géppisztolyos katonák és nyomban körbevették a szerelvényt. Félretolták a 
marhavagonok tolóajtait, ahonnan elcsigázott, könnyedén öltözött civil emberek 
kezdtek lefelé imbolyogni. Végül megdermedt, meztelen holttesteket emeltek ki 
egyik-másik vagonból. Hamarjában elcipelték őket a közeli meddőhányó tövé-
be, s a rájuk zúduló éles kőtömeg nemsokára maga alá temette a tetemeket. Ezek 
után a szánalmat keltő, didergő embereket visszaterelték a vagonokba és szigorú 
őrizet mellett, elindították a szerelvényt.  

Az őrség minden ébersége mellett, sikerült néhány szót váltanunk velük. Ma-
gyarok voltak. Mint békés polgárokat fogták el őket a Felvidéken. Konvojkísé-
rettel, fűtetlen vagonokban, élelem nélkül szállították őket eddig. Érdeklődésük-
re mi is megmondtuk nekik, hogy kik vagyunk, honnan hoztak el bennünket. 
De hogy miért, s mennyi időre? – erre a kérdésre se ők, sem mi, nem tudtunk 
válaszolni. 

* *
Egyik vasárnap Lengyel László, érmindszenti plébános, misét tartott. (Egyéb-
ként ő is velünk együtt dolgozott nap, mint nap.) Nem volt egyszerű dolog az a 
picinyke szőlőbor beszerzése az ottani körülmények között! De akadt olyan lele-
ményes ember, ezt is, sőt még a mise engedélyeztetését is megszerezte valakitől. 
Zsúfolásig megtelt a barakkunk; szívből szállt az ének, az imádság a mennyek 
Urához, miközben sokak szemében könny csillogott. 

* *
Budapest elesett! adják hírül az itteniek. 

–„Szkoro dámoj!” Hamarosan hazamentek! – hangzik az első biztatás. Saj-
nos, csak a szögesdrót-kerítésen kívül, mert azon belül minden a régi maradt. A 
lágerélet jellemzői egyre határozottabban körvonalazódnak. A napi létszámelle-
nőrzéseken mind gyakrabban hallani, hogy tilos ez, tilos az. Legutóbb megtiltot-
ták, hogy a hazulról hozott tartalék holminkból valamit is kivigyünk a táborból, 
eladás céljából. Pedig nagy szükségünk volna egy kis élelempótlékra, hogy ezt a 
silány kosztot kiegészítsük egy kis kalóriával, mert a kiszabott munkát így nem 
sokáig bírjuk elvégezni. A normát pedig behajtják rajtunk. Nincs pihenőnapunk 
se. Még vasárnap is dolgoznunk kell. 

Ilyenformán kénytelenek vagyunk meglopni saját magunkat. Derekunk köré 
csavarjuk a még nélkülözhető inget, alsónadrágot (hogy a kapuőrség észre ne ve-
gye), hogy cseréljük ki egy kis élelemre; kenyérre, kukoricalisztre, babra, avagy 
pénzért adjuk el, a pénzért esetleg tejet, zákvászkát, azaz joghurtot vehessünk a 
bazárnak nevezett szabadpiacon. 

Egyébként élénk „árucsere” alakult ki a helyi lakossággal. A ruhaneműn kí-
vül különösen keresett cikk volt a tű és a cérna. Sajnos ebből nem sok akadt. Az 
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utolsótól csak végső esetben válik meg az ember. De van közöttünk egy szeren-
csés szabó, aki bőven ellátta magát az útra ezzel a szakmájában nélkülözhetetlen 
szerszámmal, s most szép lassan értékesíti őket. 

Ami a cserearányt illeti: egy ing kb. száz rubel, vagyis két és fél kiló fekete 
kenyér ára. A zakómat négyszáz rubelért adtam el. Nehezen váltam meg tőle, de 
az éhség még a hidegnél is nagyobb úr. Tíz napig lesz mivel csillapítanom az 
állandóan követelőző, korgó gyomrom. 

A kaja s annak pótlásának módozatai állandó beszédtémává vált. Közben 
erősen elszaporodtak a tetvek is. Szívták a vérünket, nem győztük az irtásukat. 
Nyüzsögtek a tetvek nemcsak a rongyainkban, de a priccs deszkáin is. Ráadá-
sul megjelentek az eddig ismeretlen poloskák is. Kajánul leskelődtek a barakk 
mennyezetének réseiből, hogy kiszemeljék áldozataikat. 

Általánossá vált az örökös vakarózás. Hol itt, hol ott csíptek jobban. Min-
denki kutatott az alsó és felső gúnyáiban, abban a reményben, hogy sikerül őket 
kiirtanunk. Kövér, fehéres lényüket, ha szétnyomtuk, levük arcunkba fröccsent s 
körmünkre mázolódott a véres ocsmányság. Ezért sokan megpróbálták kirázni, 
leseperni ruháikról, cókmókjaikról e nemkívánatos lényeket, de nem nagy siker-
rel, mert a tetvek makacsul belekapaszkodnak a szövött holmikba. Fertőtlenítés, 
vasalás még segíthetne, de ilyen egyelőre nincs. Így hát szaporodhatnak, hízhat-
nak a bőrünkön ezek az élősködők kényük-kedvük szerint. 

* *
Összeírták a hadviselteket. Egy részüket hadifogoly-táborba viszik. Aztán kö-
zölték velünk, 

hogy írhatunk haza. Mindenki hozzálátott a levélíráshoz. A megírt leveleket 
azonban nem továbbították. 

Az építkezés és még néhány munkahely kivételével általánossá vált a három 
műszak. Ez egy újabb megterhelés lett számunkra, mivel a különböző váltá-
sokban dolgozó barakkbeliek, priccsszomszédok óhatatlanul zavarták egymást 
a pihenésben, az alvásban. Vegyük például az éjszakai műszakot. Reggel hét óra 
után jöttek meg a munkából. Tisztálkodás, reggelizést követően, úgy kilenc óra 
körül tértek nyugovóra. Ha nincs közben egészségügyi vizit, vagy más ellenőr-
zés, nem zavarják a második váltásbeliek, vagy a lágerzónában tevékenykedők 
állandó jövés-menése, avagy nem hajtják ki csak úgy, soron kívül, egy néhány 
vagon faanyag lerakására, úgy nyugodtan alhattak egy óráig. Ekkor ugyanis vas-
kongatás érces hangja töri meg a viszonylagos csendet. – Ebédhez, sorakozó!- 
Serényen ugrottak le a priccsről a második váltásbeliek. Vége az alvásnak! Most 
már a gyomor követeli a magáét. Alig várod, hogy elmehess te is ebédelni. 

Már az étkező bejáratánál megcsap a savanykás káposztaszag. Végre megka-
pod a kenyéradagot, sietsz helyet foglalni az asztalnál, bekanalazod a káposz-
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talevest, majd a nyálkás árpakását, melynek közepén gyűszűnyi benzinszagú 
olaj csillog (már egy hete ezt kapjuk második fogásként), s ha úgy gondolod, 
vizet is ihatsz rá. Egy kis kitérő a latrinára, s máris vissza a priccsre. Folytassuk 
az alvást! Igen ám, de alighogy elment a második váltás, három óra után megér-
kezik az első műszak. Most ők csoszognak, vetkőznek, tisztálkodnak, ebédelni 
mennek. Mire elcsendesednek, öt óra után aztán jönnek azok, akik tíz órát dol-
goznak. Aztán kezdődik minden elölről. Már este hétre jár az idő, mire meg-
szűnik a jövés-menés. Most még alhatnál agy keveset, amennyiben elmarad a 
létszámellenőrzés, de a többiek még tesznek-vesznek, megtárgyalják a legújabb 
kósza híreket (amiből mindig akad bőven), mígnem újból felcsendül a vaskon-
gatás érces hangja. Tülekedés a vacsoraosztásnál. A nappali váltás nyugovóra 
tér, mi pedig már készülődhetünk az éjszakai váltásba. Egy órával a műszak 
megkezdése előtt, azaz tíz órakor útnak indítanak. Hasonló a helyzet, ha az első, 
vagy a második váltásban dolgozol. Csak a sorrend más. 

* *
Feloszlatják az eddigi egynyelvű, magyar anyatábort. Egy részét a szomszédos 
fióklágerbe helyezik át, a dél-erdélyi szászok közé. Egyik létszámellenőrzés al-
kalmával, csak úgy szemre, kiválasztanak száz embert, köztük jómagamat is, és 
a lágertől kb. nyolc kilométerre fekvő „Bulovinka” nevű bányához osztottak be 
munkára. Így szakadtam el bátyám mellől. (Alig töltöttem be a l8 évet!) Nem 
voltak már tekintettel a rokoni kapcsolatokra. Családtagokat szakítottak szét, és 
küldtek (vittek) más-más munkahelyre, különböző táborokba. 

Mivel az új táborunk távol esik a munkahelyünktől, reggelente elsőnek hagy-
juk el a lágert, hogy késő este utolsóknak térjünk vissza holtfáradtan, éhségtől 
meggyötörten, fegyveres kísérettel. Már a délutáni váltás is túl van a vacsorán, 
amikor asztalhoz ülünk, hogy elfogyasszuk egyvégből ebédünket és vacsoránkat 
anélkül, hogy megterhelnénk vele a gyomrunkat. 

Robotoltunk látástól vakulásig; lapátoltuk a szenet, saroglyával cipeltük az ir-
galmatlanul nagy Pulman-kocsikba. Ki a megmondhatója annak, hogy hányszor 
kellett térülnünk, fordulnunk, amíg az a hatvan tonna kőszén a vagonba került. 
Holtfáradtan a sok munka után még egy földi barakkot is kellett építenünk a 
bánya közelében. Köves, sziklás volt a talaj, csak feszítővas és csákány segít-
ségével boldogultunk. Ez még keményebb munka volt, mint az előző. De azzal 
biztattak bennünket, hogy csináljuk csak szaporán és vidáman, mert ha elkészül 
a láger, jön a váltás, s mi mehetünk haza. Szkoro dámoi! – Bárcsak igaz lenne!
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Forrás: Fényi József rajza
* *

Kemény munkában, keservesen teltek-múltak a hetek, hónapok. Már minden 
nélkülözhető, vagy inkább értékesíthető hazai holmit élelemre cseréltünk. Nincs 
már mivel pótolni a silány kosztot. Állandósul az éhségérzet. Nem tudunk meg-
szabadulni tőle. 

Kezdenek lerongyolódni az emberek, konkrét és átvitt értelemben egyaránt. 
Derék, megtermett férfiak, akik eddig élenjártak a munkában, most megcsap-
pant erejük folytán elszürkülnek a csapatban, szemmel láthatóan, egészségileg, 
leromlanak. 

A vézna, kisétkű férfiak és a nők, jobban bírják a munkát a kalóriaszegény 
koszt mellett. Ettől függetlenül a „norma” mindenki számára, egyformán kötele-
ző a hét minden napján, beleértve a vasárnapot is. 

Összezsugorodott a priccseken a batyu. Csupasz deszkákat hagynak maguk 
után a lágerlakók, mert mindent felvesznek, mikor kimennek hidegbe, még a ta-
karót is. A baj pedig az, hogy minden kezd foszlani. Pótlás pedig nincs. A hazai 
holmiban járunk, azon fekszünk, azzal takarózunk, akinek még futja. 

Van néhány leányka a női barakkban, akiknek féltő édesanyjuk párnát, sőt 
dunyhát is becsomagolt az úti poggyászba. Most áldhatják édesanyjuk előrelátó 
aggodalmaskodását. A férfiaknál ilyesmi nincs. Már az is nagy luxusnak számít, 
ha valaki otthonról hozott lópokróccal takarózhat. Ők a szerencsés kivétel. 

Bár elcsigázott testünknek ugyancsak jólesne a puha matrac, vagy bármi, 
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amit a csupasz deszkákra tehetnénk, meg egy takaró is jó lenne. Az a tény, hogy 
mindezt, mindeddig megvonták tőlünk, táplálja bennünk a reményt, hogy talán 
mégis rövidesen hazaengednek. Hisz ily mostoha körülmények között, aligha 
biztosíthatják erőnlétünket huzamosabb ideig. Ezt a feltevést látszik igazolni az 
is, hogy munkaruhával sem láttak el bennünket. Minek az, nekik? Kitart a sa-
játjuk is addig! Egyébként is, nap, mint nap hallani; hol innen, hol onnan, hogy 
rövidesen hazaengednek bennünket. A munkavezetőnk is azt mondta a minap, 
miután végeztünk egy jókora kupac szén berakásával, hogy: 

– Szkoro, szkoro dámoj! - (Hamarosan, hamarosan hazamentek!) 
Hittünk nekik. Egyesek kenyéradagjuk egy részét már szárították a visszaút-

ra. Elhatároztam, hogy én is elvonok a számtól naponta egy-egy szelet kenye-
ret. Egy aszkéta önfegyelmezésével sikerült nagy nehezen, néhány szeletecskét 
félretennem. De nem sokáig örvendhettem a nagy kincsnek. Néhány nap múlva 
már nem tudtam ellenállni a kísértésnek, rendre-sorra bekebeleztem a tartalékot 
az utolsó szeletig. 

* *
Fertőtlenítőbe vittek a minap. Összeszedették velünk a még megmaradt holmin-
kat, felsorakoztattak, s irány a fürdő. Végre megérkeztünk egy roggyant vakolatú 
épület elé. Kellemetlen, perzselt ruha szagát árasztó gőz csapott meg bennünket, 
amikor beléptünk a fürdőház előcsarnokába. Ott levétettek velünk mindent, ami 
rajtunk volt, és összekötve egy nagy kazánba rakták, majd rácsukták az ajtót. Míg 
élősködőink a forró gőzben vonaglottak, vagy kimúltak, addig mi a mellette lévő 
zuhanyozóban lemostuk magunkról a több heti szennyet. Megkönnyebbültünk. 

Örömmel öltöttük magunkra a kazánból kivett forró ruhát, azzal a meggyőző-
déssel, hogyha nem is végleg, de egy időre megszabadultunk a vakarózástól; al-
hatunk nyugodtan egy ideig. Lelkünk mélyén az a merész gondolat is felvillant, 
hátha ez volt az első lépés a hazatérés előtt. Ugyanis szabadon bocsátásuk előtt 
a foglyokat fertőtleníteni szokás. De forró reményeink hamarosan szertefoszlot-
tak. Már a láger felé vezető úton egyik-másik társunk meg-meghúzta, rándította 
a vállát, nadrágjához kapott, jeléül annak, hogy maradt eleven a vérszívókból. 

A láger priccseire telepedvén az volt az első dolgunk, hogy szemügyre ve-
gyük a parazitákat. A rengeteg tetem mellett, bizony túlélők is akadtak bőven, 
különösen azokban a holmikban, amelyek a köteg belsejében voltak megbújva. 
Oda nem hatolhatott be kellőképpen a forró gőz. De ott voltak még a priccseken 
tanyázó tetvek egész hada, no meg a mennyezetről leskelődő poloskák. 

Korai volt az örömünk a hazamenéssel kapcsolatban is! Menni ugyan men-
tünk, de nem haza, csak a szomszéd fióktáborba. Most onnan rójuk az utat na-
ponta Bulovinkára és vissza. Cseberből vederbe estünk. 

* *
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Kitörni innen! Fordítani kell egyet a sors kerekén! Erre az elhatározásra jutot-
tunk harmadmagammal. Titokban elbúcsúztam a bátyámtól és a sógoromtól, az-
zal a reménnyel, hírt vihetek haza róluk. Úgy hagytuk el hajnalban a lágert, hogy 
ide már soha vissza nem térünk. 

Egész nap a szökésen járt az eszünk. Az esti szürkületet találtuk erre a leg-
alkalmasabbnak. Igyekeztünk, amennyire lehetett, egy kis erőt tartalékolni az 
útra. Végre-valahára letehettük a munkát. Indultunk vissza a lágerbe. Egymás 
mellett haladtunk mind a hárman. Már alkonyodott, amikor a bozóttal benőtt 
völgybe értünk. – Itt az ideje, hogy lelépjünk! Az őr, mintha megérezte volna 
szándékunkat, a közelünkbe került, és nem tágított mellőlünk, míg ki nem értünk 
a tisztásra. Tervünk meghiúsult. 

* *
Jeles ünnep közeledik. Mindenütt nagytakarítás folyik. Tömbházak, munkás-
szállók, középületek, vállalati székházak, üzemek, bányák körül eltakarítják a tél 
folyamán felgyülemlett szemetet; javítgatnak az épületeken, festik a külsejüket. 
Vörös alapon, fehér betűkkel írt jelszavak kerülnek a középületek homlokzatára, 
üzemek, bányák bejáratai fölé. 

Május elseje. Szól a zene a hangszórókból. Felemelő nap, amit méltóan meg 
kell ünnepelni. Hogyan? – Munkával! Minden eddigit fölülmúló teljesítmény-
nyel. (Fura módja ez az ünneplésnek.)

V. rész

1945. május. 1945. július.  
„Vojná káput!” (Vége a háborúnak!) Örömujjongás mindenfelől. Zászlódíszben 
az épületek. A helybeliek ünnepi öltözékben csoportosulnak. Ragyogó arcok, 
vidám, élénk beszélgetés mindenütt, örömkönnyek a szemekben. A lágerlakók 
is fellélegzenek. Megérkezett a szabadulás napja! Vége a háborúnak, mehetünk 
haza! 

De nem sokáig tart örömünk. Megkondítják a vasat: 
– Munkára sorakozó! Mintha mi sem történt volna, a lágerben tovább folyik a 

munka a régi mederben. Úgy látszik, hogy mi nem részesülhetünk az örömben. 
Az örök most is a munkahelyünkre kísérnek. Keserű szájízzel vesszük tudomá-
sul, hogy számunkra semmi sem változott. Vége a háborúnak, s mi maradunk, 
robotolunk tovább. De meddig? 

* *
Az ellátás maradt a régi. Azaz, hogy nem egészen. Tudniillik, az úgynevezett 
„könnyű” munkán lévők, ide sorolják többek között azokat is, akik tíz órát dol-
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goznak az építkezésnél, ők csak napi kétszeri étkezésre jogosultak. Kenyéradag-
juk is kevesebb lett, mint a bányászoké. 

A menü továbbra is változatlan. Unos-untalan, nap, mint nap, ugyanaz a sa-
vanyú káposztaleves, ízetlen, nyúlós árpakása s a változatosság kedvéért néha 
a közepén néhány sós halacska, amit egyből bekaphatsz, mert fejestől-farkastól 
olyan parányi, hogy csak a fél fogadra elég. 

Aki olyan szerencsés, hogy elő tud teremteni néhány rubelt (civileknél vég-
zett munkával), vehet egy szelet „mahukát” (jól kipréselt olajpogácsát), azzal 
csillapíthatja éhségét. De egyre kevesebb ezen irigylésre méltóak száma. 

Egyik reggel megdöbbenten vettük tudomásul, hogy meghalt Báder Józsi bá-
csi. Már egy pár napja pöffedt lábakkal feküdt a priccsen. Hiába várja haza a 
családja; ő itt marad örökre. Isten nyugosztalja az idegen földben! 

* *
Nyugtalanság uralkodik a lágerparancsnokság és az őrség körében; megszökött 
két ember. Hiába számolgatnak bennünket, kettő hiányzik. 

Válaszként megszigorították az őrizetet, és bennünket is több munkával ter-
heltek. A kimerítő tízórás szénlapátolás után már nem földbarakkokat építtetnek 
velünk. Felhagytak vele, ki tudja miért? Helyette szögesdrót-kerítéssel vették 
körül a lágerövezetet, tüskés drótot szereltettek a villanyoszlopokra és ehhez 
kapcsoltatták, a láger környékét bevilágító lámpákat. A teljesség kedvéért őrbó-
dét is építtettek velünk, amihez vállunkon cipeltük a völgyből a követ, miközben 
egyre unszoltak a gyors és vidám munkára. 

–„Dáváj-dáváj!” (Gyerünk, gyerünk!) 
–„Bisztrée, viszilée!” (Gyorsabban, vidámabban!) 

* *
Mintegy kéthavi kimerítő többletmunka után, lesújtva vettük tudomásul, hogy 
saját magunknak építettük a karámot, ástuk meg a vermet. De mivel az még fö-
dém nélkül volt, egy amerikai tábori sátrat vertek a lágerudvar közepébe s abban 
szállásoltak el bennünket. Vagy százan voltunk egymás hegyén-hátán; a lányok a 
sátor belső sarkában húzták meg magukat, táborparancsnok tisztünk, Prihogyko 
Nyikoláj Petrovics, előzékenységére vall, amennyiben nem az őr szerepét vál-
lalta magára, ami kevésbé valószínű, hisz van, ki ügyeljen a táborra. (Vagy talán 
mégis. Az orosz lélek kifürkészhetetlen.) Ettől függetlenül, fura helyzetbe kerül-
tünk; sátorban összezsúfoltan, víz, tisztálkodási lehetőség nélkül, kosztolás kb. 
másfél kilométerre a tábortól. Az utóbbinak az volt az előnye, hogy jövet-menet 
alkalmával cicamosdást végezhettünk, a közeli patak vizében. 

Zömével földalatti munkára osztottak be bennünket, ami gyakorlatilag annyit 
jelentett, hogy három váltásban dolgoztunk. Nehéz elképzelni, hogy mekkora 
volt ott a nyüzsgés. Éjjel-nappal; az egyik váltás jött, a másik ment, hol étkezni, 
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hol munkába. A harmadiknak aludnia kellene, ha hagynák. De ki tehetett arról, 
hogy a nagy zsúfoltságban, akaratlanul is belebotoltunk egyik-másik társunkba, 
aki a csupasz földön, illetve deszkán feküdt. 

Váratlanul aztán az üzemvezetőség jóvoltából, mindenki kapott egy rend vé-
dőöltözetet, hozzá bányászsisakot és egy pár kalocsnit. Ránk is fért már, mert 
a hazai ruhánk, lábbelink, ugyancsak elnyüvődött a munkában, azaz a napi hu-
szonnégy órás viselésében. 

* *
Kellemes kora nyári nap volt. Mezei virágok illatát hozta a lenge szellő. A bánya 
légaknája közelében élveztük a napsugarak simogatását. Négyen voltunk: a bá-
nyamester, két helybeli vájár és én. Pöfékeltek, beszélgettek; hozzám is szóltak 
néha, de én nemigen értettem ukrán beszédüket.(Az orosz beszédet már kezdtem 
pedzeni.) Szívtak még egy nagyot az újságpapírba sodort „mahorkából”, a tüzén 
meggyújtották a bányalámpát. 

– Nu, dáváj! mondta a mester, és leszálltunk egy négyzetméternyi sötét kútba 
– szellőztető aknába. Friss légáramlat csapott meg bennünket. Alig láttam vala-
mit. Tapogatózva léptem egyik támfáról a másikra. Mire megtettük a mintegy 
húsz méteres függőleges utat, visszanyertem szemeim világát. Borzongva néz-
tem az alattam tátongó mélységbe; kezeimmel még görcsösebben kapaszkod-
tam a támfákba. A fejtésbe értünk. Jobbra, balra, le a mélybe, ameddig a szem 
ellátott, pontosabban ameddig a lámpa fénye elért, mintha kettéhasadt volna a 
föld – méter szélességű, függőleges űr tátongott közönként – fatámmal erősítve. 

Mintegy százméternyi függőleges fejtés alsó szintjén megállt a mester. Intett, 
hogy menjek utána a szénfalhoz. Elvette tőlem a fejtőcsákányt s megmutatta, 
hogy s mint kell dolgoznom. „Rubáj, rubáj!” mondja; egy métert előre, kettőt 
lefelé, vagyis egy „konyit”,- ez a mai normád! Ezennel visszaadta a csákányt, 
én pedig munkához láttam. Vájtam a fekete csillogó kőszenet, ahogyan a mester 
mutatta. Néz, figyel az oktatóm. Meg lehet velem elégedve; helyeslőleg bólint, 
„vot-vot”, amit biztatásként is vehetek. Ezennel odébb állt. Én pedig fejtettem 
tovább a szenet s még egy kis elégtételt is éreztem a munkámban. Hogy mennyi 
ideig szorgoskodtam, nem tudom; csak arra emlékszem, hogy a bányamester 
hangoskodása riasztott fel álmomból. Nem volt megelégedve a munkámmal és 
mind a normát emlegette. „Nincs norma, nincs kenyér!” De végül is megsajnált 
és lett kenyér. 

* *
Tovább folytatódott a munka a láger udvarában. Fenyőrönkből, deszkából tetőt 
készítettünk a sziklás talajba kínkeservesen kiásott gödrök fölé, amire aztán kb. 
nyolcvan centiméter vastagságban, föld került. Az építmény két oldalán piciny 
ablaknyílások szolgáltak világításra és szellőztetésre. Elől lépcső vezetett le a 
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földi barakkba. A pinceodu mindkét oldalára, végtől-végig, emeletes priccsek 
kerültek. 

* *
Engem áthelyeztek a telep központi bányájába. Egyelőre inaskodtam egy hely-
beli vájár mellett. Felváltva fejtettük a szenet. Nagyon rendes ember volt. Nem 
akadt nap, hogy meg ne osztotta volna velem szerény uzsonnáját. Szorgos mun-
kámért többször megdicsért a műszakvezetőnek is, aminek meg is lett a foga-
natja. Egyik nap hívattak az őrszobába. Szorongva szaporáztam lépteimet, vajon 
mit akarhatnak velem? 

Aggodalmam csak növekedett, amikor megláttam a műszakvezetőt. De azon-
nal megnyugodtam, látván, hogy mosolyogva közeledik hozzám, és vállon ve-
reget. 

– Mologyec! Brávó! Hátra fordult s az őt kísérő üzemi kiszolgálónő kosará-
ból egy bádogtányért vett elő, púposan megrakva kukoricakásával, tetején sült 
szalámival. 

– Ülj le! Mondja. Edd meg! Jól dolgoztál, megérdemled. Nem kellett meg-
ismételnie, azonnal hozzáláttam a lakmározáshoz. De hamarosan félbeszakított 
a vendéglátóm; egy pohár vodkát téve elém, biztatott, hogy igyam meg. Ezt is 
neked utaltattam ki. Nos, ilyen kiszolgálásban sem részesültem, mióta lágerlakó 
vagyok. 

* *
Terjed a hír szerte a táborban. Fizetést kapunk! Már megérkezett a pénztáros a 
bányahivataltól! Itt van az őrszobában. Izgatottan várom a soromat. Mondom 
a nevem. A pénztáros átfutja a hosszú lajstromot. Végre megtalálja a nevem. 
Felnéz, reám s kérdezi: Van-e húsz kopejkám? Mert akkor kapok egy rubelt. 
Kopejkám nem volt, így a rubel birtokába sem juthattam. Elfújta a szél azt a pár 
szem napraforgómagra valót, de örökre megmaradt az emlékezetemben: félévi 
munka után nyolcvan kopejka üthette volna a markomat, ha lett volna aprópénze 
a pénztárosnak. 

* *
Újabb szakmával kell megismerkednem. Csillésnek osztottak be az alsó vágat-
ba. Szenet szállítottunk a fejtéstől az aknarakodóhoz. A fejtés alatti töltőgarat 
alá toljuk a csilléket, megtöltjük szénnel, lehetőleg jó púposan, hogy ne legyen 
híján a fél tonnának, különben nem ússzuk meg megjegyzés nélkül. Aztán háttal 
a csillének támaszkodva, megindítjuk a rakományt, majd toljuk, toljuk. Állati 
nehéz munka. Lábizmaim teljesen kimerülnek, mire megérkezünk a szállító ak-
nához. Ott még egy nekirugaszkodással belendítjük a buktatóba. Ez rendkívül 
veszélyes művelet. Könnyen elkaphat a buktató kiálló sínje, de a csille is. 

Aztán vissza a töltőgarathoz. Futószalagszerűen folyik a szállítás; csak egy 
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pár sínen toljuk a csilléket, senki sem lazíthat. Egyébként is a munkavezető ál-
landóan a nyomunkban van. Műszak végére már remegtek a lábaim. 

Ledolgoztuk a napi adagot; visszavánszorogtunk a lágerbe. Legszívesebben 
ledűltünk volna a priccs csupasz deszkájára, de hajtott a gyomor. Tisztálkodási 
lehetőség híján többnyire úgy, ahogy voltunk váltásbeli társainkkal együtt elin-
dultunk az étkezde felé. Útközben nagyjából megmostuk a kezünket, kissé az 
arcunkat is a patakocska vizében. 

Végre asztalhoz ülhettünk. Mire megkaptuk a répalevest (a káposztát nemrég 
a répa váltotta fel), a kenyéradagunk javát már megettük. Sebaj, csúszik az, ke-
nyér nélkül is! De még a sós halacskával ékesített, nyúlós árpakását is meg lehet 
enni kenyér nélkül. Így lett aztán a két fogásból három. A gyomrot azonban nem 
lehet becsapni. Ettél, de nem laktál jól. Pótolnád, ha volna mivel. 

* *
Az utóbbi időben mind jobban hajtanak bennünket a munkával. Dáváj! Visz-
szhangzik fülünkben e visszataszító szó. Pihenőnap, ezúttal sincs számunkra. 
Szó volt róla, hogy kapunk havonta egy szünnapot, de egyelőre ez csak ígéret 
maradt. Legalább munka után pihenhetnénk emberhez méltó módon! De mi vár 
ránk a sötét, szénporos bánya után? Szögesdróttal bekerített sivár láger; nyomo-
rúságos, dohos földbarakk, ágynemű nélküli csupasz priccs. 

Fülledt kapcaszag csapja meg orrodat, amikor belépsz a homályosan megvilá-
gított földi kunyhóba. Felkapaszkodsz a priccsre, leveted magadról, ami levehető; 
egyik darabot magad alá teríted, hogy ne törje olyan élesen az oldaladat a deszka, 
a másikkal betakarózol. Alhatsz, ha tudsz. Igen ám, a parazitáknak most jött el az 
idejük. A bolhák, a poloskák már kiéheztek, várnak rád, a tetvek sem tétlenked-
nek. Megkezdődik a küzdelem ellenük. Valamennyit el nem csípheted, mind meg 
nem ölheted; megpróbálod kirázni őket a cuccaidból és leseperni a vackodról. 

Abban a tudatban, hogy sikerült megtizedelned őket, próbálsz elaludni, s ha 
nem zavar a priccsszomszédod horkolása, a dohányosok köhögése, krákogása, 
a vad mahorka füstje, mások beszélgetése, jövés-menése, úgy szerencsés vagy. 
Alhatsz, míg fel nem riaszt a vaskongatás. 

Azt soha sem tudhatod, hogy miért verik a vasat. Csak miután felriasztották a 
láger népét, a kongatás záróakkordjaként hangzik el a parancs. Ha a soron lévő 
váltást sorakoztatják munkára, te alhatsz nyugodtan tovább, ha tudsz. Amennyi-
ben étkezéshez hívják őket, már nem biztos, hogy sikerül folytatnod az alvást. 
A gyomrod nem hagy. Ugornod kell viszont, ha létszámellenőrzésre hív az érc 
hangja. Ez mindenkinek szól, aki a láger területén tartózkodik. Nem tudható, 
hogy mennyi ideig fog tartani a táborlakók számbavétele, de ezennel vége az 
alvásnak, az biztos. Nyugodtan készülődhetsz, mert a következő kongatás, már 
téged szólít munkába. 
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A mindennapi kimerítő munka, a hitvány koszt, a nyomorúságos szállás, az el-
szaporodott élősdiek szüntelen támadása; mindez elviselhető lenne, ha tudnánk 
meddig tart még? Bárcsak egy gyér fénysugár csillanna fel az alagút végéből! 

Kósza hírekben nem volt hiány. Eltelt egy hónap, kettő, három; a háborúnak 
is vége lett; már három hónapja, hogy elhallgattak a fegyverek, de mi marad-
tunk. Hogy meddig maradunk még? Nem tudjuk. A helybeli polgári lakosok 
jóindulatú biztatásaiban már nem hihetünk. A lágerparancsnok hallgat. Ő sem 
tudhatja. A főnökök pedig nem nyilatkoznak. Az otthon maradt szüleinktől sem-
mi hír nem érkezik. Még egy levelet sem kapott senki otthonról. Valószínű, hogy 
az általunk írt levelek sem érkeztek haza. Nyomorúságunknál már csak elkese-
redésünk, kilátástalanságunk nagyobb. 

VI. rész

1945. augusztus 1. – 1945. augusztus 20. 
A pohár betelt. A mezőfényi Brém Gyulával és a kálmándi Kinczel Ferivel el-
határoztuk, hogy kitörünk ebből a lehetetlen helyzetből. Ha sikerül jó, ha nem a 
bányánál mélyebb helyre nem vethetnek. 

Kép baloldalán: Brém Gyula és a jobb oldalán Fényi József (a kép 1948-ban készült)
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A második váltásból hazajövet, miután már lecsendesedett a tábor, éjfél után 
kb. egy óra után, kilesve az őr éberségének pillanatnyi lankadását, kikúsztunk 
a szöges drót alatt; gurulva hemperegtünk a védelmet ígérő bozontos völgybe. 
Búcsúzásként visszatekintettünk a kivilágított táborra. Síri csend honol a kör-
nyéken, ezek szerint nem vették észre szökésünket. 

Az első lépés sikere felbuzdított bennünket. Pirkadatra már jókora út állt 
mögöttünk. Hogy ne keltsünk feltűnést, nappal az erdő védelme alatt folytattuk 
az utat. 

Fűvel benőtt erdei úton haladtunk. Két társam elől, egymás mellett haladt, én 
pedig tíz lépésnyire mögöttük. Úgy tűnt, hogy ebben az erdőben rajtunk kívül 
senki sem jár. De váratlanul közelgő emberi hangokat hallottunk. A megbe-
szélés szerint, nyomban egy közeli bokorba rejtőzködöm, és szorongva várok. 
Végre elhalad a két idegen. Megkönnyebbülten felsóhajtok. A veszély elmúlt. 
De hol vannak a társaim? Felkutatom a környéket, szólítom őket, de sehol sen-
ki. Borzongva veszem tudomásul, hogy egyedül maradtam. Egyedül e roppant 
nagy idegen országban, gyalogosan a távoli „haza” felé, pénz és élelem nélkül 
– alig – 18 évesen. Egy pillanatra megtorpantam, aztán határozott léptekkel 
folytattam az utat. 

Elhagyva az erdőt, egy hatalmas kukoricásban haladok a lenyugvó nap irá-
nyába. Szerencsére uborkát is találtam. Leültem és kezdtem majszolni a cseme-
gét. Közben elálmosodtam. 

Mennydörgés ébreszt fel szendergésemből. Megeredt az eső, majd lassan el-
állt. Alkonyodott. Elgyötört testem egyetlen kívánsága: aludni, aludni, aludni. 
De nem! Csak meg nem állni, folytatni az utat a végsőkig! 

Lassan elmaradozik a kukoricarengeteg, s nem messze, országutat sejtető ma-
gas töltés körvonalai rajzolódnak ki a homályból. Időnként gépkocsik húznak 
el az úton. No, még egy kis kitartás! Ha eddig sikerült eljutnom, talán még egy 
teherautóra is felkapaszkodhatok, s akkor már könnyebb lesz. Képzeletben már 
kocsin száguldok, kilométereket haladok előre, s közben pihentetem elfáradt 
tagjaimat. 

A magas töltés leküzdésére megteszem az utolsó, a „megváltást ígérő” lépést. 
Ám ekkor, mint derült égből a mennykőcsapás, úgy csattan fel egy durva hang 

– Sztoj! Állj! Fel a kezekkel! 
Borzongás fut végig a hátamon, majd ösztönösen a hang irányába fordulok. 

Rémülten veszem tudomásul, hogy bizony ez nekem szólt. Kőhajtásnyira, mint-
ha a földből nőtt volna ki, egy fegyveres katona szegezte rám szigorú, parancso-
ló tekintetét. Hozzám lépett és kérdezte: 

– Kudá? Hová? A válaszom nemigen érdekelte, mert már hangzott is a pa-
rancs: „Lódulj előttem!” Szedd a lábad gyorsabban! Most jobbra térj, majd balra! 
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Fogaimat összeszorítva, szótlanul teljesítettem fegyveres kísérőm parancsait, aki 
hamarosan abbahagyta a noszogatást, sőt enyhíteni is kezdett szigorából. 

Közben egy ismeretlen épület elé érkeztünk. Ez egy szigorított, 20-25 évre 
elítélt, többnyire politikai foglyokat őrző tábor volt. A tábor bejáratához kísért 
és átadott a szolgálatos tisztnek, akinek el kellett mondanom, hogy ki vagyok, 
és honnan jöttem. Ezután egy másik őr kíséretével tovább indítottak. Nemsokára 
egy másik, fegyveresen őrzött épület elé értünk, az őr bekísért és átadott a szol-
gálatos altisztnek, aki egy tágas előszobába vezetett. Itt megálltunk, az őr pedig 
bekopogott az ajtón. Hamarosan intettek, hogy menjek be. Ott álltam a terem 
közepén; kíváncsi, szúró szemek pergőtüzében. 

– Szóval, szökni akartál?- szólalt meg az íróasztalnál ülő kapitány. Megpró-
báltad a lehetetlent? Lássuk, honnan jössz, hogy hívnak? Rendre-sorra feljegyzi 
személyi adataimat, majd rosszallólag megcsóválja a fejét és eltávozik.

Ahogyan becsukódott utána az ajtó, a sarokban álló közlegény közeledett fe-
lém és kezdett pimaszkodni velem, zsebeimet átkutatta. Szemtelenségének ha-
marosan véget vetett egy idősebb őrmester, aki hellyel is megkínált, mondván: 
pihenj, az éjszakát alighanem itt fogod eltölteni. 

Nagy sokára véget ért a lidérces éjszaka. Belépett a kapitány, a közlegény 
felpattant, jelentett, aztán lelépett. A főnök felvette a kagylót, egy-két szót váltott 
valakivel, majd felém fordult s azt mondta: Készülj, mindjárt itt lesznek érted! 

Tíz perc sem telt el, a folyosóról döngő lépések közeledése hallatszott. Az 
ajtó kitárult s egy recsegő hang jelentette, hogy a szökevény elvezetésére meg-
érkezett. 

Mintha álmomból riasztottak volna fel, ijedten fordultam a csattogó hang irá-
nyába. A meglepetéstől szinte megkövültem: az anyatábor hírhedt fegyveres őre 
állt ott, kárörvendő vigyorral az ábrázatán, és úgy tesz, mintha felismerne.

– Te vagy az? Kézre kerültél jómadár! A fogda már csak úgy sóhajtozik utá-
nad! Válogatatlan szidalmak és fenyegetések garmadája zúdul reám a hosszú, 
véget nem érő úton. Egy újabb kanyar, s a szüntelenül pipázó meddőhányó mö-
gött feltűnnek az ismerős tábor barakkjai. A látvány első pillanatra megköny-
nyebbülést vált ki belőlem. No, végre megpihenhetek! Talán még ennivalót is 
kaphatok. De az örömbe mindjárt üröm is vegyül. Mi vár reám ezután? 

Az őr bekísért a tábor udvarába. „Ott megállj” parancsolt, majd némi tétová-
zás után kibökte: irány a félszer! Ezt a tákolmányt, amolyan halottas kamrának 
használták. Ide helyezik a kiszenvedett foglyok tetemeit, míg megássák nekik a 
sírgödröt, valahol a táboron kívül. 

Hideg fut végig a hátamon, amikor az őr kinyitja a hullaház ajtaját. „Itt a he-
lyed!” mondja. Borzongva nézek körül; szerencsére, csak egy üres koporsó van 
a kietlen odúban. De az őr sokáig nem távozik mellőlem. Rám parancsolt, hogy 
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feküdjek bele a koporsóba. 
Eddig szó nélkül, leszegett fejjel engedelmeskedtem, tűrtem a szidalmait, 

de ezt a felháborító, földig gyalázó parancsát már nem teljesíthettem. Szemeim 
szikráztak dühömben, s az Ember hangja tört ki belőlem: 

– Nem! Ezt már nem! Elég volt a gúnyolódásból! 
Az őr rám meresztette birkaszemeit; ilyesmire nem volt felkészülve. Pillanat-

nyira megtorpant, majd erőszakkal próbált a koporsóba kényszeríteni. De siker-
telenül. Köpött egyet s szidalmak közepette rám csukta az ajtót. 

Akár nyitva is hagyhatta volna, már nem volt, ki megszökjön innen. Kétnapi 
bizonytalanság, éhezés, álmatlanság, az átélt izgalmak súlya, mind egyszerre ne-
hezedtek elgyötört testemre. Lábaim megroggyantak, gondolataim eltompultak, 
s jött a mindent feledtető álom. 

* *
Idegtépázó vaskongatás riasztott fel álmomból. Miért sorakoztatják vajon a né-
pet? – villan át az agyamon. Tán csak nem engem akarnak pellengére állítani?  
Hirtelen sarkig nyílik a zárkám ajtaja. Pár perc múlva már kísért az őr a fel-
sorakoztatott táborlakók elé. A sorfal előtt álló őrparancsnok jelzi, hogy mel-
léje vezessen a kísérőm. Tehát szembe állítanak a sorstársaimmal – elrettentő 
példaként. Hadd lássa mindenki, mi vár arra, aki szökni próbál innen, aki nem 
nyugszik bele sorsába. Ott álltam közszemlére téve, árván, magányosan. Csüg-
gedt tekintetem végighordozom a sorokon (ott állt Lőrinc bátyám is): megannyi 
szempár bánatos együttérzését tükrözte velem szemben. 

Rövidesen megérkezett a táborparancsnok „harmonikaszárú krómcsizmá-
jában”. (Ez az előkelőség netovábbja volt náluk.) Előbb szigorúan szemügyre 
vesz, majd a tömeg felé fordul, megköszörüli a torkát és érces hangon mondja: 

Nézzétek, itt áll előttünk az, aki meggondolatlan tettével, szökési kísérletével 
felrúgta táborunk vasfegyelmét, és ezzel nem csak magának ártott, de mindanny-
inkat beárnyékolt. Íme, láthatják, hogy megszökni innen nem lehet. Éppen ezért, 
akinek ilyen gondolatai lennének, vesse ki mielőbb a fejéből, mert szökéssel 
tőlünk senki sem szabadul! Ellenben, akik szorgalmasan dolgoznak, kitűnnek 
a munkában, azok megkapják a jutalmukat; ők lesznek az elsők, akiket hazabo-
csátunk. Rajta tehát, mindenki friss lendülettel, teljes erőbedobással végezze a 
munkáját! Ami pedig a szökevényt illeti, emeli fel a hangját reám tekintve, tíz 
évig fog itt dolgozni, hosszabbított műszakban: nyolc órát a föld alatt, négyet a 
felszínen. … Hatáskeltés céljából kis szünetet tartott. Aztán a helyetteséhez for-
dulva hozzáteszi: A szökevényt azonnal munkába kell állítani! 

* *
A lágerzónán kívül talicskázom a törmeléket késő estig. Ezt követi az éjszakai 
műszak a bányában, ahol a mélyszinti vágatban lapátolom a szenet. Ez rossz ha-
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tással volt reám, mert itt lelte halálát bátyám barátja, Mártin István, aki a szállító 
aknába zuhanva szörnyethalt. 

Mintegy hétig nyögtem a másfél műszakos kimerítő munkát. Időközben sérü-
lést szenvedtem a bányában; sebem elfertőződött, belázasodtam. Társaim unszo-
lására jelentkeztem a bánya mellett működő orvosi rendelőben. Ott megnézték a 
sebem, egy papírt nyomtak a kezembe, hogy mutassam be a táborban. 

Tíz napig voltam betegállományban. Hogy mégse fogyasszam ingyen a ke-
nyeret, a lágerudvarát sepertették velem. De az elszaporodott élősdiek sem hagy-
tak nyugton. A száraz, meleg nyári napok beálltával úgy elszaporodtak a bolhák, 
hogy még a láger udvarán is alig győztük a kergetésüket. A poloskák ellen pedig 
lehetetlen a védekezés. (Csak a barakkok fertőtlenítése révén pusztíthatnák ki 
őket. Ehhez viszont hosszabb időre ki kellene üríteni a szálláshelyünket.) Még 
szerencse, hogy ezek a paraziták csak az éjszakai műszakban tevékenykednek. A 
tetveknek viszont mindegy: éjjel, vagy nappal van, ők mindig éhesek. Megkese-
rítik az amúgy is sanyarú életünket. Sok élősdit elpusztítunk, de egy megölt ro-
var helyébe száz pete kél ki, melyek még éhesebbek, hisz élni szeretnének ők is. 

* *
Lőrinc bátyám nem sok hasznát vette mesterségének. Kőműves lévén, az épít-
kezéshez osztották be. Ez napi tízórai munkát jelentett és csak kétszeri étkezés-
re volt jogosult. Hozzáértő szakember lévén, néha a műszak befejezése után, 
egyik-másik főnöknek javítgatta a házát, másoknak kályhát, vagy kemencét ra-
kott. Ezért a munkáért kapott tőlük egy-egy tányér levest, kását, vagy egyéb 
élelmet. Egyszer két tojással fizettek az elvégzett munkáért. Az egyiket nekem 
adta. Nagyon örültem neki! Több mint egy fél év után ez volt az első hamisítat-
lan hazai íz. 

* *
Egyik nap sepertem a láger udvarát. Éppen a kapuőrség közelében szorgoskod-
tam, amikor kinyílt a bejárat ajtaja, s kit láttak szemeim? Azt a két sorstársamat, 
akikkel együtt próbáltunk a szabadság útjára lépni. Csak ámulok és bámulok; 
nem tudtam, hogy sírjak vagy örüljek e váratlan viszontlátásnak. Hogy nekem 
nem sikerült, az más lapra tartozik. De hogy őket is elfogták, ezt alig hittem vol-
na. Később megtudtam tőlük, hogy szerencsétlenségükre, merő véletlenségből, 
besétáltak egy őrkirendeltségbe, amely dolgozó fogolycsoportra ügyelt. Hoz-
zánk hasonlóan, mások is pórul jártak. Sikertelen szökéssel próbálkozott még 
két dunántúli és Borsod megyei fiatal, no meg két birodalmi német fiú. 

* *
Szent István napján, augusztus huszadikán, egy tehergépkocsi állt meg a láger 
bejáratánál. Szólítottak bennünket – szökevényeket – hogy gyorsan készülőd-
jünk, mert egy másik táborba visznek bennünket. No, mi lesz ebből? – gondoltuk 
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magunkban. De hamarosan megnyugodtunk, látván, hogy rajtunk kívül, mások 
is felszálltak a teherautóra. Harmadjára búcsúztam el a bátyámtól. Vajon mit 
tartogat még számunkra a jövő? Hol s mikor fogunk újra találkozni? 

* *
Dimbes-dombos tájakon visz a kocsi. Bányavidék mindenfelé. Találgatjuk, hogy 
vajon hol, melyik láger előtt áll meg az autónk? Végre egy jelentéktelen tábor 
bejárata felé kanyarodunk. Ha nem lenne szögesdróttal bekerítve és őrtoronnyal 
ellátva, akár raktárnak is vélhetné az ember azt az egyetlen épületet, amely a 
kapuőrség közvetlen közelében árválkodik. Később megtudtuk, hogy vannak itt: 
köztörvényes rabok, politikai foglyok, internáltak és hadifoglyok, szovjet állam-
polgárok valamint kényszermunkára idehurcolt külföldiek. 

A gépkocsi tülkölésére előlépett az őr, s már nyílt is a kapu. Jókora kő esett 
le a szívemről, amikor megláttam azt a jószívű, finom modorú hadnagyot, aki 
annak idején, mikor megérkeztünk, az anyatáborban fogadott bennünket. Most 
is ugyanazon az emberséges hangon szólt hozzánk, hogy szálljunk le, majd át-
vesz bennünket. (Sajnos, hamarosan elvezényelték tőlünk ezt a megértő, fiatal 
észtországi tisztet. Talán európai gondolkodása, műveltsége miatt?) Ellenpólus-
ként egy durva, szadista hajlamú parancsnok gorombáskodott velünk, aki még 
az anyatábor hírhedt – általunk csak – „partizánnak” titulált obsitoson is túltett. 
A szászok szerint, még odaérkezésünk előtt, féktelen dühében agyonlőtte egyik 
rabtársukat a lágerzónán belül.) 

Lassan közelünkbe kíváncsiskodtak a tábor „őslakói”. Kiderült, hogy mind-
össze százan vannak a táborban és többnyire dél-erdélyi szászok. Az egyetlen 
barakk három részre tagolódik. A hátsó részben a férfiak, középen a nők, köztük 
egy deszkafallal elkülönítve van a konyha. Bennünket az első bejárat melletti 
részben szállásoltak el. 

Itt is emeletes priccsek sorakoztak, de mindegyiken volt egy-egy szalmazsák, 
amit aztán fűrészporral megtöltöttünk és a csupasz deszkákra helyeztük. Ez már 
főúri kényelmet jelentett számunkra; nem beszélve a gyolcslepedőről, ami taka-
rónak is megfelelt. (Igaz, hogy csak egyetlen alkalommal takarózhattam vele; 
munkából hazatérve már terítetlenül találtam a szalmazsákom. De hamarosan 
élelemre cserélődött fel a többiek lepedője is.) 

VII. rész

1945. augusztus 20.– 1945. december 31.   
Alighogy elhelyezkedtünk a lágerben, magához rendelt a bányaigazgatóság fő-
nöke. Ilyen még nem történt velem! Eddig csak sejtettük, hogy ki lehet a főnök, 
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de most szemtől szembe láthattuk, hogy néz ki egy olyan hatalmasság, aki még 
a „nacsálnyikoknak” (munkavezetők) is parancsol. 

Szorongással telt kíváncsisággal vártuk, hogy kilépjen az irodájából. Nem 
csalódtunk, amikor megjelent előttünk egy derék, negyven év körüli, a főnökök 
mostani divatja szerint, rangjelzés nélküli, katonaszabású egyenruhában; fényes 
derékszíjjal megszorított ingzubbony feszült derekán, lábán fényesre vikszolt 
harmonikaszárú krómcsizma, fején tányérsapka. 

Tekintélyes külsejéhez méltó hangon, rövid beszédet tartott nekünk, ennek 
a húsz újonnan érkezett lágerfogoly munkaerőnek, amelyben kihangsúlyozta: - 
Azért vagytok itt, hogy dolgozzatok, mégpedig keményen; a norma: törvény, azt 
teljesíteni kell! Aki pedig túlteljesíti a normát, pótadagra is számíthat. 

Ezek után mindenki megkapta a beosztását. Én az egyes számú bányába ke-
rültem, a bányafát szállító brigádhoz. Az volt a feladatunk, hogy dúcoláshoz 
szükséges faanyagot juttassunk a földalatti munkahelyre. Ez úgy történt, hogy a 
szellőző aknán keresztül, kézből-kézbe adogatva, leszállítjuk a fát a fejtésbe; ott 
aztán tovább adogatjuk a fát minden egyes munkahelyre. 

Mivel a bánya kőszéntelepe csaknem függőleges, úgy nyolcméterenként hi-
dat raktunk a mélybe, arra dobtuk a fát; a híd mellett álló elvette és tovább adta, 
illetve tovább dobta az alatta lévőnek a padkájára. Így gyorsítottuk a munkát, 
ami nem kis veszéllyel járt, de tettük, ameddig meg nem sérült valaki. 

A nagy baj az volt, hogy az úgynevezett „karbantartó műszak” a brigádom-
mal együtt, csak délutáni és éjszakai váltásban dolgozott; egyik hónapban dél-
után háromtól tizenegyig, a következő hónapban éjjel tizenegytől reggel hétig. 
Alvás, pihenés szempontjából ez rendkívül hátrányos volt. Másrészt előnye is 
volt, hogy helybeliekkel (többnyire ukránokkal) dolgoztam. Ők mesterien ér-
tettek ahhoz, hogy a legkisebb lehetőséget is kihasználják egy rövidke szundi-
kálásra. Néha sikerült 1-1 félórára is elszenderedni, mint ágon a madár, támfán 
gubbasztva, alattunk a sötét mélység, úgy pihentünk egy keveset. Ha váratlanul 
elővillant a mélyből az ellenőrző úton lévő művezető fejlámpája, aki azt elsőnek 
észrevette, eget-(vagy inkább bányát) rázóan felüvöltött: Gátová! Kész! Gye-
rünk gyorsabban azzal a fával! Erre mi nagy hűhóval el kezdtünk serénykedni. 

* *
Eddig bárhol kosztoltunk, lágeren belül vagy kívül, orosz szakácsnők főztjét et-
tük. Itt más volt a helyzet. A lányok barakkjától elkülönített konyhában egy öreg 
szász szakácsmester igyekezett ízlésünkhöz közelebb álló eledelt készíteni. Igaz, 
nem nagy sikerrel. Csak káposztából ő sem főzhetett gulyáslevest, árpakásából 
sem rizsfelfújtat. Fából vaskarika sosem lesz. 

A szászoktól megtudtuk, hogy a táborparancsnok jól beszél németül. Észt 
nemzetiségű volt, bár hangzatos német nevet viselt. (Ez egyébként nem ritkaság 
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az észtek körében – a német bárók névadományozása következményeként.) Fi-
nom lelkületének, jó modorának szöges ellentéte az őrparancsnok, akitől igyek-
szünk óvakodni. 

* *
A láger itt is csak láger a maga sivárságával, rendszeres vaskongatásaival, so-
rakozóival, létszámellenőrzéseivel, egyhangú nyüzsgésével. Egyik váltás jön, a 
másik megy; az egyik priccsszomszéd munkába készülődik, a másik nemsoká-
ra visszatér a műszakból. Aludni szeretnénk, de nincs lehetőségünk reá. Nehe-
zen megy az alvás ebben az állandó jövés-menésben. Az álmatlanság is gyengít 
bennünket. A tetvek és a többi élősdiek itt sem lettek hűtlenek hozzánk. Még a 
latrinán gubbasztva is munkát adtak, az alsóneműink redőiben, rajokban hem-
zsegtek. Az utóbbi időben gyakoribbá váltak a ruhák fertőtlenítései, de az élős-
diekből mindig maradt bőven írmagnak. 

* *
Beállt az ősz. Semmi jele annak, hogy hazaengednének bennünket. Sőt, még a 
barakk fertőtlenítéséhez is hozzáláttak, ezért kiköltöztettek belőle egy jó hosszú 
sátorba. 

Már napok óta zárt ajtók, ablakok mellett vegyszerezik a volt szálláshelyün-
ket. Jaj, a poloskáknak, de mi is összehúzhatjuk magunkat a szellős, széllel-bé-
lelt sátorban! 

* *
Nagy a rémület! Kitört a vérhas! Szegény páter orvosunk, megfelelő gyógyszer 
hiányában nehezen tud segíteni a betegeken. Végül kórházba utalják őket, ahon-
nan aztán kikúráltan, de legyengülten térnek majd vissza a lágerbe. 

* *
Rájöttünk, hogy előnye is van a harmadik műszaknak. A bányamester biztatá-
sára az éj leple alatt egy kis csöves kukoricát is szedhettünk a bánya mellékgaz-
daságának a földjén. A zsákmányból persze neki is jutott. Jól jön egy kis pótlás, 
hisz nem egy szájat kell otthon etetnie a fizetéséből. De mi sem térünk vissza a 
lágerbe üres kézzel, azaz üres nadrággal, hisz öt-öt kukoricacső lapul a nadrágok 
száraiban, amikor áthaladunk a kapuőrségen. 

Alighogy bekapom a lágerkosztot, már kuporodom is a sátor közepén álló kály-
hához, nyársra húzom a csöveket, megsütöm, s azon nyomban bekebelezek belőle 
öt csövet. Közben megfő a vízben a többi is, amit haladéktalanul el is fogyasztok. 

* *
Már novemberben járunk. Hűvösre fordult az idő. Nyargalászik a szél a sátrunk-
ban. Néha egy kis havat is befúj a réseken. Fázom a priccsen a kabátom alatt. 
Megpróbálom magamra venni a szalmazsákot. Most meg alulról érzem a hide-
get. Aludni kellene, de nem megy. 
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* *
Fura egy orvosi vizsgálaton estünk át a minap. Le kellett vetkőznünk anyaszült 
meztelenre, s szép sorjában, egy eddig ismeretlen felcser elé kellett járulnunk, 
aki egy pillantást vetett a páciensre, megtapogatta az ülepét, s már diktálta is a 
„verdiktet”: első, második, harmadik, illetve negyedik osztály. 

Mi lesz ebből? Tán csak nem ebben a sorrendben fognak hazaengedni? Hát 
nem! Itt a fizikai erőnlétet osztályozták. Az első osztályba soroltak –földalatti, a 
másodosztálybeliek – felszíni, de nehezebb, a harmadik kategóriába tartozók pe-
dig – könnyebb munkára voltak alkalmasak. A negyedik csoportba soroltak vagy 
súlyos betegek, vagy annyira legyengült állapotban voltak, hogy munkaképtele-
nek lettek. Sajnos, keserűen tapasztaltuk, hogy az utolsó csoportba a termetes, 
nagyétkű emberek kerültek, akik azért gyengültek le, mert a hitvány koszt nem 
volt kielégítő számukra. 

* *
Mire hidegebb lett, visszaköltözködhettünk a fertőtlenített barakkba. A Nagyká-
roly-környékiek mind egy terembe kerültek. Jólesik ismét magunk között lenni. 
A páter misét is tartott számunkra, én voltam a ministránsa. Szegény leányok! 
Ők továbbra is a sátorban dideregtek, mert a számukra kijelölt új szálláshely 
még nem készült el. 

* *
Nagy az öröm a betegek és a munkaképtelenek körében. Megkapták az utasítást, 
hogy készülődjenek, viszik őket egy gyűjtőhelyre, onnan pedig hazatérnek ott-
honaikba. 

Az egész lágerben nagy a sürgés-forgás. Irigykedve nézünk a hazatérőkre. 
Mit számít a betegség, ha szabadulhatnak innen és hazamehetnek övéikhez. 
Mindenki üzen velük valamit az otthoniaknak. Csak győzzék szegények észben 
tartani a temérdek mondanivalót! Több mint valószínű, ők lesznek az első hír-
mondók odahaza. Mert eddig még senki sem kapott hazulról levelet, s bizonyára 
a mi leveleink is elvesztek. 

De mit mondjanak azoknak, akiknek hozzátartozói, szerettei már itt nyugsza-
nak örökre? S mi vár reánk, akik itt maradunk? Ugyanaz a sors, mint ezekre? 
Más kiút nincs? Öröm s üröm. 

* *
Hazament néhány emberünk, de jött helyettük egy egész század. Részben régi 
ismerősök voltak, abból a lágerből jöttek, amelyből én jó négy hónappal ezelőtt 
megszöktem. 

Sátrat állítottak fel a jövevényeknek a láger közepén. Közben gyors ütemben 
folyt egy úgynevezett „finn-ház” összeszerelése. (Finnországból származó, előre 
gyártott faelemekből, tetszés szerint összeállítható épület.) 
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Karácsonykor még a sátorban tartotta az éjféli szentmisét, Semtey Gellért, pát-
er-orvosunk, amin az egyik őrasszony is részt vett. Szemmel láthatólag nem a 
női kíváncsiság, inkább hitbuzgósága hozta közénk. 

* *
Végre a leányok is beköltözködhettek barakkjaikba. A finn-házban kapott helyet 
a konyha és az étkezde is. Vége lett a csajkázásnak is, asztalhoz ülhettünk evés 
közben. De hamarosan elillant a fenyőfa illata, mert a friss gyantaillatot elnyom-
ta a savanyú káposzta undorító szaga, meg az árpakása és a főtt tőkehal bűze. 
Maradt minden a régi viszonyok között. 

Aki még nem kóstolt a lágervilág áporodott sűrűjéből, nehezen tudja elkép-
zelni, miként képes az ember egy egész éven át – nap, mint nap; reggel, délben 
és este – ugyanazt a káposztalevest megenni, sőt behabzsolni. (Kisebb megsza-
kítással a nyári hónapokban, amikor a káposzta helyét a laboda, cékla, répa, vagy 
ugorka veszi át), hisz ő nemhogy este, de talán már délben elutasítaná azt az 
ételt, amiből reggel evett. Mi sem tennénk talán másképpen, más körülmények 
között. De az éhség kényszerít reá. 

Hasonló a helyzet a második fogással. Alapétel itt is az a nyálkás árpakása, 
amit ősszel rövid időre felvált a burgonya, vagy néha a bab. (Ez a netovábbja, 
kár, hogy igen híg, alig úszkál egy pár szem a tányér alján.) Hal helyett olykor 
gyűszűnyi olajat, vagy marhahúst adnak. Ez utóbbit kevésbé kedveljük, mivel 
fél fogunkra sem elég, amennyit kapunk belőle. A legtöbbet ér még a fekete, 
savanykás téglakenyér. Ez az egyetlen tömény laktató étel a lágerlakók számá-
ra, egyben kemény valutája; a legbecsesebb kincs, amire vágyakozva tekintünk. 
Vajha egyszer istenigazából jóllakhatnánk belőle! 

* *
Az ősz folyamán sikerült néhanapján egy kis kukoricára, burgonyára szert tenni. 
De a tél beálltával ez megszűnt. Nincs mivel pótolni a lágerkosztot, hacsak el nem 
adja az ember a havi szappanadagját, aminek árából vehet magának egy fél ke-
nyeret, amit nyomban be is kebelezhet. Az egész adag szappan eladására kevesen 
hajlandók, inkább csak a felétől válnak meg, mert szappanozás nélkül hiába áll a 
bányász a zuhany alá, dörzsölheti, súrolhatja bármeddig is a bőrét, nem enged az 
a koromsötét színéből. Izzadsággal keverve szívós festőanyag a szénpor! 

Ha nincs mit eladni, megpróbálkozunk a pihenésre szánt időt egy kis pótlék 
beszerzésére felhasználni. Készenlétben ülünk a priccsen, fülelünk, hogy mikor 
kiáltja a szakács: Élelmiszer vételezésére, jelentkezőt kérek! Már pattan is a für-
ge ifjú, rohan a kapuőrség felé, nehogy mások megelőzzék, hisz csak két em-
berre van szükség ilyenkor. Ha elég fürge volt, a szakács vezetésével kimegy a 
közeli raktárba, ott átveszik és behordják a lágerbe kiutalt élelem nyersanyagát. 
Fizetésként kap a szakácstól egy tányér levest. 
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Néha sikerül a raktáros és a szakács éberségét kijátszva, néhány krumplit zsebre 
vágni, vagy belemarkolni az árpakásába. Ez főnyereménynek számít. Ilyenkor 
sikerül korgó gyomrunkat lecsillapítani. 

* *
Szalmazsákom ugyan van, de takaróm nincs. Noha folyamatosan ég a szén a 
kályhában, valamivel mégis csak be kellene takarnom magam, alvás idejére. 
Szerencsém van a Teleki Páltól „örökölt” télikabátommal. Foszladozik már itt-
ott, de jól összekuporodva még megbújhatok alatta. 

Hogy hogyan jutottam e becses kabát birtokába? Ápolónő nagynénémnek 
hagyta a tudós gróf, amikor távozott a kórházból, ahol gyógykezeltette magát. 
(A kabátoknak is megvan a maguk sorsa, de rendeltetésük marad: melegíteni az 
emberi testet minden körülmények között. Ez a kabát pedig szolgál hűségesen, 
még foszladozó állapotában is.) 

VIII. rész

1946. január 1. – 1946. március 31. 
Csak ne lennék ebben a karbantartó műszakban! A Szentestét, most meg Szil-
veszter éjszakáját is munkában kellett töltenem. Pedig de jó lett volna földijeim 
meghitt körében lennem! 

Nagy ünnepek alkalmával felújulnak az emlékek, fokozódik a honvágy; sza-
badulnék e sivár valóságból. Bár képzeletben lelkileg lehetnék otthon! De még 
ezt sem tehetem; alattam a sötét mélység tátong; ügyelnem kell, nehogy meg-
inogjak, mert az, végzetes lenne. Teljes fizikai és szellemi koncentrációra van 
szükségem. Álmodozásnak itt nincs helye! 

* *
Szomorú évforduló van ma. Egy éve annak, hogy összeszedtek bennünket. Ki 
hitte volna akkor, hogy elmúlik egy év s mi szögesdrót-kerítéssel övezett ba-
rakkban, priccsen gubbasztva latolgatjuk szabadulásunk esélyeit. 

Ledolgoztunk kínkeservesen három hónapot, fél évet, immár egy kerek esz-
tendőt, de sehol semmi biztatás. Az elítélt gonosztevők tudják, hogy vétkeikért 
mennyit kapnak. Velünk, ártatlanokkal, semmit sem közöltek. Egyre csak azt 
hajtogatják, hogy dolgozzatok! Dolgozzatok gyorsan, gyorsabban, sőt vidá-
mabban! Így biztatnak bennünket unos-untalan, mint az igás állatokat. A rabok 
állítólag levelezhetnek is hozzátartozóikkal, talán még csomagot is kaphatnak 
időnként. Nekünk ez sem jár. Igaz, hazaküldtek közülünk néhány munkaképte-
len beteget. Minek azokat etetni s növelni az elhantoltak számát. De aki előbb 
távozott az élők sorából, az már örökre itt marad. Erős hit kell ahhoz, hogy más 
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kiutat is lássunk ebből a kilátástalan helyzetből. 
* *

Bányaszerencsétlenség történt; a fejtés teljes hosszában beomlott; két vájár re-
kedt benne. A szellőztető akna hasznavehetetlenné vált; most a vágat felől ada-
goljuk a támfát, ahol megfeszített munka folyik, hogy mielőbb eljussunk a sze-
rencsétlenül járt társainkhoz. 

Felváltva dolgozunk, percnyi szünet nélkül hasítja a csákány a szenet. A bent 
rekedtek kopogásai alapján jókora szénréteget kell áttörnünk, hogy kiszabadít-
hassuk őket. A bánya vezetősége minden erőt bevet a szén fogságában lévők 
kimentésére. 

Haladunk előre, méterről méterre, de a napok múlásával egyre gyérül a visz-
szajelzés. Már csak egy, végül az az egyetlen kopogás is megszűnik. A mentési 
munka lankadatlanul folyik tovább. Napok múltán a szállítókas két meredt holt-
testet rejtő zsákot visz fel a napvilágra. 

* *
Az ember a legszívósabb igavonó lény; évekig tolhatja a csilléket a bányában. 
Nem így a ló; pár hónapi földalatti munka után kidől, nyúzhatják a bőrét. 

Fájt a szívem, amikor láttam, hogy egy egészséges ló négy lábát összeköt-
ve, különleges kasban leeresztették a föld mélyébe. Mindjárt az aknarakodónál 
rátették a hámot, egy öt-nyolc csilléből álló szerelvény elé fogták, s gyí! A ló 
aztán húzta a szerelvényt körülbelül egy kilométerre lévő fejtés alá, ahonnan 
hamarosan, megrakott csillékkel, tajtékozva tért vissza. Nyolc órát folyamatosan 
húzta-vonta maga után a szerelvényt; többnyire ügetve, megizzadva tért vissza, 
mert a hajcsár korbácsa futásra késztette, akit viszont a norma szorított. 

Ledolgozta, lefutotta a műszakot, megkapta az abrakját, pontosabban annak 
csak egy részét, hisz a gondozójának is van családja. Aztán pihenhetett egy mű-
szaknyi időt, s újból befogták nyolc órára. Így ment ez nap, mint nap, nyolc óra 
robot, nyolc óra pihenés, mindaddig, míg szegény pára fel nem fordult. Aztán 
jöhetett a következő kiszemelt áldozat. 

* *
Donbász, Donbász, - halljuk megannyiszor. De mi is ez a Donbász? A donye-
ci-medence, rövidítve – oroszul: Donbász. Tulajdonképpen egy nagykiterjedésű 
dombvidék, ahol cserjével, fával borított szűk völgyek szabdalják fel a kopár 
dombhátakat. Amerre a szem ellát, mindenfelé aknatornyok, meddőhányók sora-
koznak. Rendkívül gazdag szénben. Azon a vidéken, ahol mi voltunk, kelet-nyu-
gat irányban húzódnak a kőszéntelepek, egy-két méter szélességben, szinte füg-
gőlegesen elhelyezkedve. A lágerünk közvetlen közelében, kb. hat-hétszáz méter 
észak-déli szakaszon négy kőszénréteg is található. Az egyes számú bányától, 
ahol én is dolgoztam, még százméternyire sem húzódik egy másik szénréteg; az 
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is művelés alatt áll. Tőle északra, úgy százötven méterre, szintén szenet termel-
nek. Délre, kb. ötszáz méterre, most mélyítik az aknát a Zsil-völgyi és resicai 
sorstársaink. Nem kell nagy tudomány a szénlelőhelyek feltárásához; elég egy 
pár ásónyomra behatolni a földbe s már gyémántként csillog a fekete kőszén. 
(Bár soha se láttuk volna meg!) 

* *
A sok hiábavaló töprengést elkerülendő, megkezdtem, vagy inkább folytattam 
az orosz nyelv tanulását, amihez még 1944 tavaszán fogtam hozzá. 

Vettem annak idején egy orosz nyelvtankönyvet és egy szótárt. Ezek segít-
ségével sikerült bepillantást nyernem e gazdag nyelvbe. A könyvet a szótárral 
együtt, magammal hoztam – talán hasznomra lesz. Sajnos, a múlt év őszén két 
darab kenyér fejében odaadtam egyik nagydohányos társamnak, aki felszabdal-
ta, cigarettapapírként mahorkát sodort bele. Mit nem adnék most érte, ha meg-
lenne? Akár öt szelet kenyeret is. Kikoplalnám. 

Se könyvem, se szótáram, de még papírom sincs. Próbálok segíteni magamon, 
ahogy tudok. Konzervdobozok címkéit összefűzöm, erre jegyzem fel rendre-sor-
ra azokat a szavakat, amelyek értelmét sikerült már egyértelműen felfognom. 
Szerencsémre, van a brigádunkban egy igen jószívű ember, Filippenkónak hív-
ják, aki készségesen szolgál magyarázattal. Bár ukrán nemzetiségű, de helyesen 
beszéli az orosz nyelvet, ami számomra igen fontos. Itt ugyanis jócskán vegyes a 
nép. Sokan beszélik az ukrán nyelvet, illetve valamiféle: ukrán-délorosz, kevert 
tájnyelvet. Ez zavarólag hat reám, éppen azért, mivel e nyelvek igen közel állnak 
egymáshoz, s még nehezen tudok különbséget tenni közöttük. Írásban már köny-
nyen felismerem, melyik az orosz, melyik az ukrán; már csak ama néhány betű 
alapján is, ami különbözik a két nyelv között. 

Könyv híján, a különféle feliratokat, jelmondatokat, (amiből van bőven, sőt 
rendszeresen felfrissítik őket) silabizálom, próbálom megfejteni értelmüket. Itt 
van még a „dicsőségtábla” a normatúlteljesítőkkel, no meg a faliújság. Ezek is 
nyújtanak némi olvasnivalót. 

Hát így vadászgatva gyűjtögetem a szavakat; ellesek egy-egy kifejezést, szó-
lás-mondást – orosz munkatársaimtól. Ez lefoglal kissé, s úgy érzem, a minden-
napi roboton felülemelkedve – sikerül egy picikét ismét tanulónak lennem.  

* *
Átkozott ez az éjszakai műszak! Ha valami soron kívüli, sürgős munka adódik, 
mi kéznél vagyunk egész nap. Tegnap is ránk járt a rúd. Alighogy visszatértünk 
az éjszakai váltásból, fáradtan összekuporodtunk a priccsen, már ütötték a vasat: 
Éjszakai váltás, sorakozó! 

Dél lett, mire végeztünk azzal az óriási Pullman-kocsi kirakodásával. Mek-
kora rönkök voltak azok! Ráadásul még csúszósak is voltak a ráfagyott hótól. 
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Munka végeztével, megkínálhattak volna egy csésze meleg teával. Mert fizetség 
ezért a munkáért nekünk nem járt. Bizonyára mások javára írták ezt a munkát. 
Mi csak vegyük úgy, mintha önkéntes munkát végeztünk volna. Mit számít az, 
nekünk, lágerfoglyoknak. 

* *
A termelés fokozására bevezették a „Sztahanov” nevével jelzett rekordnapokat. 
Ezek amolyan rohammunkával „ünnepelt” napok voltak, amikor még az irodis-
tákat is leküldték a bányába dolgozni, bár ügyetlenkedéseikkel csak hátráltatták 
a munkát. Egy-egy évforduló kitűnő alkalomul szolgált ilyen napok megszerve-
zésére. Évfordulókban pedig nem volt hiány. 

Nos, ilyenkor, mielőtt lementünk a bányába, (műszak előtt jó félórával már 
a munkabeosztóban kellett lennünk, és egy órával előbb indítottak munkába) 
útravalóul az arra illetékes pártaktivista egy szép beszédben méltatta a nap je-
lentőségét, mely alkalmul kell, hogy szolgáljon, soha nem látott munkatelje-
sítmények elérésére. Ennek érdekében, egymás közti versenyre buzdították a 
bányászokat, brigádokat, részlegeket, sőt egész bányákat. A munkakedv foko-
zására csaliként, kilátásba helyezték a norma túlteljesítéséért járó öt deka sós 
szalonnát, egy deka cukrot és száz gramm kenyeret. Ez aztán már döfi! Ezért 
érdemes mindent beleadni. 

Nekem is sikerült egyszer részesülnöm ebből a csodálatos pótadagból; bár 
teljesítményeim alapján többször is megilletett volna, de úgy látszik, elírás tör-
tént a normalapon. Hát igen, pártfogoltak is vannak a világon, no meg olyanok, 
akiknek több szájat kell etetniük. 

* *
Megerősítették a láger őrizetét. Azt mondják, hogy a mi érdekünkben. Érthetet-
len. A helybeliekkel, munkatársainkkal, igazán jó a viszonyunk. Soha semmifé-
le konfliktus nem volt köztünk. Sőt, igenis emberségesen viseltettünk egymás 
iránt. Kívülről ilyenformán, semmiféle veszély nem fenyegethet bennünket, lá-
gerlakókat. 

Másfelől, kihalóban van a szabad lélek imperatívusza, pislákolásba ment át 
a lobogása; eluralkodott a közöny, a megváltoztathatatlanságba való kényszerű 
beletörődés. Jámbor, igavonó nép lakik a szögesdrótkerítés mögött. Akár le is 
bonthatják e szörnyű, az emberi méltóságot, meggyalázó hálót. Nem kell már 
tartaniuk a szökéstől. 

* *
Az amúgy is letargikus állapot még inkább elmélyült, látván, hogy két új barakk 
építését kezdték meg a láger udvarán. Az egyiknek már rakják az alapját, a má-
siknak jókora gödröt ástak ki. Úgy látszik, hogy földbevájt kunyhó lesz belőle. 
Az irodát is megtoldják egy földbarakkal. Ott lesz a fürdő és a fertőtlenítő. Épít-
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kezünk, gyarapszunk. Gyönyörű, ígéretes távlat! Hol az a konok derűlátó, aki 
ennek láttán még mindig bízik a közeli hazamenetelben? 

* *
Hamar elment az a megtermett, középkorú szász ember, aki a barakkunkban la-
kott. Pedig milyen boldogan főzte a bányában elpusztult ló húsát. Nem gondolta 
szegény, kiéhezett ember, hogy ez lesz a végzete. Ő már itt marad örökre. Isten 
nyugosztalja! 

* *
Elvezényelték tőlünk az áldott, jólelkű, észt hadnagyunkat. Csak jó szívvel gon-
dolhatunk reá. Helyébe Nyikolaj Petrovics Prihogyko jött, az a hadnagy, aki a 
sátorunk belépőjében hált annak idején, Bulovinkán. Megijedtem, amikor meg-
láttam; attól féltem, hogy felismer s kérdőre fog vonni, szökési kísérletemért, 
amiért bizonyára ő sem kaphatott dicséretet a feletteseitől. 

De nem így történt; felvillant arcán sajátos, kifürkészhetetlen mosolya, de 
nyomban el is tűnt, s úgy tett, mintha sohasem látott volna. Nagy kő esett le a 
szívemről. Szerencsénkre, nem változott meg az óta sem. Maradt az az ember, 
akinek látszólagos szigorán keresztül, mindig érezhető volt szíve melegsége. 
Egyszerűségében itt sem tagadta meg önmagát. A lágerzónán belül egy kis he-
lyiségben rendezkedett be, ott fogyasztotta el szakácsunk főztjét is. 

Hírhedt őrparancsnokunk helyébe is egy másik jött. Ez is rendes embernek 
mutatkozott. A napokban szabadnaposak lévén (már ilyen is van, havonta két-
szer), megkért négyünket; mennénk-e segíteni neki, felásni a kertjét? Készséggel 
álltunk rendelkezésére. Tudtuk, hogy a felesége egy élelmiszerüzletben dolgozik; 
kaja bizonyára lesz. Hamarosan szedelőzködtünk és vele együtt mentük dolgozni. 

Elvitt bennünket egy pár kilométerre a lágertől, ott lakott egy faluban. Mikor 
megérkeztünk, elővett négy ásót, s mi azonnal munkához is láttunk. A jó kaja 
reményében beleadtunk apait-anyait, szaporán dolgoztunk. Haladtunk is szépen, 
a fizetség sem maradt el. Ahogyan a háztáji terület közepére értünk az ásással, 
már jött is a felesége egy megrakott kosárral. Csak ámultunk-bámultunk, amikor 
megláttuk, hogy mindegyikünk elé egy-egy negyven dekás, amerikai húskon-
zervet tett, hozzá jókora kenyeret. Mosolyogva mondta: Kusájtye! (Egyetek!) 
Ettünk is mi addig, míg volt előttünk. Ilyesmiben még nem volt részünk. Jólla-
kottan még jobban ment a munka. Nem maradt abban a háztájiban egy talpalat-
nyi föld sem felásatlanul. 

Azt hittük, hogy ezennel mehetünk haza. Tévedtünk. Most következett még, 
amire nem is számítottunk. Asztalhoz ültettek bennünket, s már hozta is az asz-
szony a gőzölgő káposztalevest; de nem olyat ám, mint amilyet a lágerben főz-
nek. Még a szaga is más volt; volt abban nem csak káposzta, de hús is, jó bőven. 
Merítettünk is belőle jócskán; azt hittük, hogy egytálételes vacsoránk lesz. Kö-
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vetkezett a második fogás, finom zsíros sült hússal. Úgy ettünk, hogy beleizzad-
tunk az evésbe. Arra gondoltunk, hogy most kell enni, amikor adnak. Pukkadásig 
jóllakottan búcsúztunk el tőlük, kölcsönös hálálkodás közepette. Csodálatos nap 
volt, míg élek, nem felejtem el. Utólag elmondhatom, hogy egyszer, egyetlen 
egyszer jóllakásig ehettem a szovjet paradicsomban.

 
IX. rész

1946. április 1.- 1946. augusztus 31.  
 Nem tudom felfogni, hogy történik itt a bérelszámolás? A munkavezetőm meg 
van elégedve a teljesítményemmel. Egyébként is a munkánk futószalag jellegű 
lévén, a brigád egyetlen egy tagja sem lóghat ki a sorból, hisz egymásnak adogat-
juk a fát; egyik se végezhet sem többet, sem kevesebbet, mint a másik. A normát 
teljesítjük, hisz nap, mint nap, helyére kerül az utolsó darab bányafa is, és amikor 
fizetésre kerül a sor, alig kapok kézbe valamennyi fizetést, olykor semmit sem. 
Fogalmam sincs, hogy mennyit kapnak a munkatársaim.  Ugyanis a brigádban én 
vagyok egyedül; nincs összehasonlítási alapom. Megértem, hogy kosztra le kell, 
vonjanak egy bizonyos összeget, de hogy csak annyit érjen a munkám, sehogy 
sem tudom elképzelni. Igaz, azt mondják, hogy „egy per egyes” bányászélelme-
zésben részesülünk, de hogy milyen ez az egy per egyes koszt a lágerkonyhán, 
sajnos, már több mint, egy éve tapasztaljuk. Talán az „elszállásolás” is első osztá-
lyú? Papíron ez is lehetséges. No meg az őrséget is velünk fizettetik meg? 

* *
A meleg beálltával a tábor hátsó udvarán egy főzésre alkalmas tűzhelyet raktak. 
Itt kotyvasztják a lágerfoglyok a maguk pótadagját; többnyire labodából, répale-
vélből, esetleg csalánból. A recept igen egyszerű: főzd meg sós vízben a fent ne-
vezett növények leveleit, s már fogyaszthatod is, vagy felhasználhatod a konyhai 
lágerleves sűrítésére. Ha valakinek módjában áll még egy kis kukoricalisztet is 
belefőzni ebbe a nyálkás valamibe, az már az ételek netovábbja. 

Árpi bácsi (Frast Árpád, Nagykárolyból) leleményessége még ezen is túltett: 
jobb szeretvén az állati eredetű eledelt, ezért csigát gyűjtött a völgyben, azokat 
rakosgatta a forró tűzhely lapjára, s ahogy sercegni kezdett, felkapta, megfújta, 
kissé megsózta és kiszippantotta a tartalmát. Undorodván fordult el egy másik 
társunk, mondván: No, ezt a taknyot már mégsem enném meg! Erre Árpi bácsi, a 
városi kályhás mester öntudatával vág vissza: Nem is parasztgyomorba való ez! – 

* *
Szinte menetrendszerűen érkeznek a szomorú hírek zászlóaljunk (Az anyatábor-
hoz tartozó „internáltak”, ahogy itt neveznek bennünket hivatalosan, egy „bata-
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liont” képeznek), fióktáboraiból: meghalt X, szerencsétlenül járt Y. Köztük volt: 
egy-egy ismerős, barát, vagy éppen rokon. Lesújtanak ezek a hírek, s feltevődik 
a kérdés: vajon ki lesz a következő? A silány koszt, a megfeszített munka, láge-
rélettel tetőzve, a kilátástalanság, mindez kizsigereli embereinket, s legyengül-
ten könnyen esnek betegségek áldozatául. 

* *
Újabb megszorítások az élelmezésben: megszüntették a norma túlteljesítéséért 
járó pótlékot. 

A szamár sem szállítja már a völgyből a tiszta friss vizet. Bányából pumpált, 
kétes tisztaságú vizet fogyasztunk. Langyos és szagos; ez van, ezt kell, hogy fo-
gyasszuk, ha nem akarunk szomjan maradni ebben a tikkasztó hőségben. Nincs 
egyetlen fa, egyetlen bokor sem a lágerzónában, de még a közelében sem, ahol 
egy kis árnyékban meghúzódhatnánk. Csak a völgyek zöldellnek a távolban. A 
bánya és a földbarakk viszont kellemesen hűs. Lám, milyen leleményes az em-
ber! Amit nem kapott meg a természettől, pótolja a maga módján. 

* *
Újabb szerencsétlenség történt a bányánkban. Elöntötte a víz a vágatot. A lent 
lévők menekültek az ár elől, ki merre tudott: a fejtésbe, az emelkékbe; volt, aki 
a szállító-, mások a szellőző aknán keresztül jutottak a felszínre. 

Szegény öreg, szász fúrómester! Most is látom szemeim előtt, amint fúróval 
a vállán, kőporos, sápadt arccal, a szilikózis külső jellegzetességével, igyekszik 
a földalatti munkahelyére. Egy elhagyott bánya irányába fúrt, összekötő vágatot. 
Szépen haladt a munkával. Számítások szerint már megközelítette a vízzel elön-
tött bánya alsó szintjét; ezért az utóbbi napokban, a szokásos  egyméteres fúra-
tok mellett, amit robbantásra használtak, egy kétméteres próbafúrást is végzett, 
az esetleges vízbetörést megelőzendő. Hogy mi történt azon a végzetes napon, 
azt csak Ő tudná megmondani. De Ő szegény, már hallgat, örökre. Több napi 
szivattyúzás után sikerült leereszkedni az iszappal elárasított vágatba. Munka-
helyétől mintegy százötven méterre találtak rá, ott egy csillére volt ráborulva. 
Valószínűleg, a víz sodorta oda. Élve, vagy holtan? Ez örök rejtély marad. 

* *
A fejtésben leállt a munka. Ezért ideiglenesen áthelyeztek egy másik bányába. 
Ez egy kicsi bánya volt, a lágertől kb. hat kilométerre; túl a völgyön. Egy láger-
beli társunk kísért el bennünket a munkába, majd a műszak után vissza. Neki ez 
volt a dolga; elkísérni és visszakísérni az embereket a bányába, naponta három-
szor. Mi értelme volt ennek? 

Nos, amilyen kicsi volt a bánya, olyan volt a felszereltsége is. Eddig négy 
bányában dolgoztam. Azok sem voltak nagyok; ott sem állt valami magas szin-
ten a technika; kézi erővel, csákánnyal fejtettük a szenet, lapátoltunk, toltuk a 
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csilléket. Később kaptunk egy lovat a tolatáshoz, vontatáshoz, aztán gépesítették 
a kőszén felhozatalát, sőt az aknarakodóknál már villany is égett. 

Itt mindent az izom végez; az emberé és a lóé. A ló körbe-körbe járva, műkö-
désbe hoz egy csörlőt, aminek segítségével felszínre kerül a bánya kincse. 

Új bánya, új szakma. Itt a fúrásnál kell helyt állnom. Valóban állni kell, még-
pedig egyhelyben. Fél méter hosszú fúrót tartok a bal kezemben, ráhelyezem a 
kőfalnak arra a pontjára, ahová kijelölték a furat helyét; jobb kezemmel pedig 
fogom a kalapácsot, s elkezdem vele ütni a fúró végét, miközben forgatom szép 
lassan, balról jobbra. Nem könnyű ez a munka; erősen kell ütnöm, különben nem 
halad a fúró a kőzetbe. A norma pedig ki van szabva, az meg kell, hogy legyen, 
ha törik, vagy szakad, mert a műszak végén jön a lövőmester, aki átveszi a mun-
kát. Meg-megállok egy kis erőgyűjtésre, közben a porfelhő is elszáll mellőlem, 
és ilyenkor teleszívhatom a tüdőmet viszonylag tiszta levegővel.

Végre elértem a megfelelő mélységet, jöhet a hosszabbik fúró. Ha lent van a 
furat, lehajolok, s lábaim közé veszem a fúrót, aztán addig ütöm, míg a kőzet-
ben el nem érem a kívánt mélységet. Kegyetlenül nehéz munka. Sűrű ködként 
telepszik reám, a kőzetből felszálló, szilikátpor. Védő álarc nincs; orrom, szám, 
gégém tele porral. Cementporos váladékot köpdösök. Elkészült valahára az első 
furat; kis pihenő, hogy oszoljék a porfelhő. Aztán következik a második, majd 
a harmadik; mikor az utolsóhoz kezdek, már alig állok a lábamon. Mire az is 
elkészül, hullafáradt vagyok. Jöhetnek utánam, most már megérdemlem, hogy 
visszakísérjenek a lágerbe. 

* *
Szerencsémre, nem sokáig gyakorolhattam a fúrás művészetét. Nagyobb szük-
ség volt reám a „Stolniban”. Ez egy közelebbi völgybe nyíló kis bánya. Itt a régi 
szakmámba kerültem; bányafát szállítok a fejtésbe. Csak néztem egy nagyot, 
amikor megláttam a szellőző akna mellett az alig fél méter hosszú támfákat. Mit 
akarnak ezzel? Miféle dúcolás folyik itt? Alighogy leereszkedtünk az aknába, 
szorongás vett elő; nem lehetett mozogni, sem lehajolni az emelkében, olyan 
szűk volt a széntelep. A bányafát csak úgy féloldalasan adogattuk egymásnak. 
A vájárok is úgy fejtették a szenet; nem állhattak szembe a szénfallal. Ahelyett, 
hogy tágulna, inkább szűkül a szénréteg. Félő, hogy bele ne szoruljunk egyszer. 
Elég hozzá, hogy egy kicsit megengedjen a fedő takaró kőzet, az menten agyony-
nyom. Valahogy úgy érezzük itt magunkat, mint a féreg, amely fába szorult. 

* *
Bezárták a Stolnit. Visszakerültem a régi brigádomhoz, az egyes számú bányába, 
ahol megkezdődött ismét a normális munka. Vajon meddig? 

A brigádhoz két új ember jött: egy ukrán parasztlegény és egy medveerős 
szibériai orosz. Ez utóbbi jó humorú, beszédes ember, bár azt tartják róluk, hogy 
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szűkszavúak volnának. Történeteinek se szeri, se száma, a hét minden napjára 
jut belőle. 

Rajtam kívül valamennyien, Filippenkó kivételével, mind dohányosak. Amíg 
ők pöfékelnek, én nyugodtan pihenhetek. A dohányzáshoz pedig idő kell, egyéb-
ként is a mahorka nagy kincs, nem lehet, de nem is illik csak úgy munka köz-
ben elfüstölni. Annak szertartása van, mint keleten a teázásnak. Kezdődik pedig 
azzal, hogy egy megfelelő, nyugodt helyet keresünk erre a célra, jelen esetben 
elhúzódunk a felső vágat egyik zugába, ahol nem zavar bennünket senki. Ezt az 
időt, én pihenésre használom fel. 

Szépen letelepszünk. No, ne higgye senki, hogy most mindenki, vagy akár 
egy is közülük előveszi a maga mahorkás zacskóját, sodor egy cigarettát és rá-
gyújt. Nos, az ilyesmi elképzelhetetlen. Áthágni az illendőség határát? Helyette 
elhangzik a kérdés: Kinek van dohánya? Dohánya, persze, senkinek sincs, ezt 
mindenki tudja; esetleg mahorkája, de aki felteszi a kérdést, eleve megelőlegezi 
elismerését, dohánynak titulálván a másiktól kapott hitvány mahorkát. 

Nos, azonnal akad egy-két jelentkező. Következik a második kérdés: Kinek 
van papírja? Erre előkotor valaki a zsebéből egy szakszerűen cigarettapapírnak 
összehajtogatott újságot; (Négy rubelért kapható a bazárban, különben húsz 
kopejka a hivatalos ára; de ki jut hozzá ilyen áron?) Leszakít belőle mindenki 
egy darabot, megdörzsöli, megpuhítja, s már csíp is kettőt a mahorkás zacskó-
ból, megsodorja, megnyálazza a szélét s szépen, gondosan leragasztja. 

Elkészült a füstölnivaló; rá lehet gyújtani! Előkerül egy Katyusa öngyújtó 
(töltényhüvelybe húzott kanóc) s már pattan is a szikra a kovából. Rágyújtanak 
komótosan és kezdenek pöfékelni. Mindenki meg van elégedve, sőt, boldog a 
többség, mert más dohányát szívhatja; akinek meg a mahorkája bánja, megköny-
nyebbülten néz a jövőbe: lesz, mit szívjon egy darabig a brigádban. 

Erről jut eszembe - kezdi a szibériai, soron lévő történetét, s mire a végére ér, 
már körmükre ég a cigaretta. Szívnak még egy utolsót, s gyerünk, folytathatjuk 
a munkát. 

Egy ilyen cigarettaszünet alkalmával, egyik orosz munkatársunk mesélni 
kezdett, börtönbeli élményeiről. Majd a másik, harmadik következett. Kiderült 
végül, hogy valamennyien megfordultak már, Sztálin, szögesdróttal bekerített 
Gulág-birodalmában. Ezt nem tartották ők megbélyegzésnek; ellenkezőleg, sze-
rintük kevés gerinces ember kerülhette ki ezt a sorsot. Végül, hogy én is, hoz-
záfűzzek valamit, szerényen megjegyeztem, hogy én még nem voltam bezárva. 
„Te most vagy!” Volt reá a válasz. 

* *
A lágertől nem messze egy új település körvonalai kezdenek kirajzolódni. Hogy 
helyhez kössék az ország különböző vidékeiről idesereglett munkaerőt, telkeket 
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mérnek ki az igénylők számára, akik saját kezűleg építik rá majdani hajlékaikat. 
Úgy halad a munka, amilyen mértékben sikerül egy kis építőanyagot előterem-
teni. Alapozáshoz követ úton-útfélen találhatnak, akár a saját telkén is össze-
szedheti az illető. Nehezebb a faanyag beszerzése. A fa pedig nélkülözhetetlen 
az építkezésnél; abból készül a falak váza. A közök belécezéséhez könnyebb 
összeszedni az anyagot, annak bevakolásához már kéz alatt van az agyag. 

Itt építette fel családi házát, Filippenkó, barátom is. Amikor elkészült a haj-
lék, elhozta Belorussziából beteg feleségét és egyetlen fiát. Meghívott hozzájuk, 
hogy bemutassa őket; megmutatta a dolgait, s amikor a fia kiment a szobából, 
elővette féltett kincsét, a Bibliát. Egyik alkalommal a bányában közölte velem, 
hogy ő katolikus. Még sohasem hallottam szitkozódni. Ha valaki káromkodott 
a brigádban, mindig rászólt: Miért szidod, bántott Ő téged? Az illető nyomban 
abbahagyta a szitkozódást. 

* *
Támadt egy ötletem: mi lenne, ha nem magyarul, hanem oroszul írnék haza egy 
lapot; hátha így nem akadékoskodnának a továbbítással. Már elég tűrhetően ki 
tudom magam fejezni oroszul. Az írással sincs baj. Megpróbálom. Nekiláttam 
s megírtam; persze tábori levél stílusában; hogy élek és egészséges vagyok; 
Lőrinc bátyám szintén. Egy-két kérdés; hogy s mint vannak odahaza? Üdvözlet 
mindenkinek! Ennyi volt az egész. Persze szépen, olvashatóan írtam, hogy ne 
ingereljem vele a cenzúrát. Megcímeztem és bedobtam a postaládába. Kíván-
csi vagyok, megkapják-e odahaza?(Mint utólag kiderült, megkapták.) A cenzúra 
egyetlen egy szó beiktatásával szabad utat adott a tábori levelemnek; rányomva 
a pecsétet: Ellenőrizve katonai cenzúra által. Sajnos, mind a mai napig egyetlen 
levelet sem kaptam otthonról, pedig hányat írtam már haza! 

* *
Meghalt szegény, Mann, mérnök. Arca felpuffadt, teste összezsugorodott, nem 
segített rajta a csalánkúra sem. Csendesen hunyt el. Brigádunkban dolgozott egy 
időben. Sokat beszélt, magyarázott nekem a logaritmusról, matematikáról. Tőle 
vettem még az év elején egy hímzett bőrmellényt, ami őreá fog emlékeztetni 
ezután. Isten nyugosztalja! 

* *
Már örökre itt marad az a dél-erdélyi fiú, aki munkába kísért bennünket. A jena-
kijevói kórházban hunyt el. Prihogykó hadnaggyal mentünk érte a városba. Be-
küldött a hullaházba, hogy hozzam ki onnan. Elszörnyedtem, látván azt a halom 
meztelen holttestet; nyomban ki is fordultam. Nyikolaj Petrovics nem tétovázott; 
szó nélkül bement, megkereste és kihozta a szegény fiú holttestét, aztán zsákba 
dugta és feldobta a gépkocsira. Útközben autóstopposokat vett fel a sofőr, akik 
mit sem sejtve, ráültek a teli zsákokra. 
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X. rész

1946. szeptember 1. – 1946. december 31. 
Elkészült a lágerben a fürdő és mellette a fertőtlenítő. Ez további elkülönülést, 
bezártságot jelentett. Ugyanakkor előnnyel is járt, helyben volt a tisztálkodási 
lehetőség. A gyakori fertőtlenítés következtében erősen visszahúzódtak az élős-
diek. Vége a szüntelen vakarózásnak, tetvészkedésnek, bolhászkodásnak. Nagy 
megkönnyebbülés ez számunkra. Csak az tudja értékelni, akinek része volt ben-
ne; aki a tetvek, bolhák, poloskák ezreit volt kénytelen táplálni saját vérével 
immár közel két esztendeje. 

Nem kínoznak már a férgek, de kínoz az éhség. Nincs mivel pótolni a láger-
kosztot. Kifogyott minden tartalékunk. Az aszály miatt a mező sem kínál sem-
mit. Odalett a kukoricasütés; már csak szép emlék maradt a múltból. 

A nehéz munkától, a hitvány koszttól, egyre többen annyira legyengülnek, 
hogy ágynak esnek. Ezekről már nincs mit lenyúzni. Hasznavehetetlenekké vál-
tak. Jöhet egy újabb komisszió. Jött és kiselejtezték őket s a beteg, erőtlen em-
berek boldogan mehetnek haza. Vajon kibírják-e a hosszú utat hazáig? Előtte 
azonban még megpróbálják rábírni a szerencsétleneket, hogy ha a föld alól is, 
de kerítsenek maguknak tiszta, új munkaruhát, hogy illő külsőben bocsáthassák 
el őket. 

Árpi bácsi csak legyint erre, morogván teszi hozzá: Én vegyek magamnak 
ruhát? Miből? Hogy anélkül nem engednek haza? Dehogynem! Felesleges száj 
vagyok én már itt! Igaza lett. Új munkaruhát kapott; mellé még egy pár bakan-
csot is utaltak ki neki. 

* *
Elmentek szegények, csak bírják ki hazáig! Viszik a sok hírt rólunk, azokról, 
akik szorongva várják, hogy felvirradjon számukra is a szabadulás napja; meg 
azokról, akiket már hiába várnak haza. Mi, itt maradottak, töprenghetünk azon, 
hogy a betegség és a halál között megnyílik-e, s mikor, a szabadulás útja szá-
munkra is, mert kétévi gürcölés után még nem kaptunk erre választ. 

Kósza hírek, persze, mindig keringenek, s bár rendre-sorra hazugnak bizo-
nyulnak, pillanatnyi felvillanásuk mégis csak egy kis reményt jelentenek, fényt 
a sötétségben. A napokban egyik barakktársunk azt mondta, hogy a munkave-
zetőjétől hallotta azt a kijelentést, hogy most már minden tőlünk függ; mihelyt 
teljesítettük az ötéves tervet, amely ebben az esztendőben indult be, mehetünk 
haza. Ha jól dolgozunk, akár négy, vagy négy és fél év alatt is befejezhetjük. 
Szép kilátás! 

* *



123

Sokféle ember lakja ezt a földet! Néhány hete egy csoport, Besszarábiából szár-
mazó, szabad szovjet ember érkezett a bányához. Lágerünktől nem messze szál-
lásolták el őket. Mint újonnan alkalmazottaknak; előleget adtak, ellátták vala-
mennyit munkaruhával, kalocsnival, alsóneművel, szappannal, majd munkába 
állították őket. Igen ám, de nekik nem ízlett az itteni munka, s ha nem volt ked-
vükre való, hát nem is dolgoztak. Hiábavalónak bizonyult minden rábeszélés. 
Csak nem és nem álltak munkába. Miután felélték az előleget, összeszedték a 
kapott holmit s már el is tűntek. Üthették a nyomukat. Hát igen, nem mindenki 
olyan jámbor igavonó, mint mi vagyunk. 

* *
Bármennyire is sivár, nyomasztó és nyomorúságos a lágerélet, a táborlakók egy-
másközti korrekt magatartását mindeddig nem tudta alapjaiban kikezdeni. A köl-
csönös tisztelet és a becsület megmaradt a rideg, eldurvult és kíméletlen viszo-
nyok ellenére is. Nézeteltérések, civakodások előfordultak ugyan, de sohasem 
fajultak el durva sértegetésekig, vagy tettlegességig. A magyar- és németajkúak 
békésen megvoltak egymás mellett. Mindenki élte a maga közösségi életét, saját 
barakkjaikban, vagy akár egyazon fedél alatt súrlódások, torzsalkodások nélkül. 

Bár az állandó éhség szorításában nyögünk, csak kivételesen fordult elő, hogy 
valamit eltulajdonítottak egymástól. A legéhesebb, nagyétkű ember sem engedte 
meg magának, hogy társától akár egy falat kenyeret is elkért volna; tudván azt, 
hogy azzal a másikat rövidítené meg az amúgy is elégtelen adagjától, s tenné 
kockázatossá túlélését. Más a helyzet, ha olyan élelmiszerről van szó, amihez 
különböző úton-módon jutott valaki. Ebből már nem szégyen kérni, s ha módjá-
ban áll az illetőnek, meg is osztja ételét az éhező társával. 

Füstölnivalót is lehet restelkedés nélkül kérni, viszonzás alapján; ma te adsz 
nekem, holnap én adok neked. Egyébként a dohányosok vannak a legszorultabb 
helyzetben; nem egyszer le kell mondaniuk kenyéradagjuk egy részéről, hogy 
be tudják szerezni a mindennapi füstölnivalót. Ennek ellenére kevésnek sikerül 
megszabadulni jelen helyzetükben kétszeresen is káros szenvedélyüktől. 

* *
Érdekes, miképpen alkalmazkodnak a lágeri életmódhoz és az itteni viszonyok-
hoz a különböző kategóriájú emberek. 

A falusi és városi kétkezi munkások viszonylag könnyebben alkalmazkodnak, 
mint az értelmiségiek, mivel gondolkodásmódjuk gyakorlatiasabb. Az egyszerű 
emberek hamar felismerik, felkutatják a legkisebb lehetőségeket és tesznek is 
érte, hogy némiképp javítsanak áldatlan helyzetükön. 

Az értelmiségiek gyámoltalanabbak a gyakorlati életben. Ráadásul a nehéz és 
szokatlan fizikai munka kétszeres megterhelést jelent számukra. Viszonylagos 
kis számuk folytán a környezet is idegenebb számukra, ami szintén megnehezíti 
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beilleszkedésüket nemcsak a nagy, de a kis közösségekbe is. 
A nőtlen fiatalemberek kevésbé gondterheltek, mint a családapák, akiket fe-

leségüktől, gyermekeiktől szakítottak el. Ők nem csak maguk miatt, de család-
jukért is aggódnak; hogyan, miképpen boldogulnak nélkülük, magukra hagyatva 
immár két éve, ráadásul semmi hír róluk. 

Ami az élelmet illeti; a leányokat nem sújtja olyan nagymértékben a silány 
koszt, ők kevesebbel is beérik. Bezzeg a középkorú, megtermett férfiakat jobban 
megviseli az éhség. 

A fentieket látszik igazolni a többiek között az a tény, hogy számkivetésünk 
két esztendeje alatt számarányosan is több férfi hunyt el közülünk (mezőfényi-
ekből), mint nő. Az elhunyt férfiak, kevés kivétellel, a közép- és magasabb kor-
osztályhoz tartoztak. 

Az 1945 és1946-os évek végén betegség, legyengültség miatt hazabocsátot-
tak zöme, férfi volt és szinte kivétel nélkül az idősebb korosztályhoz tartoztak. 

* *
Végre pokrócot is kaptunk. Lesz mivel betakaróznunk a hideg télben. Már 
ugyancsak kikoptunk a hazulról hozott ruháinkból. Munkaruhát is kaptunk. Igaz, 
csak vékony vászonból készült védőruhát, alatta a foszladozó hazait viseljük. 

Az otthonról hozott lábbelik is szertefoszlottak. Kalocsniban járunk. Lábunk-
ra kapcát tekerünk, s úgy bújunk be a sárcipőbe. Míg ki nem lyukad a gumi, 
véd a nedvesség ellen, a kapca pedig tartja a meleget. Ez az öltözék a bányában 
megfelel, de a felszínen kevésbé. 

A szénrakodásnál dolgozók füles sapkát is kaptak; a bányászoknak csak pré-
selt papírból készült védősisak dukált. Ők nincsenek kitéve munka közben az 
időjárás viszontagságainak. 

Mindez, mármint a ruházat kiegészítése, talán öröm is lenne, de az üröm is ott 
settenkedik mögötte; nincs kilátás a közeli hazamenetelre. 

* *
Elmúlt a Karácsonyeste. Az idén is, akárcsak tavaly, a bányában, az éjszakai 
műszakban dolgoztam. Itt egyébként olyan szürkék a napok, hogy nehéz megkü-
lönböztetni a hétköznapot a vasárnaptól, hisz megszakítás nélkül folyik a mun-
ka a bányában, vasár- és hétköznapokon egyaránt, a nap mind a huszonnégy 
órájában. Ezért a heti egy pihenőnap, kinek-kinek a hét más-más napjára esik. 
A havonta esedékes váltáscsere, a körforgás elve alapján, egyik műszakból a 
másikba kerül az ember, hoz talán némi változást a napi programban a pihenési 
és munkaidőt illetőleg. 

Itt minden a munkának van alárendelve. Igyekeznek minden erőnket kisajtol-
ni belőlünk. Ha azokon a neves Sztahanov-napokon, amit mi egyszerűen szto-
kán-napnak hívunk,(a bazárban általános mértékegységként használt két decis 
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pohár, oroszul: sztákán után), ha ezeken a rekordnapokon sikerül túlteljesíteni a 
normát, számíthattunk arra, hogy a továbbiakban, az lesz a mindennapi mérce. 
A helybeliek már ismerik ezt a trükköt, ezért mérséklik is az iramot. De a mi 
embereink még kaphatók a munka túlteljesítésre. 

Megpróbálom felsorolni a norma túlteljesítésére gyakorta használt kifejezé-
seket: norma túlteljesítés ennyi meg ennyi százalékkal; terv, terv túlteljesítése; 
túlszárnyalása; terven felüli teljesítmény; rohammunka, rekordnap, Sztaha-
nov-műszak; munkaverseny, versenyfelhívás, versenykihívás, versenymozga-
lom, versenyláz, versenypont, versenyszerződés, versenyterv, versenytárs, ver-
senytábla; munkafelajánlás, többletmunka; normatúlteljesítő, normadöntő, 
élmunkás, sztahanovista, Sztahanov-mozgalom; a munka hőse, és a többi, és a 
többi munkával kapcsolatos, munkára buzdító megannyi unos-untalan ismételt, 
Agyoncsépelt szavak párosítva a jól ismert „dáváj-jal”. Van-e ennél kellemetle-
nebb szimfónia az elcsigázott, reményvesztett lágerlakónak? Ettől függetlenül 
folyik a munka. Nap, mint nap, teljesítjük a kiszabott normát; nem a buzdító 
szavak hatására, inkább kényszerből, és bármily furcsán hangzik is a munka 
szeretetéből indítatva. 
Ha jól megy a munka, bennünk is éled valami elégedettség. Hogy is bírnánk 
ki, ha éjjel-nappal a pokolba kívánnánk a munkát? Minden, de minden idegen 
körülöttünk, egyedül a munka nem. Csak legalább megfizetnének annyira, hogy 
ne kellene minduntalan az éhséggel küzdenünk. Erősen gyanakszunk arra, hogy 
lecsípnek a teljesítményeinkből, s mások számláira írják. 

Bal oldalon: Fényi József és jobb oldalon Filippenkó, ukrán bányász, aki uzsonnáját meg-
osztotta szegény vézna fiúval.
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XI. rész

1947. január 1. – 1947. április 30. 
Elbúcsúztunk az 1946-os, ínséggel, keserűséggel és csalódással teli esztendőtől. 
Számbelileg megfogyatkozva, borúsan tekintünk a kilátástalannak tűnő jövőbe. 
Növekszik a szigor a lágerben, újabb megszorításokat alkalmaznak a munkahe-
lyen. Semmi jele annak, hogy kétévi kényszermunka után hazaengednének. Már 
a helybeli munkatársaink is beleuntak a jóhiszemű hitegetésekbe. Mi is már rég 
rájöttünk, hogy dajkamese az egész, mégis szívesen hallgattuk őket, jólesett, 
hogy együtt éreznek velünk. 

* *
Az eddig sem kielégítő lágerkoszt tovább romlott. A káposzta-levesnek neve-
zett löttyben, a rongydarabként úszkáló leveleken kívül, hiába keresünk egyebet. 
Második fogásnak, sós vízben főtt, híg darakását, illetve árpakását kapunk, apró 
halacskákkal, máskor diónyi főtt marhahússal. Éhséget csillapító a fekete tégla 
alakú kenyér, amiben a kemény hideg beálltával, jégkristályok csillognak, míg 
fel nem enged a konyha melegében. Gyakorlatilag nincs mivel pótolni e silány 
kosztot. Az utóbbi időben még az a vékonyka fizetés is egyre apad. Akik nem 
bírták teljesíteni a normát, azoktól megvonták a fizetést. Éhezünk. 

* *
Rémítő hírek érkeznek az anyalágerből: csak pénz ellenében adják ki a napi 
kosztot. Mivel az emberek tekintélyes része már hónapok óta nem kap fizetést, 
természetesen pénzük sem lehet. Így kénytelenek eladni szájuk elől a kenyé-
radagjukat, hogy annak árából kiválthassák a következő napi kosztot. Nagy a 
nyugtalanság, szorongás, nehogy mi is az ő sorsukra jussunk. 

* *
Meglátogattam Lőrinc bátyámat az anyatáborban. Legyengült állapotban talál-
tam. Bár a föld alatt dolgozik, száraz fúrást végez már több hónapja, mégis „el-
adósodott”. Előreláthatólag hónapokon át kell robotolnia fizetés nélkül, hogy 
letudja az „adósságát”. Addig pénz híján kénytelen lesz a kenyéradagját eladnia, 
hogy kivehesse a járandóságát. Magam sem kaptam fizetést már jó ideje, így 
nem tudtam adni neki pénzt, de az idei évre kiutalt ingemet vittem neki, hogy 
tegye pénzzé. Kegyetlen éhség szorításában nyög a láger népe. Meghökkentem a 
sok elcsigázott, vánszorgó ember láttán. Szánalom volt rájuk nézni. Fájó szívvel 
vettem búcsút bátyámtól. 

* *
Amitől tartottunk, már benne is vagyunk. A rossz, ragályként terjed. Jó két év 
elteltével számba vették a munkánkat. Összeadtak, kivontak s kiderítették, hogy 
eladósodtunk; többet fogyasztottunk, mint amennyit kerestünk. Van, aki egy, 
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mások kettő, sokan pedig hat hónapot is dolgozhat, míg kiegyenlíti számláját. 
Mióta itt vagyunk, egyfolytában dolgozunk. Karácsony, újév, húsvét mine-

künk kötelező munkanap. De az itteni „szovjet ünnepeken” is ugyancsak meg-
dolgoztatnak bennünket. A munkásnak, bányásznak kijáró évi szabadságáról ne 
is beszéljünk! Pedig azt mondják, hogy ugyanazok a jogok illetnek meg bennün-
ket, mint az itteni munkatársainkat. Szomorú dolog az, ha egy pár munkáskéz 
nem tudja eltartani becsületesen a gazdáját! Mindennapi kemény munkája any-
nyit sem ér, amennyibe az a kigrammozott lágerkoszt kerül. De hát itt van még 
a „szállás”, azért is fizetni kell, hogy jól őrzött, stílszerű tüskés drótkerítéssel 
övezett barakkban, emeletes priccsen hálhatunk. 

No, de minden viszonylagos. Az anyatáborban nincs fizetés, míg le nem dol-
gozta az illető a tartozását az utolsó kopejkáig; s ez akár hónapokig is eltarthat. 
Mi, ha fizetést nem is, de havonta egy kis előleget mégis csak kapunk, s ennek 
talán örülhetnénk is, ha nem tolódna ki ezzel az adósságtörlesztés határideje. 
Akár így, akár úgy; jól beleestünk a csávába! Ki lát ki ebből? 

* *
Eddig a dohányosokon kívül, kevesen kényszerültek arra, hogy kenyeret adja-
nak el a szájuk elől. Jómagam sohasem. De most már igen. Nincs más megol-
dás; el kell adnom a kenyér egy részét, hogy legyen pénzem a következő napi 
kosztra. Borzasztó dolog azt az amúgy is szűkös adagot megkurtítani! Eddig a 
láger lakói inkább vásárlóként voltak a bazárban; most megfordult a helyzet, 
s ez a kenyér szabadpiaci árában is megmutatkozik, ami jelen helyzetünkben 
előnytelen számunkra. 

* *
Rettenetes úr az éhség! Rabjává teszi teljesen az embert. Az éhezőket az ÉHSÉG 
kormányozza. Az éhség, amely a legönzetlenebb embert is arra kényszeríti, hogy 
irigyen sandítson szomszédja tányérjára, hogy azon tépelődjék, nem nyom-e 
többet a szomszédja kenyere? Az éhség, mely nem hagyja az embert másra gon-
dolni, másról beszélni, folyton csak az evésről, meg az ételről. Az éhség az, mely 
elől az álomban sincs menekvés, akár alszol, akár álmatlanul forgolódsz, ételről 
ábrándozol. Annyira rád telepszik, hogy már aludni is alig tudsz tőle. Az éhség, 
mely immár csillapíthatatlan, olyan lettél tőle, mint valami cső, mely mindent 
átereszt, úgy ahogy beletöltötték. A minap, Tempfli Mihály bácsi, lázálmában 
kiszaladt a betegszobából a lágerudvar közepére s egy távoli dombra mutatva 
elkezdett kiabálni: „Nézzétek, ott jön a feleségem! Egy teli szekér derelyével! 

* *
A tavasz beálltával, mint a juhok, a szabadban próbálunk utánpótlást találni. 
Laboda, csalán, majd répalevél kerül a fazékba. Nem sokat pótol. Akármennyit 
eszel belőle, még éhesebb maradsz, s a gyomor sem kedveli a sok giz-gazt, nem 
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fűevésre termett. 
A több mint kétévi nélkülözés, lágerélet, megfeszített munka egyébként is el-

nyűtte az embereket. Most az ínség fokozódásával egyre romlik az egészségünk. 
Az orvosi vizit csak megállapítja a tényeket, de orvosság híján, nincs, mivel 
segítsenek rajtunk. Az általános leromlás ellenére, az osztályozástól függetlenül; 
mindenki marad a régi munkahelyén, a normát továbbra is teljesíteni kell. 

A negyedik osztályba soroltak csak vánszorognak. Olyan a bőrük színe, mint 
a penészvirág. Szánalom rájuk nézni. Egyesek már olyannyira legyengültek, 
hogy a betegszobában kellett elhelyezni őket. Akik még valamelyest vonszolják 
magukat, azokat munkára kényszerítik. De mit várhatnak el ezektől a legyön-
gült, éhező s reményvesztett emberektől? 

Szegény falunkbeli, Fischer, holtan hozták be nemrég a láger melletti répa-
földről, ahová kiküldték kapálni. Néhány répalevél csüngött ki a zsebéből. Sze-
gény ember, már nem ehetett belőle. Mikor a szögesdrót mögé került, vasgyúró-
nak becézték. Ez most már csak emlék marad. 

* *
Csaknem két és fél év után megkaptam az első levelet hazulról. Még a múlt év 
őszén írta Berta nővérem. Igazat mond a nóta: Orosz földön ritkán jár a posta. 

Beszámolt az otthoniakról, Marcsa nővérünkről is írt, aki két apró gyerekkel 
maradt magára. Feri sógorunk akkor még itt robotolt velünk, közben a múlt év 
végén, egy beteg transzporttal hazament. Gyakran előveszem a levelet, újra és 
újra elolvasom, nézegetem, s úgy érzem, hogy nem a kilométerek ezrei válasz-
tanak el egymástól; közel vagyunk s mégis oly távol; szögesdrót választ el ben-
nünket; én rab vagyok, ők pedig szabadok. 

Minden, ami a szögesdróton kívül van, az egy másik világ. Mi, ki vagyunk re-
kesztve abból a világból. Nap, mint nap, szüntelenül érezzük, hogy megbélyeg-
zettek vagyunk, „internáltak”, ahogy itt neveznek bennünket; számkivetettek, 
akiket szögesdróttal választanak el embertársaiktól. 

Ha leprásak, vagy gonosztevők lennénk, megértenénk, hogy védeni kell a tár-
sadalmat tőlünk; de sem a munkában, sem emberségünkben nem vagyunk alább-
valók másoknál. S mégis, miért ez a megkülönböztetés? Meg miért az a nagy 
titkolózás? Mondják meg már egyszer nyíltan az illetékesek, hogy mi okból és 
meddig kell még itt raboskodnunk? Aztán közöljék az okot hozzátartozóinkkal 
is odahaza. Vagy ezt nekünk nem szabad tudnunk, ez nem tartozik mireánk? 
Miben voltam én bűnös, VII-ikes gimnazista létemre, mikor kiszólítottak az osz-
tályból és idehoztak – rabnak? Ki ad nekem erre feleletet? 

* *
Gyászos hírek jönnek az anyalágerből és a többi fióktáborból: ez is meghalt, az 
is elhunyt. Szedi áldozatait az ínség, az erőt meghaladó munka, a nyomor. Az 
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utóbbi időben naponta hozzák a híreket, hogy ez is, az is távozott az élők sorából 
s talált örök nyugodalmat az idegen tájakon. Vagy talán már nem is annyira ide-
gen, hisz oly sok sorstársunk teste porladozik benne. 

Egyes helyeken, - a mi falunkban is – temetkezéskor a következő halottért is 
szokás imádkozni. Valahányszor hírét vesszük egy-egy ismerős, vagy falubeli 
halálának, felvetődik bennünk a kérdés: vajon ki fogja követni? A felelet sajnos, 
nem sokáig várat magára. Így fogyatkozunk számban, erőben és reménységben 
egyaránt. 

* *
Az utóbbi időben lényegesen enyhült az őrizetünk. Ez valószínűleg, abból a felis-
merésből fakadt, hogy bizonyos láthatatlan béklyók úgy is helyhez kötik a láger-
lakókat. Ilyen talán a legerősebb visszatartó erő, a foglyokra jellemző kényszerű 
beletörődés az adott állapotba. Hisz hatóságtisztelő, dolgos emberek ők, olyanok, 
akik csak törvényes keretek között képesek bármily rendkívüli tettre. S bár ért-
hetetlen okból fogdosták őket össze és száműzték idegenbe, mégsem tudják el-
képzelni, hogy a maguk kezdeményezésére kitörjenek e megalázó helyzetükből. 

A másik igen erős béklyó, a nagy távolság, a pénzhiány (az esetleges vonat-
jegyre), az idegen környezet, a helyi orosz-ukrán nyelv hiányos ismerete, ami 
azonnal felismerhetővé tenné őket és lebukásukhoz vezetne. 

Bilincs még az éhség, a legyengültség a továbbjutáshoz, nem lenne elég ere-
jük, sem tartalék ennivalójuk. Szűkös adagjukból képtelenség félretenni az útra. 
Rég elmúlt az a kezdeti időszak, amikor még jelentkezett egyeseknél a kitörés 
vágya és mérlegelés nélkül nekivágtak a bizonytalanságnak. Napjainkban már 
minden mozdulatlan; a letargia, a sorsba való beletörődés lett úrrá az embereken. 

XII. rész

1947. május 1. – 1947. szeptember 30. 
Élek! Életben maradtam, bár lelkileg már elbúcsúztam e világtól. Éjjeli műszak-
ban történt; hajnal felé. A fejtésben adogattuk egymásnak a támfákat. Elcsigázott 
testemre ránehezedett az álom; pillanatnyi egyensúlyvesztés, mintha kő esett 
volna a fejemre és már zuhantam is a sötét mélységbe, kb. 15 méterre. 

Hogy meddig tartott a zuhanás s hogyan értem „talajt”, nem tudom. Csak arra 
emlékszem, hogy egy nagy szénkupacon, hanyatt-fekve eszméltem magamra; 
mellettem Filippenkó, a barátom. Megpróbáltam felállni; éles fájdalmat éreztem 
a hátamon, lassan sikerült feltápászkodnom. Barátom segítségével és támogatá-
sával eljutottam a felvonóhoz, onnan a rendelőbe. 

Az orvosi rendelőben elmondtam a szolgálatos felcsernek, hogy mi történt 
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velem. Megmérte a lázam, s mivel hőemelkedést nem tapasztalt, visszaküldött 
a bányába. 

Nem érezvén elég erőt arra, hogy újból leszálljak a bányába, vettem a bátor-
ságot s irány a láger. A kapuőrségen elmondtam az esetet, ahol minden további 
nélkül – bebocsátottak. 

Nagy nehezen felkászálódtam a priccsre és egész nap feküdtem, csak étke-
zésre támolyogtam el a konyhába. Az esti vaskongatásra talpra kellett állnom s 
kétrét görnyedve kivánszorogtam a bányához. Munkatársaim látván görnyedt-
ségemet, nagyon elcsodálkoztak rajtam; annyiban lehettek a segítségemre, hogy 
megkíméltek a munkától. Így ment ez, mintegy két hétig, míg lassan kiegyenese-
dett a hátam, minden kezelés nélkül. Emlékeztetőül egy sötét szénfolt-tetoválás 
maradt a hátgerincem közelében. 

* *
A szabadság utáni vágy, újból felülkerekedett a józan megfontoláson. Ínségtől és 
kilátástalanságtól indítatva V. Pali35 barátommal hosszabb tanácskozás és mér-
legelés után elhatároztuk, hogy megpróbálunk kitörni ebből az áldatlan, kilátás-
talan helyzetből. 

Napokig tervezgettük, hogyan, miképpen valósítjuk meg. Volt neki egy ide-
verbuvált ukrán munkatársa, aki készségesen megígérte, hogy segítségünkre 
lesz, hisz ő is abba az irányba szándékozik utazni a közel jövőben s így akár 
együtt is mehetünk egy hosszabb szakaszon. A barátom még az egyetlen takaró-
ját is odaadta neki előlegként. 

Indulás előtti napon leverten tért vissza a bányából szegény Pali, az illető nem 
jelent meg a munkahelyén; ismerősei azt állították, hogy felmondott és hazauta-
zott előző este. Így füstbe ment ez a szökési kísérlet is. 

* *
Ősztől tavaszig szapuljuk azt a savanyú káposztalőrét, de most, hogy megkez-
dődött a répaszezon, visszasiratjuk. A káposzta mégiscsak emberibb eledel, mint 
az émelygős répalötty. De nincs mit csinálni, azt kell enni, amit adnak, jobban 
mondva, amit megveszünk; mert csak pénz ellenében adják a menázsit; ki kell 
fizetni az egész napi menüt, ha tetszik, ha nem, csak úgy juthatunk hozzá a napi 
kenyéradagunkhoz, ami továbbra is az első helyen áll a kalória utánpótlásában.

Miután letudtuk az „adósságunkat”, rendszeresen kaptunk fizetést. Igaz nem 
sokat, de arra nagyjából elég volt, hogy kiválthassuk a járandóságunkat. Egye-
seknek még maradt is egy kevéske pénze „zákvászkára” (joghurtra), tejre, vagy 
„piroskire” (kukoricalisztből készült apró lepény).

35 .  V. Pali, egy kálmándi származású fiú, neve Villand Pál. A férjem csoportjában dolgozott. 
Özv. Fényi Józsefné megfejtése 
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Mindez arra enged következtetni, hogy nem a munkánkkal, hisz ezelőtt sem dol-
goztunk kevesebbet, mint most, mint inkább az elszámolással volt a baj. Való-
színű, hogy nem minden általunk végzett munka került a mi normalapunkra.

De mi is lett volna, ha minden marad a régiben? Ha eladósodtunk, az annyit 
jelent, hogy többe került az eltartásunk, mint amennyit a munkánk ért; vagyis 
ráfizetéses a foglalkoztatásunk. Abban az esetben a legegyszerűbb megoldás, az 
elbocsátás lett volna. De nem ez történt. Nyilván jövedelmezőség szempontjá-
ból, indokolatlan lett volna. Találtak hát egy más megoldást, ami lényegileg az 
eredeti, két évvel ezelőtti állapot visszaállítását jelentette.

* *
A nagy ínség után, szerencsénkre, bőséges termés ígérkezett az idén. Az üze-
mi mellékgazdaság földjéről jutott néha, kerülő úton, a mi fazekunkba is egy 
krumpli; fönségesebb eledelt el sem képzelhettünk, a sok giz-gaz után.

A másik ételpótlék az árpa volt. Aki ügyes volt, munkából jövet megtölthette 
kalásszal a zsebeit. Nem kellett messzire menni érte. Miután áthaladtunk a ka-
puőrségen; bekaptuk hamar a lágerkosztot, s irány a tábori tűzhely. Míg helyet 
kerítettünk a tűzhely körül, addig lemorzsolgattuk a kalászok szemeit, gondosan 
letördeltük a szúrós szálkákat és ráhintettük a tűzhely lapjára. Kisvártatva pör-
kölődni kezdett, kellemes illatot árasztván a tűzhely körül. Ahogyan pirultak a 
szemek, egyet-egyet bekaptunk belőle. Végül lesöpörtük a tűzhely lapjáról a 
megpörkölt ínyencséget és elkezdtünk csemegézni. Miután felcsípegettük, ihat-
tunk reá annyi vizet, amennyit csak akartunk, amíg megtelt a gyomrunk. Fölsé-
ges eledel! Aki még nem evett belőle, győződjék meg róla!

A mezőn szedett árpából kását is lehet főzni. Ez a kényesebb gyomrúaknak 
ajánlatos, meg azoknak, akiknek van idejük, s főleg türelmük az elkészítéséhez. 
Ebben az esetben előbb meg kell törni az árpát. Mozsár nem lévén, ezt a művele-
tet egy kalapács és egy fémlap segítségével lehet elvégezni. Addig kell ütögetni, 
míg porrá nem zúzódik az árpa. Aztán egy kopott, ritkás ruhadarabon átszitál-
juk, s már bele is szórhatjuk a forró vízbe; só hozzáadásával addig főzzük, míg 
megsűrűsödik. Közben kavargatjuk, hogy oda ne égjen. De az sem baj, ha kissé 
odakap; az egy kis különleges ízt kölcsönöz a pépnek, mely hasonlít a rántáshoz, 
amitől már ugyancsak elszoktunk.

Nos, ebből a szakácskölteményből, ha sikerül megtartóztatnod magad, akár 
félre is tehetsz egy keveset; rövid idő után magától megsűrűsödik, s remekül fel-
használhatod a lágerleves felerősítésére, ízesítésére. Biztos lehetsz abban, hogy 
asztalszomszédjaid irigykedve néznek majd reád, aztán hálásak is lesznek, ha 
az ő tányérjukba is teszel egy-egy kanállal; ezzel tudásodat is fitogtathatod és 
hálára is számíthatsz, ha te leszel szükségben, mert az ügyeskedésből származó 
eleségből nem szégyen alamizsnát elfogadni.
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A kalória pótlására van még egy harmadik mód. Az idei kedvező időjárás bő 
paradicsomtermést érlelt. A láger közelében lévő raktár előtt gyakran áll meg 
egy-egy teherautó, paradicsommal megrakodva. Ilyenkor, aki fürge és nem rest, 
rögtön készséggel segítségükre siet. Két-három embert mindig szívesen fogad-
nak a lerakodásnál. Fizetség ezért nem jár, de ha ügyes vagy, minden fordulat 
alkalmával bekaphatsz egy-egy paradicsomot anélkül, hogy észrevenné a raktár-
nok (talán nem is akarja észrevenni). Mire a raktárba kerül az utolsó láda para-
dicsom, degeszre tömheted a gyomrod, s ha elég leleményes vagy, még a nadrág 
szárába is csúsztathatsz néhány darabot, hisz megdolgoztál érte.

* *
Végre sikerült megszabadulnunk az élősdiektől! Nagy ritkán még előbukkan 
egy-egy példány belőlük, de az mindjárt horogra is kerül. A tisztálkodással sincs 
már problémánk. Vezetéken jön a meleg víz a bánya melletti fűtőházból a láger 
fürdőjébe. Ennek ellenére, vagy éppen ezért, rendszeressé vált a barakkokban a 
felcser tisztaságellenőrző szemléje.

Egyik délelőtt, miután nyugovóra hajtotta a fejét az éjszakai műszak, beállí-
tott a barakkunkba az orosz felcser, Nyikolaj Petrovics kíséretében.

Miután nem találtak semmi kifogásolni valót, sorra levétették velünk az in-
get. Vizsgálgatták, keresgéltek benne valami kivetnivalót. Itt-ott találtak egy kis 
megjegyzésre valót. De Sanyi barátunknál nem volt miben hibát találni. Egysze-
rűen azért, mert ő nem viselt inget. Alvás közben nem tűrt magán inget; talán 
azért, mert nem is volt neki; még a tavasszal eladta a nagy éhség idején. De a 
kalocsniját le nem vette volna a világ minden kincséért sem. Aludni csak abban 
szeretett. Ez alkalommal is „kalocsniban” feküdt a priccsen. A tiszt felszólításá-
ra, hogy vesse le a kalocsniját, illetlen dolog lábbelivel heverni az ágyon! Sanyi 
csak meresztette a szemeit, nem tudta mire vélni a dolgot, hisz tudomása szerint, 
semmi sem volt a lábán. A jó humorérzékű táborparancsnok, Sanyi szurokfekete, 
szénportól csillogó, szappantól óvott lábaira célzott, amikor „kalocsnit” emlege-
tett. Sanyi barátunk a nagy ínség idején még a szappan adagját is pénzzé tette; 
szappan nélkül pedig hiába dörzsölgette a szénporos lábát.

* *
Érkeznek lassan a levelek hazulról. Sok mindenről írnak, de a legfontosabb-
ról, a hazamenetelünkről semmi hír. Úgy látszik, hogy az otthoniak sem tudnak 
többet, mint mi. Én, sajnos, eddig csak azt az egyetlenegy levelet kaptam, amit 
egy évvel ezelőtt írt a nővérem. Nem hiszem, hogy nem próbálkoztak volna a 
levélírással a testvéreim! Valószínű, hogy azokat megsemmisítették, vagy nem 
kézbesítették.

* *
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Jobb ötlete nem is támadhatott volna a bányaigazgatóságnak, minthogy feltö-
rette tavasszal az ugart, a hozzá tartozó övezetben, s most az ott termett kuko-
ricából jut egy kevés nekünk is. Ránk fér egy kis plusz eledel a sok ínség után. 
Nyugodtan bevihetjük a lágerbe; nincs már ellenőrzés az őrszobán. Van is a tá-
borban olyan sütés-főzés, mint soha máskor. Nincs tűzhely, amelynek lapján ne 
főne kukorica, s a parázson ne pattogna az aranysárga csemege. Mi e mellett a 
lágerkoszt? Csak pótlék. De azt sem vetjük meg; kell az is, hogy kiegyenesedjen 
meggörnyedt hátunk és erőre kapjunk újra; amire ugyancsak szükségünk van, 
hogy teljesíthessük a szüntelenül növekvő normát.

Mert a norma, az norma, amit köteles vagy teljesíteni! Hajdanában, a szabad 
életemben, más értelmét ismertem e szónak. Mint „munkanormával” itt ismer-
kedtem meg vele. (Nem sok hasznom származik belőle.) De ehhez a fogalom-
hoz, mint munkaegységhez még egy mellékértelem is társul, amit úgy lehetne 
megfogalmazni, hogy kötelező az a munkaegység, amit köteles vagy elvégezni, 
ha törik, ha szakad. Túlszárnyalni természetesen lehet, sőt kívánatos és dícsé-
retes; de nem teljesíteni, az gyalázat, megvetendő, sőt büntetendő, ami meg-
nyilvánulhat abban is, hogy műszak végeztével visszatarthatnak mindaddig, míg 
nem teljesíted száz százalékban. De előfordulhat, hogy rádolgozhatsz még egy 
teljes műszakot is. Hát ezt jelenti a jelenlegi körülmények között a „norma”. Ha 
normáról van szó, akkor nincsenek tekintettel se korra, se nemre; nem veszik 
figyelembe, hogy valaki gyengébb, vagy erősebb, kicsi vagy nagy, megtermett 
vasgyúró, vagy erőtlen vézna alkat. Ez az ő magánügye. Erről ő tehet.

A norma az norma; ha úgy tetszik, törvény, vagy parancs, amit nem vitatni, 
hanem teljesíteni kell mindenkinek, minden nap, minden körülmények között.

Mindennek mércéje a százalék, meg a norma. Kifejtettél egy „konyi” szenet 
(egy métert előre, kettőt függőlegesen hosszában), van: harminchárom száza-
lékod, ha kettőt, lesz hatvanhat százalékod; hárommal megvan a norma, s már 
nyugodtan szemébe nézhetsz a munkavezetődnek. S ha maradt még annyi időd 
és erőd, nekivághatsz még egy konyinak, s akkor már biztos lehetsz benne, hogy 
dícséretet fogsz kapni; büszkén, emelt fővel bújhatsz ki a bányából. Követke-
ző nap, a műszak előtti eligazításon nyilvános elismerésben is részesülhetsz a 
munkavezetőd részéről. S ha ezt folytatod következetesen, nap, mint nap; egy 
hónapon át, normadöntő is lehetsz. Ezután, az elavult három konyi helyett, négy 
konyi lesz az új, előrehaladott mérce, a norma. Ezért a munkavezetők meg fog-
nak dícsérni, még prémiumot is kaphatsz, de a munkatársaid véleménye aligha 
lesz hízelgő.
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XIII. rész

1947. október 1. – 1947. december 31.
Itt van az ősz, a betakarítás ideje. Akit a Nagykaszás kikerült (bár széles rendet 
vágott az idén), most a komisszió veszi szemügyre az embereket. Kiválogatja a 
betegeket, a hasznavehetetlen munkaképteleneket, és hazaküldi őket.

Mi pedig, akik itt maradtunk, az elmúlt három év alapján feltehetjük magunk-
nak a kérdést: lehetséges az, hogy csak ez a két út vezessen a szabadulásunkhoz? 
S ha igen, vajon mikor kerül ránk a sor, s ki, melyik örvénybe sodródik? És 
mit gondolnak majd otthon hozzátartozóink ezen árnyékemberek láttán? És az 
elhunytak hosszú sorának hallatán? Kevés öröm, sok bánat, még több aggódás!

* *
Vége van a kukoricaszezonnak, betakarította az üzem az idei termést. Utánpótlás 
már csak a répaföldeken található. Nem embernek való eledel a répa, de több a 
semminél. Gyönge parázson, hamuban addig süti az ember a répát, míg össze-
esik, majd lehántja a héját, és minden ízesítés nélkül, elfogyasztja.

Egy másik változata a menünek: ha van egy kis pénz a zsebben, vehetsz egy 
„sztokán” (két deci) kukoricalisztet, s a vékony szeletekre aprított répával addig 
főzd, míg sűrű pép lesz belőle. Ebben a formában már tartalmasabb ételhez jutsz.

* *
Nagy az öröm; megszűnt a jegyrendszer! Szinte hihetetlen, hogy ezentúl tetszés 
szerint, pénztárcádhoz mérten vásárolhatsz kenyeret a konyhán, a kinti üzletben, 
vagy bárhol. Nincs már kenyéradag, vehetsz kenyeret káposztaleves nélkül is. 
Szaladunk a konyhára, hogy saját szemünkkel győződjünk meg a hír valóságá-
ról. Sanyi barátunk fürgébb volt, mint mi; ragyogó arccal jön velünk szemben, 
hóna alatt egy egész „buhánkával” (téglakenyérrel).

Mintha vezényszóra menne, egymás után sorakoznak ki az étkezde ajtaján 
az emberek, kezükben egy-egy kenyérrel. Vége a méricskélésnek; így gyorsabb 
is és kényelmesebb is az elárusítóvá előléptetett ételkiadónak a munkája. A nép 
pedig örvend, hogy három év után, első ízben juthat egy egész kenyér birtokába, 
ami nem kevesebb, mint 1,8 kg-ot nyom.

Mi is beálltunk a sorba, s hamarosan a priccs szélén ülve majszoltuk a fekete 
„klebát” (kenyeret); szótlanul, kellő tiszteletadással a fölséges eleség iránt. Meg-
valósulóban egyik leghőbb vágyunk: jóllakni egyszer kenyérből!

Ünnepnap ez számunkra; az első három év után. Ennél nagyobb ünnep, na-
gyobb öröm már csak akkor lesz, amikor hazamehetünk innen. De most éppen 
nem haza, hanem a bányába kell mennünk. Öltözködünk, zsebre vágjuk a mara-
dék kenyeret, s már indulunk is ki a lágerből. A tábor melletti üzletből is minden-
ki egy-egy kenyérrel jön ki. Nagy az öröm! Szabad a vásár, csak pénzed legyen.
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A munkabeosztóban is mindenki a szabad kenyérről beszél. A feketepiaci tízsze-
res ár helyett, rendes állami áron vehetünk az üzletben annyi kenyeret, amennyit 
csak akarunk. A bányából feljövőkhöz is eljutott már a szenzáció híre. Most 
igyekeznek ők is mielőbb beállni az üzlet előtti kanyargó sorba. Műszak alatt a 
bányában sem beszélnek másról, mint a szabad kenyérről. A cigarettaszünetet 
egy kis falatozással tesszük tartalmasabbá. Kenyértől feszülő gyomorral a mun-
ka is jobban megy.

* *
A kukorica- és répaszezon után most a kenyér idénye következik. Abból akar 
most mindenki pénztárcájához mérten jóllakni. Szerencse, hogy nem kényszerí-
tik reánk a káposztalevest. Fizetésem zömét kenyérre költöm. Ami megmarad, 
azon tejet veszek a szabadpiacon, s ha hozzájutok, cukrot is vásárolok az üzlet-
ben. Kedvenc eledelem a cukorral édesített friss tej, jó sok kenyérrel. Néha a 
láger konyháján veszek egy-egy tányér meleg ételt; inkább csak második fogást, 
estére pedig egy kis meleg teát.

* *
Kezdet kezdetén, amikor a bányába vezényeltek bennünket, nem tudtuk elkép-
zelni, hogy hasznosak lehetünk-e a föld alatt. Hisz sejtelmünk sem volt, milyen 
munka folyhat odalent. De hamarosan elsajátította ki-ki a maga helyén a mun-
kájához szükséges alapismereteket, fogásokat. Rövid idő múltán nem volt már 
a bányában olyan munkahely, ahol nem dolgoztak volna lágerfoglyok. Akár-
merre jársz mostanában a négy bánya közül, ami a mi körzetünkhöz tartozik, 
mindegyikében találkozhatsz a mi embereinkkel; a fejtésben, az elővájásban, 
aknamélyítésben, vájatvégben, vagy vágathajtásban, mindenütt megállják a he-
lyüket. De ott dolgoznak a szállításnál is; kezdve a töltőgarattól a szállítóaknáig, 
a vágatban éppúgy, mint az aknarakodónál; a fenntartásnál, a szellőztető aknától 
az aknazsompig, a támfák szállításától a dúcolásig. 

Én eddig a következő ágazatokban dolgoztam: voltam csillés, vájár, fúrós, 
bányaács; dolgoztam a fejtésben, a támfák szállításánál, dúcolásnál, még bánya-
mentő munkát is végeztem. Mindenütt dolgoztam, csak a gépházban nem. Az 
aknaszállító gép kezelését nem bízták ránk, bár nem sok szakértelmet igényel. 
(Talán éppen azért, mert könnyű munka.) A karbantartását, javítását viszont a mi 
embereinkkel végeztették.

Nemcsak a bányákban, a vállalat minden részlegén találni embereinkből. Fő-
leg a szénszállításnál dolgoznak sokan; szenet lapátolnak háromtonnás gépko-
csikra, amit a közeli vasútállomáson Pullman-kocsikba raknak át. Ez kemény 
munka! Állandóan ki vannak téve az időjárás viszontagságainak; nyáron a tik-
kasztó hőségnek, ősszel a gyakori esőnek, télen a hidegnek és a hóviharnak.

Eredeti szakmájában csak egy-két kovács, lakatos, gépész, villanyszerelő, no 



136

meg néhány Zsíl-völgyi és bánsági bányász dolgozik. Az idősebbeket és a gyen-
gélkedőket a raktár körüli szállításnál és a mellékgazdaságban dolgoztatják.

Ilyenformán jelen vagyunk a vállalat minden területén. Oszlopos tagjai va-
gyunk immár a bányavállalatnak; akár törzsgárdának is nevezhetnénk magun-
kat. Sok „vándormadár” megfordult már ezen a tájon; csapatok jöttek-mentek 
mióta itt vagyunk, de mi maradtunk. Nem jó szántunkból, hanem kényszerből.

Most, Karácsony előestéjén fájó szívvel gondolok a régmúlt, bensőséges ünne-
pekre, a soha vissza nem térő gyerek- és serdülőkori Karácsonyokra, amit szüle-
immel és testvéreimmel töltöttem meleg családi körben. Az idei Szentestét ismét 
munkában kell töltenem, a csillagos égtől elzártan, szénporos sötét bánya mélyén.

* *
Elmúltak a Karácsonyi ünnepek. Persze, munkában töltöttük, teljesítettük a nor-
mát, mint a hét bármely napján. Most az év végi számadásra készülve újabb 
rekordnapok elé nézhetünk, hogy majd újévkor nyugodtan, a jól végzett munka 
tudatával ünnepelhessenek Ők, de nem mi. Nekünk akkor is dolgoznunk kell, 
mégpedig keményen, hisz nem ünnepelni hoztak ide bennünket. Egyébként is 
jobban illik a lágerlakókhoz a munka, mint az ünneplés. S ha mi mégis ünnepelni 
szeretnénk, hát tessék munkával ünnepelni!

XIV. rész

1948. január 1. – 1948. március 31.
Hazamenetelről álmodozunk; közben mások úgy döntöttek, hogy még maradunk. 
Szakértelmünk (most már erről is beszélhetünk), főleg a munkához való hoz-
záállásunk jobb kihasználása végett, az egyik bánya művelését kizárólagosan a 
mi embereinkkel végeztetik. Magyarázattal ugyan nem szolgáltak, de mi tudtuk, 
hogy ez a bánya különbözik a másik háromtól. Kőszéntelepének szélessége, a 
többinek a kétszerese (kb.2 m), s a telepben pedig bányalégbuborékok bújnak 
meg, ami balesetveszélyt rejt magában, ráadásul bányavíztől sem mentes a vágat.

A többi bányából a földalatti munka különböző területén jártas emberek, vá-
járok, bányaácsok, fúrósok, csillések, egy részét átcsoportosították az újjászer-
vezett bányába; annak mindkét részlegét ellátták megfelelő számú munkaerővel.

A bánya élén továbbra is megmaradt az orosz nacsálnik, Cimbol. A részlegek 
élére viszont két Resica-környéki bányász került: Stekno és Strama. Engem a 
karbantartó műszak vezetésével bíztak meg. Hogy miért került reám a választás? 
Nem tudom. Valószínű, hogy észrevették egyre gyarapodó nyelvismeretem és 
meglehetős jártasságra is szert tettem a különböző bányász-szakmákban.

* *
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Nos, túl vagyunk az első „sitten”, az első műszakon. Keményen meg kellett 
dolgoznunk, de helytálltunk az új, szokatlan munkahelyünkön is. Rengeteget 
futkostam a vágat egyik végétől a másikig, a szállítóaknától a töltőgaratig. Sok 
gondot okozott a szállítás, kezdve a töltéstől az aknarakodóig. A nemrég beál-
lított villanymotoros csörlő, amit a bánya technikai csodájának tartanak (ezzel 
vontatják a megrakott csilléket), sok bosszúságot okozott, mivel a drótkötele 
minduntalan elszakadt. Hála embereim hozzáállásának, Lie Vali és Rém Gyula 
leleményességének és kitartásának, mindannyiszor sikerült a befeneklett szállít-
mányt célba juttatni. A szállító csörlőt kezelő Böske és Klári is hamarosan rájött 
a lassú, folyamatos indítás titkára, bár módszerük technikailag kifogásolható, 
eredményessége azonban vitathatatlan.

A támfákat szállító brigád is hozzáértéssel végezte munkáját, a vájárok is ki-
tettek magukért, kivéve azt a két helybeli oroszt, akiknek semmiképp sem fülledt 
a foguk a munkához. Egészében véve, a vártnál jobban sikerült a beindulás. A 
munkavezető megelégedésére már az első nap meghaladtuk az eddigi átlagter-
melés szintjét. Számításuk beigazolódni látszik.

* *
A „násá sáhtá” (a mi bányánk) – így becézik embereink a jelenlegi munkahe-
lyünket, a lágerlakók csak egy töredékét foglalkoztatja. A többség továbbra is 
más-más bányában, különböző beosztásban dolgozik.

Ami a „mi bányánkat” illeti, igyekeztek úgy csoportosítani az embereket, 
hogy lehetőleg mindenki a maga nyelvi közösségébe kerüljön. Persze, kivétel is 
akad, így került hozzám egy németországi és egy szász ember, no meg két orosz. 
A német egy jól megtermett, deli férfi, kitűnő vájár, állítólag repülőtiszt volt; 
nem sokat beszélt, annál többet dolgozott. A szász bácsi gyenge állapotban volt, 
s mint ilyent, igyekeztünk megkímélni; teendője az volt, hogy a vágat közepén 
állva, lámpájával továbbítsa a csillések jeladásait.

A többi Nagykároly környéki, jobbára velem egykorú, vagy valamivel idő-
sebb nálam. Ezért viccesen „pulyaváltásnak” is hívnak bennünket. Egyébként 
jól megértjük egymást, szó sincs távolságtartástól; ennek ellenére hallgatnak 
reám, de én is meghallgatom őket.

* *
Nem egyszer mesélte édesapám, aki az első világháborúban volt hadifogoly, 
hogy annak idején, amikor tombolt a szibériai hóvihar és egy lépésnyire sem 
lehetett látni, kötelet kötöttek a derekukra s úgy hagyták el a földbarakkot, hogy 
a közelben elvégezzék szükségleteiket. Dolguk végeztével, jeladásként, rándí-
tottak egyet a kötélen, erre a barakkban kezdték visszahúzni őket.

Jól jött volna a minap nekem is egy ilyen kötél. Történt ugyanis, hogy délutá-
ni váltásban dolgoztam, s amikor éjjel tizenegy órakor a felszínre jöttem, erős 
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hóvihar kavargott odakint. Sehol senkit sem láttam, társaim már mind elmentek. 
Megindultam a kitaposott ösvényen a láger felé. A szél egyre erősödött. Alig 
tettem meg néhány métert, a hó kavargott körülöttem, az ismert utat elvétettem. 
Célba vettem hát a lágerzóna lámpáit, amelyek még fel-fel pislákoltak a sűrű hó-
viharban. De a hóförgeteg hamarosan azt is eltakarta szemeim elől. Mit tehettem 
egyebet, folytattam az utat a kavargó hóviharban. Biztos voltam abban, hogy jó 
irányban haladok, s hamarosan a lágerbe érkezem.

Előredőlt testtel hasítottam magamnak utat a hófúvásban. Számításom sze-
rint akár kétszer is megtehettem volna az utat a lágerig, de még mindig sehol 
semmi. Megállok, próbálkozok tájékozódni; körös-körül átláthatatlan szürkeség. 
Egy lépésnyire sem lehet látni a sötétségben. A tomboló hóvihar még a bányák 
zaját is elnyeli, ami után még esetleg tájékozódhatnék. Segélykiáltásnak nincs 
értelme. Ki kell várni, hogy csillapodjék a vihar. De egy helyben állva ez vég-
zetes lehet. Így hát megindulok csak úgy vaktában, hátha sikerül célba érnem. 
Addig bolyongtam, míg végre az elcsendesedő vihar után felvillantak a távolban 
lágerünk jól ismert fényei. Óriási szerencsém volt, hogy bolyongásom közepette 
nem estem bele egy beomlott tárnába, ami elég gyakori ezen a tájon.

* *
Megszűnt a szabad kenyér árusítása. Fogytán lehet a tartalékuk, mert már megint 
csak étellel együtt vehető ki a kenyér. Így gyakorlatilag a jegyrendszer eltörlése 
előtti állapotba jutottunk; káposztaleves nélkül nincs kenyér; a fizetésünkből nem 
futja, hogy a kenyér kedvéért a káposztalevest is kifizessük, s helyette egyebet, 
gyomrunknak megfelelőbb eleséget vegyünk a szabad piacon. Így hát nagyjából 
visszatértünk a „magánkosztról” a káposztaleves és az árpakása fogyasztására.

* *
Még most is borzongva gondolok vissza a tegnapelőtti bányaszerencsétlenségre. 
Rohantam a vágatban, hogy összekössem az elszakadt drótkötelet; az elhagyott, 
de most újra beindított fejtés alá érve eget-földet rázó dörej csapta meg a füle-
met. Gondolkodás nélkül felkapaszkodtam a tízméteres emelkén, s mit látok: 
nyolc-tíz méternyi szélességben üresen tátong a fejtés. Alatta több méter ma-
gasságban púposodik a leszakadt szén. A mintegy félszáz méter magas fejtésből 
kisebb-nagyobb robbanással még mindig ki-kiszakad a telepből egy-egy jókora 
széntömb. Hideg futott végig a hátamon, vajon mi történhetett az embereimmel? 
Kiáltásomra a felső vágatból jött a kétségbeesett válasz: oda menekült az egész 
támfákat szállító brigád. A fejtésben dolgozó németről nem tudtak semmit, nincs 
velük. Ha nincs velük, akkor csak idelent lehet. Próbálom felkutatni, hangosan 
szólítom, de eredménytelenül.

Villámgyorsan leereszkedem a vágatba, s rohanok a rakodóaknához, telefo-
non jelentem a történteket; a főmérnök azonnal intézkedik, s rövidesen kiszáll a 
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mentőbrigád. Fel gyorsan a bányaszerencsétlenség színhelyére; helyzetjelentés 
közben szűnőben a szénomlás; gyerünk az eltűnt ember felkutatására. Rendkívül 
veszélyes a meglazult, csüngő széntömbök alatti tartózkodás. De itt emberéletről 
van szó, nem lehet visszakozás, még a saját életem kockáztatása árán sem! Hosz-
szas keresgélés után sikerült nyomára bukkanom; szénbe temetve, agyonnyom-
va találtam szegény ember holttestére. Hiába várják szerettei haza, ő már örökre 
itt marad. Isten nyugosztalja!

* *
A baleset után abbahagyatták velünk e veszélyes szakaszon a szén kitermelését. 
Így most a távolabbi fejtés és előhajtás irányába összpontosítanak minden erőt. 
A töltőgarat és az aknarakodó felező pontjánál egy bővízű forrás tört elő, a vágat 
mennyezetén, amely a szó szoros értelmében hideg zuhanyként ömlik reánk, 
valahányszor áthaladunk alatta. Ez legkevesebb harminc-negyven „felfrissítést” 
jelent műszakonként, ami éppen elég arra, hogy a sitt végére átázott ruhával 
érkezzünk a felszínre. Ha fagyos az idő, mint amilyen mostanában, szépen ránk 
dermed a ruhánk, mire a lágerbe érünk. Száríthatjuk aztán, hogy másnap ugyan-
azt felvehessük. Egyesek szerencsésebbek, nekik nem vezet az útjuk arrafelé. De 
mi hárman, Vali, Gyula meg én, élvezhetjük a zuhanyozás örömét nap, mint nap.

Fényi József 1948

Közvetlen feletteseink, a részlegvezetők, rendesen viselkednek velünk szemben. 
Ritkán látjuk őket a bányában. Nincs okuk a gyakori ellenőrzésre, útbaigazítás-
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ra. Meg lehetnek elégedve a munkánkkal, hisz napról napra mind több szén kerül 
a felszínre; újabb sínekkel toldják meg a felszíni lerakodóhelyet, hogy legyen 
hová üríteni a felvonóaknából szüntelenül érkező szenet.

* *
Megnősült a táborparancsnokunk, Nyikolaj Petrovics. Engem is meghívott az 
esküvőjére. Nem tudom, mire véljem ezt a megkülönböztetett figyelmet, hogy 
mint lágerfogoly, részt vehettem parancsnokom bensőséges családi eseményén. 

Volt ott étel tisztes mennyiségben, vodka is, sőt tejföl, amiből minden fogás 
után nyalogattunk egy kicsit. Be jó volt egy kis hazai ízt érezni! Egyedül lévén 
a lágerből, eléggé feszélyezett helyzetben éreztem magam, a számomra idegen 
környezetben. Félszegségemet úgy próbáltam legyőzni, hogy igyekeztem min-
denben az itteni szokásokhoz igazodni.

XV. rész

1948. április 1. – 1948. május 31.
A bánya melletti munkabeosztóban, egy kisebb méretű földbevájt kunyhóban 
gyülekezik a váltás. Úgy látszik, nem mindennapi műszak előtt állunk, mert 
maga a nacsálnik is megjelent; készen, hogy leszálljon a bányába. Most az em-
bereknek személyesen osztja be, adja ki az utasítást, ki mit csináljon. Rekordnap 
lévén, felhívással fordul az egész váltáshoz, hogy soha nem látott csúcsteljesít-
ménnyel tegye emlékezetessé ezt a napot! Hozzám fordulva felhívja a figyelme-
met, hogy „legyek a helyzet magaslatán”, mert tőlem függ a műszak sikere. Mint 
mindig, ez alkalommal is, jobbára a vágatban tevénykedtem, hogy biztosítsam a 
kitermelt szén mielőbbi felszínre juttatását. E téren kulcskérdés a szén folyama-
tos szállítása, a fejtéstől a szállító aknához.

Megy minden szépen, zökkenőmentesen; gördülnek a szénnel rakott szerelvé-
nyek az aknarakodóhoz. Brém Gyulával vállvetve nyitjuk a töltőgaratokat, s en-
gedjük a szenet az üres vagonokba. De hamarosan rendre-sorra kezdenek kiürülni 
a töltőaknák. Van itt még egy! Gyerünk, vontassuk alá a szerelvényt! Felugrok a 
töltőgarat alatt álló csillére s már nyitom is a tolózárat. A szén egyenletesen ömlik 
a vagonba. Másodpercek alatt megtelik, s én sugárzó arccal intek a társamnak, 
hogy vontassa alá a második csillét, majd a harmadikat, negyediket…, a hatodik-
nál a szén hirtelen eláll. No, mi az, csak ennyi volt benne? Ez lehetetlen!

No, lássuk csak! – ezzel sarkig kinyitom a tolózárat s bedugom a fejem a 
töltőgaratba; sötéten tátongó dohos üreg tekint le rám. Jó néhány méterre a fe-
jem fölött, össze-vissza álló törött bányafák zárják el az emelkét. Ez az! Ezt kell 
megnyitni! De hogyan?
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- Nos, mit fedeztél fel? – kérdi lentről a társam.
- Azt, hogy eldugult a szén.
- Magasan?
- Az emelke felső részén.
- Akkor álljunk tovább! Itt nincs mit keressünk.
- Hátha. 
- Te bolondgombát ettél?
- Azt nem. De azért mégsem hagynám itt ezt a szenet.
- Sajnálod? Én nem!
- Te csak hallgass rám és csináld, amit mondok! 
- Halljam, mi a kívánságod?
- Állj ide az én helyembe és töltsd a csilléket!
- Itt? Mivel?
- Lesz mivel. Én felmászok az emelkébe s megnyitom.
- Tudod te, hogy mit csinálsz?
- Azt hiszem! S már másztam is fölfelé a szűk emelkébe. Négykézláb kapasz-

kodva, mint a majom, pillanatok alatt elértem azt a helyet, ahol a szén elakadt. 
Lámpámmal tüzetesen szemügyre vettem a helyzetet; az emelke teljes szélessé-
gében el volt torlaszolva keresztül-kasul álló, mindenféle törött bányafával. A 
vékonyabbak meghajoltak derékban, jeléül annak, hogy nagy súly nehezedik rá-
juk. Mindemellett úgy tűnt, hogy e csupa véletlenségből, rendezetlenül összeku-
szálódott fatörmelék kellően ellen tud állni a nagy megterhelésnek. Most minden 
attól függ, találok-e olyan helyet, ahol megfelelő biztonság mellett egy kis rést 
nyithatok a szénnek. E célra a mennyezet jobb sarkát elzáró deszka elmozdítá-
sa mutatkozott a legcélszerűbbnek. Ha minden jól megy, e deszka segítségével 
szükség esetén el is zárhatom a nyílást.

- Hahó! – kiáltok le a társamnak.
- No, mi az?
- Rájöttem a dolog nyitjára! Azonnal leeresztem a szenet. Te csak töltsd a 

csilléket és szállítsd az aknarakodóhoz!
- Legyen úgy, ahogy mondod!
- Akkor hát rajta! Vedd szűkre a nyílást!
Hogy szilárd támaszt biztosítsak magamnak, megvetettem a lábaimat az 

emelke két oldalán feszülő támfán; hátammal a fekühöz támaszkodtam, s nyom-
ban nekiláttam, hogy megnyissam az utat a fejem fölött összegyűlt szénnek. Elő-
ször kézzel próbáltam kimozdítani helyéből az imént kiszemelt deszkát, de a 
ránehezedő súly mintha odaszögezte volna az alatta lévő támfához. Hiába való 
volt minden erőfeszítésem. Mitévő legyek? Megvan! Itt egy darab léc! Azzal 
újból feszegetni kezdtem. A deszka lassan elmozdult a helyéről, rés keletkezett 
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a mennyezeten, a nyílás egyre tágult. Kezdett folyni a szénpor; félrehúzódtam a 
rés alól, de a léccel tovább feszegettem a deszkát. A szénáradat mindinkább duz-
zadt, a kezemre hulló élesebb darabok felsértették a bőröm, de rá se hederítek; 
fő, hogy folyik a szén, töltheti a barátom odalent a csilléket.

Úgy véltem, tágíthatom még kissé a nyílást. Ez nem akadályozhat meg abban, 
hogy szükség esetén visszatolhassam a deszkát és ezzel elzárhassam a szén fo-
lyását. De mi történik? A feszítés következtében a fentről ránehezedő súly derék-
ba töri a deszkát és magával ragadja a mélybe! Megindul a pokol; a kitágult ré-
sen zúdul alá a széntömeg; nincs mivel elzárni a nyílást! Lábam alatt az emelke 
gyorsan telítődik; vészjóslóan feketéllik az egyre magasodó szén. Megdöbbenve 
meresztem szemeim a sötét mélységbe, ahonnan rohamosan közeledik felém a 
szörnyű vég. Még vagy négy-öt méter, s magába zár, eltemet a szén. Iszonyatos 
érzés! De mit lehet itt még tenni? – teszem fel magamnak a kérdést. Csak egyet: 
a hátammal kell eltorlaszolni a nyílást. De hogyan? Ha egyből alátámaszkodom, 
menten leseper, s az már a biztos halál. Talán fokozatosan villan át az agyamon, s 
már cselekszem is: fokról fokra, végsőkig megfeszítve erőmet, centiméterenként 
torlaszolom el a nyílást. Végre megszűnik fentről a szén ömlése; már csak fino-
mabb por szitál alá. De rémséges! A szén már csaknem a lábamig emelkedett. 
Még egy kicsi, s teljesen eltemet! Csak ürítenék ki minél hamarabb az emelkét; 
amíg bírom tartani a hátammal. Akkor talán megmenekülök. Így töprengek ma-
gamban, miközben rémülten nézek a lábam alatt tornyosuló szénhalomra. De az 
csak nem akar apadni. E pokoli helyzetben minden perc egy örökkévalóságnak 
tűnik. Mit csinálhat odalent a társam? Azóta már fordulhatott volna egyet a sze-
relvénnyel. Akkor meg miért nem engedi a szenet? Tán csak nem feledkezett 
meg rólam?! Eltévesztette volna a töltőgaratot? Elgondolni is borzasztó. A szű-
kössé vált odúmban egyre fullasztóbb a levegő. Ziháló tüdőm mind gyakrabban 
kapkod az éltető lég után. Görcsösen megfeszült izmaim már-már felmondják 
a szolgálatot. Tudom, érzem minden porcikámban, hogy közeledik a vég. Már 
csak másodpercek lehetnek hátra. Tovább nem bírom. S ekkor ösztönösen össze-
szedem maradék erőmet, és fülsiketítően elkezdek ordítani…

A végzet folytán éppen akkor halad el a töltőgarat alatt Cimbol, a nacsálnik. 
Felfigyel a szénoszlopon átszűrődő vészes hangra; bányászszimatja egyből ráé-
rez a helyzetre. Nyomban felpattan a töltőgarathoz, de már nyitja is a tolózárat. 
Kitárja teljes egészében, mit sem törődve azzal, hogy a lezúduló széntömeg el-
zárhatja a szállító csillék útját. 

Az emelke egy-kettőre kiürül. – Ugorj! – kiált fel a nacsálnik, és nyomban 
félreugrik a tolózár mellől. Egy nagy huppanás a töltőgarat alatt tornyosuló szén-
halmon, s már húz is – lábamnál fogva – az utánam zúduló szénáradat elől; majd 
talpra segít és egy közelben fekvő fatönkhöz támogat, hogy arra leültessen. – Így 
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ni! Nyugodj meg és térj magadhoz!
Percek múlnak el, míg felocsúdok rémületemből. Kiszabadultam a halál tor-

kából; élek és biztonságban vagyok, bár úgy érzem, hogy még mindig nyomja a 
hátamat a szén. Hihetetlen, hogyan ugorhattam akkorát a mélybe. De vajon nem 
tört-e el valamim? Próbálok felállni; nehezen, de sikerül. Ez jó jel, nagy baj már 
nem lehet. Végigtapogatom kezem, lábam, minden részem, és megnyugodtam, 
hogy nincs komolyabb sérülésem.

- No, mi az? – fordul hozzám a nacsálnik – leltárt készítesz magadról?
- Olyasmit.
- És rendben van minden?
- Nagyjából igen.
- Szlává Bohu! (Hála Istennek!) …De most felelj nekem: miért kellett neked 

az eldugult emelkébe másznod?
- Hát nem azt mondta a műszak előtt, hogy „legyek a helyzet magaslatán?”
- Nem kell azt komolyan venni, amit ilyenkor mondanak. Idelent tegyél meg 

mindent, de anélkül, hogy kockára tedd az életed; s ne feledd, hogy még haza-
várnak téged. 

XVI. rész

1948. június 1. – 1948. december 31.
Leváltották Cimbolt, a nyíltszívű, kiegyensúlyozott főnökünket; helyébe egy 
aprótermetű, szitkozódó mitugrász került, aki nemrég szabadult ki a közeli bör-
tönből. Szerencsénkre, csak a felszínen szeret parancsolgatni, lent a bányában 
nemigen látjuk; talán irtózik a sötétségtől vagy fél a bányarigótól. No, de telje-
sen mindegy, vele vagy nélküle, a munka olajozottan folyik, a szállítókas megál-
lás nélkül ontja a szenet. Egyébként két hónap sem kellett, hogy elérjük a bánya 
technikai kapacitásának teljes kihasználását s ezzel a norma a mérce legfelsőbb 
fokára került.

* *
Az ókori bányászcsákány helyébe, technikai csodaként, megjelent a „légkala-
pács”. Zajától visszhangzik az egész fejtés, sőt az egész bánya. Vége a tárna 
titokzatos csendjének, amit csak néha-néha zavart meg egy-egy bányaüreg be-
omlása a távolban. De sűrített levegővel történik a fúrás is a vágathajtásban; 
átláthatatlan porfelhőt eregetve maga körül.

* *
Lassan enyhül a kenyérvásárlási megkötöttség; vehetünk már árutársítás nélkül 
is kenyeret. Cukor az üzletben is kapható, de bemehetünk a közeli városba, Jen-
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ákijevóba, ahol egyúttal paszulyt, lisztet, olajat is vehetünk a szabadpiacon. Az 
üzletben még nem minden kapható.

A gyomrunkat csak ingerlő savanyú káposztaleves után jólesik a laktató, sze-
lídebb paszulyleves és lepény. Egyszerű a menü, nem kell hozzá sok tudomány, 
bárki elkészítheti magának. Folyik is a főzés a láger egész területén. Az itt-ott 
kialakuló szimpátiák csak serkentik a „magánkosztra” való áttérést. Reméljük, 
hogy most már végleg megszűnik a káposztaleves és kása egyeduralma; helyét 
szívesen átadjuk a paszulynak és más lisztes ételnek. A hús, a szalonna, a kol-
bász – egyelőre csak álom, amit a hazamenéssel együtt dédelgetünk; élesztgetve 
a reményt, hogy egyszer majd valóra válik.

* *
No, még mondja valaki, hogy nem megy jól a sorunk; a napokban H. Jóska bará-
tunk luxusautóval furikázott be a láger kapuján, egy helybeli leány társaságában. 
A hitelesség kedvéért átadom a szót neki, mesélje el ő maga a történetét.

Amint lapátoltam a szenet nagy buzgón a csillébe, hirtelen honnan, honnan 
nem, megjelent a minőségi ellenőr, a tatár leányka. Megállt és nézte, figyelte, ho-
gyan hányom a szenet a csillébe. Már nem tudtam mire vélni a dolgot, a számon 
volt, hogy megkérdezzem: szólalj meg hát gyönyörű virágom, mi nem tetszik 
neked? De elém vágott mondván: nem jó!(nyi hárásó) sok a kő a szénben. Hát én 
erre dühbe gurultam és mondom neki: tehetek én róla, hogy ilyen ez a szén? Tán 
válogassam ki, vagy egyem meg a követ, ami közte termett? Satöbbi…

Erre egyszerre felfortyant a tatárka; sarkon fordult és rohant a telefonhoz. 
Alig telt el néhány perc, már egymás mellett ültünk a fekete taxiban, amely nagy 
elegánsan bekanyarodott velünk a láger udvarába és megállt az iroda előtt.

Odabent már vártak bennünket. Jelen volt az egész vezetőség. Először a fel-
peres, mármint a minőségi ellenőr mondta el a panaszát. A lényege az volt, hogy 
én megengedhetetlen kifejezésekkel illettem őt. Utána a vádlott, mármint én, 
kellett elmondjam a magamét. Hát én leadtam nekik, úgy ahogyan történt, ahogy 
az imént is elmeséltem. Majd a mocskos szájáról híres bányafőnökünk követke-
zett. Az levágott egy nagy dumát; mind azt feszegette, hogy miként tehettem én 
ilyet, illetlen szavakkal megsérteni egy nőt? (Mintha ő képes lenne szitkozódás 
nélkül beszélni.) Ez nem szép dolog! Kitől tanultam ezt? Ha még egyszer ilyes-
mire vetemedek, akkor, akkor tudjam meg, hogy baj lesz, azt a… mindenségit, 
meg a többi…

Stop! – pattant fel erre Nyikolaj Petrovics, a táborparancsnokunk. Elég a cir-
kuszból! Hát nem szégyelli magát, tisztelt bányafőnök, ennek az idegen ajkúnak 
feltenni a kérdést, hogy hol és kitől tanult meg a mi nyelvünkön illetlenséget 
mondani? Talán odahaza az édesanyjától? Nem, hanem itt, mitőlünk; többek kö-
zött most, ebben a minutumban maga is bővítette a szókincsét olyan kifejezések-
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kel, amit az imént illetlennek minősített. … Tessék, kérem elhagyni az irodámat! 
Az ügy le van zárva! Hát így végződött a mi perünk a tatár leánykával. De neki 
köszönhetem, hogy egyesek irigységére furikázhattam én is egyszer a főnök ko-
csijában. Még csak fizetnem sem kellett.

* *
Itt az ősz. Az év folyamán megbetegedettek, a munkaképtelenné váltak, szo-
rongva várják a komissziót. Végre megérkezik és eldönti: ki mehet haza, ki nem. 
Egyesek részéről nagy az öröm, mások pedig lehangoltak. Örülnek az öregek és 
a kimustráltak; ők már készülődhetnek a hazamenetelre. Mi pedig, akik itt ma-
radunk, töprenghetünk sorsunkon; a szabaduláshoz eddig két út vezetett, most 
megnyílt a harmadik is. Az elsőt, a legbiztosabbat senki sem kívánja. Marad a 
másik kettő: a betegség és az öregség. Nos, ez nekünk, fiataloknak annyit jelent, 
ha nem dőlünk ki időnap előtt, megduplázhatjuk eddig leélt éveinket robotban, 
fogságban, s úgy húsz év múlva megszabadulhatunk mi is. Nem valami kecseg-
tető jövő vár reánk. De ne adjuk fel a reményt soha! Nincs olyan kezdet, aminek 
vége ne lenne. A legnehezebb őszi felhő is kiürül egyszer.

* *
Tegnap ünnepeltük Szent Borbála napját, a bányászok védőszentjét. De csak úgy 
egyszerűen, a magunk módján. Este, a műszak befejeztével, a „vájárbarakkban”, 
ahová akaratom ellenére átköltöztettek a nyáron, összegyűltünk néhányan; fala-
toztunk s dalolás közben felhajtottunk egy-egy korsó sört. Ez alkalommal ízlel-
tem meg először az itteni „pivót”, (sört). Egy páran énekelték a bányászhimnuszt 
„Szerencse fel, szerencse le,/ Ilyen a bányász élete.”

* *
Immár a negyedik Szentestét töltöttem a bányában. Mintha valaki készakarva 
beütemezte volna nekem, hogy a Karácsonyt és a Szilvesztert büntetésként mun-
kával ünnepeljem. No, de miről is maradtam le? Nosztalgiázásról, tépelődés-
ről, sóhajtozásról? Egyébre, sajnos, úgy sem futja. Pásztor nélkül maradt nyáj 
vagyunk; földre, föld alá vagyunk sújtva mindenestől. Mi tölti ki a lágerlakó 
életét? A munka. És ezen nincs mit csodálkozni, hisz azért tartanak szögesdrót 
mögött, különben hazaengednének, mint ahogy menesztik is azokat, akik már 
képtelenek a munkára.

A lágerfogoly munkamániás. Ez nemcsak abból fakad, hogy magával hoz-
ta a munka szeretetét, az egyedüli dolgot, ami még mindeddig nem kopott le 
róla. (Az otthoni ruhája már rég elhagyta.) S amiben még mindig kedvét leli, 
bármilyen furcsán hangzik is, mert a vérében van. Másfelől is a munkát tették 
létének középpontjába. A norma, a norma teljesítésétől, vagy nem teljesítésétől 
függ minden: a táplálkozása, a pihenése, a szabadabb mozgás lehetősége. Így 
hát nincs mit csodálkozni, ha a lágerben, műszak után, a priccsen ülve is a mun-
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káról beszélgetnek; ki hogyan, mennyit teljesített. Az egyik kiváló vájárunk, R. 
Imre36, mind azt hajtogatja, hogy a normán felüli teljesítmény van csak igazán 
megfizetve. Ha huszonöt százalékkal teljesíted túl, fél fizetéssel többet kapsz; 
ötven százalékos túlteljesítéssel már megduplázzák az alapfizetésedet. Az alapfi-
zetés csak egy minimum, amit azon felül kapsz, abból már lehet egy kicsit élni. 
De meddig? Hamarosan felülvizsgálják az elavult normát és hozzáigazítják az 
„élenjárók” teljesítményéhez. S akkor kezdődhet minden elölről.

De mit csináljon az, akinek erejéből még a norma teljesítésére sem futja? Job-
bik esetben könnyebb munkára kerül, de az kevesebb pénzt is jelent. Kevesebb 
pénz kevesebb kaja. Ilyen kerek ez az ördögi kör: munka – pénz – kaja, amely-
nek kiinduló és végső pontja is a munka.

Tovább menve; ha teljesítetted vagy netán túlszárnyaltad a normát, nyugodtan 
térhetsz vissza a lágerbe; pihenhetsz, alhatsz, nem bánt senki. Aki nem teljesítet-
te a normát, azt visszatarthatják, vagy visszahívhatják. Ez rendkívül kellemetlen; 
ezért mindenki arra törekszik, ha törik, ha szakad, norma teljesítése nélkül, ne 
hagyja el a munkahelyét.

 
Aki jó munkaerő hírében áll, szabadnapján kérhet kimenőt a városba, megkapja 
az igazoló papírt s egy kicsit még szabad embernek is érezheti magát a szögesd-
róton kívül. Hát ezért olyan fontos számunkra a munka; ami elé odabiggyeszthe-
tünk különböző jelzőket, de az mit sem változtat a lényegen.

XVII. rész

1949. január 1. – 1949. október 20.
Beléptünk fogságunk ötödik évébe. Ha beigazolódik az a jóslat, amit még né-
hány évvel ezelőtt tett valaki, s ha határidő előtt teljesül az ötéves terv, esélyünk 
lehet arra, hogy év végére hazaengedjenek. Csak legyen szerencsénk! Kíméljen 
meg bennünket a bánya, nem úgy, mint az otthoni szomszédomat, Gnándt Mag-
dit, akit szabadulása előtt, az utolsó műszakon, bányaszerencsétlenség következ-
tében ért utol a halál. Már csak órák választották el a szabadulástól. Mint hírlik, 
a férje, Szász Gyuri sem érkezett haza; útban hazafelé érte a halál. Árván maradt 
hajlékuk hiába várja őket haza. A Kovács házaspárnak nagyobb szerencséje volt. 
Még az első, illetve második évben, mint betegek kerültek haza. Azóta felépül-
tek és talán át is települtek Debrecenbe, ahonnan származtak.

A gilvácsi házaspárnak viszont majdnem négy évet kellett kihúznia, míg vég-

36 .  R. Imre azaz Rossel Imre, a férjem csoportjában dolgozott. Özv. Fényi Józsené megfejtése.
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re korukra való tekintettel, hazabocsátották őket.
Sokat vesződöm a mitugrásszal. Képtelen követelőzésekkel áll elő. A bányá-

ba nem jön le, a felszínen viszont annál nagyobb a szája. No, de én sem hagyom 
a magam igazát; nem tűröm, hogy mocskolja az embereimet. Szálljon le a bá-
nyába és ott mutassa meg, hogy mit tud! Persze, erre nem hajlandó; arra viszont 
igen, hogy embereinkkel a mi rovásunkra szép, csinos házat építessen magának 
a nacsálnyik soron. Ezért aztán kérdőre is vonták, de sikerült csalafintasággal 
tisztára mosnia magát.

Négy évvel ezelőtt a táborban egyetlen egy barakk árválkodott. Ez volt az 
első lakóház a bányatelepen. Majd épült hozzá még négy barakk a zónán belül. 
Ez képezte sokáig a település magvát. E mag szomszédságában most lázas épít-
kezés folyik. Mint eső után a gombák, egyre-másra nőnek ki a földből a manzár-
dos finn házak. Odébb a dombháton, emeletes faházak egész sora emelkedik már 
a magasba. A láger bejáratától néhány lépésre nyári mozi épül, mellette pedig 
egy italkimérő. Jó lenne tudni, kiknek készül mindez? Tán csak nem a váltásunk 
költözik majd bele? Persze, ez hétpecsétes titok, mint minden, ami a sorsunkat 
illeti, vagy ami a hazamenetelükkel kapcsolatos. Mert ilyesmiről nem érdemes 
beszélni sem nekünk, akik a legérdekeltebbek vagyunk ebben az ügyben, sem 
hozzátartozóinknak odahaza, akik nem kevésbé kárvallottai e sorscsapásnak. Mi 
csak dolgozzunk minél többet, otthon pedig várjanak ránk türelmesen. 

Nem kell hozzá nagy fantázia, hogy kitalálja valaki, mennyire türelmesen 
várnak ránk odahaza. A szülők, hitvestársak, gyermekek, akik eddig csak azt 
tapasztalhatták, hogy kicsi a valószínűsége annak, hogy ép egészségben láthat-
ják viszont szeretteiket. Sajnos, eddig már hatvanöt családnak csak a gyászhír 
érkezett a messzi Donbászról csöndes kis falunkba.

Ami pedig a munka fokozását illeti, gondoskodnak arról, hogy mind több re-
kordnap beiktatásával lüktetőbbé tegyék az iramot. Bármennyit termelsz, eléred 
a maximumot, a technika adta lehetőség felső határát, még mindig többet és töb-
bet kérnek. De hát azt a lovat hajtják, amelyik húz. Mi pedig húzunk keményen, 
mert ilyen dolgos az alaptermészetünk.

* *
Hazamenésről álmodozunk, közben újabb fogolycsoportok érkeznek a lágerünk-
be. Legutóbb százan jöttek egyszerre. Úgy mondják, civilként fogdosták össze 
őket Budapesten, az ostrom után hadifogolytáborba kerültek, majd amikor 1948-
ban hazaengedték a hadifoglyokat, őket civil fogolylágerbe tették át, s most, 
mint „internáltak” érkeztek hozzánk. Mivel az újonnan jöttek már nem fértek 
el az eddigi öt barakkban, kibővítették néhány házzal a lágerzónát. Ilyenformán 
szinte kétszeresére gyarapodott a birodalmunk.

Az újonnan jöttek között van egy szász leányka, aki most tudta meg, hogy az 
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édesapja itt volt ebben a lágerben. Innen került haza. Egy időben együtt dolgoz-
tam az apjával; sokat mesélt nekem, de nem említette, hogy a leánya itt lenne; 
valószínű nem is tudott róla. Később kiderült, hogy kölcsönösen nem tudtak 
egymás hollétéről.

* *
Négy és fél év után egy kis kultúra terjesztésével is próbálkoznak. Van már saját 
újságunk. Egy példányban jelenik meg, kézzel írva, a láger udvarán felállított 
táblára ragasztva. Úgy hívják, hogy „Faliújság”. Nem tudom, hogy mitől fali ez 
az újság, amikor semmi köze a falhoz, hisz bekeretezett deszkalapra van rögzít-
ve. Munkával, a lágeri élettel kapcsolatos dolgokról írnak benne, szépen kicif-
rázva; de a legfontosabbról, ami igazán érdekelne bennünket szó sem esik. Első 
ízben került a kezünkbe az „Igaz szó” a magyar foglyok számára írt újság, de 
abban sem találtunk választ a mi kérdésünkre. Nemrég előadást tartottak a láger 
népének, amolyan „felvilágosítót”. Sok mindenről beszéltek, csak arról nem, 
amiről hallani szerettünk volna.

Most egy színdarab előadására készülnek szabad idejükben; zömében az 
újonnan jöttek, no meg a szászok is. Már ácsolják a színpadot a láger közepén.

„Félre bánat, félre bú” céljából már táncestét is szerveznek a kialakuló szim-
pátiák megelégedésére. Ső, sört is hoztak a minap a lágerbe. Akinek volt rá pén-
ze, megízlelhette. Nyikolaj Petrovics sem panaszkodhatott; ürítgette is szorgal-
masan a felkínált söröskorsókat, „bokálokat” ahogyan itt mondják.

Valami változás érezhető a levegőben; meggyorsították a munkálatokat az 
emeletes házak építésénél. Már az anyalágerből is idejárnak az építészek. Lőrinc 
bátyám is itt dolgozik kőműves társaival együtt. Nincs könnyű dolguk; tíz órás 
műszak, plusz három órai gyaloglás.

* *
Ütött a szabadulás órája! Örömtől ujjong a láger. Felolvasták azoknak a neveit, 
akiknek holnaptól már nem kell munkába állniuk. A hazamenők között a betegek 
és öregek között szép számmal vannak egészségesek és fiatalabb korosztálybe-
liek is. 

Megtört a jég!
Közölték velünk azt is, hogy rövidesen egy újabb csoportot indítanak haza. 

Most már csak az a kérdés, hogy kik lesznek azok a szerencsések, akik követni 
fogják a most indulókat. Az első fecskék elmentek. Sugárzó arccal intettek bú-
csút. A közeli viszontlátásra! – otthon.

* *
A munka folyik tovább, lankadatlanul. A norma az norma; a törvények törvénye. 
Az elmentek helyébe fiatal, bányaipari szakiskolát végzettek jöttek. Az újonnan 
épült házakba szállásolták el őket. Ezért sürgették annyira az építésüket.
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A csapatomba is beosztottak néhányat a fiatalokból. Van köztük egy kárpátaljai 
magyar fiú is. Mint kezdőknek, egyelőre a normának csak a hatvan százalékát 
kell teljesíteniük.(Tőlünk annak idején egyből száz százalékot követeltek.) Tájé-
kozatlanok, félszegek szegények. Próbálom segíteni, útbaigazítani őket.

* *
Még el sem indult a városi gyűjtőtáborból az első transzport, máris közölték 
azok névsorát, akik a következő, hazainduló szerelvény boldog utasai lesznek. 
Sajnos, sem én, sem Lőrinc bátyám nem kerültünk e névjegyzékre. Irigykedve 
figyeljük társaink sürgés-forgását. Tíz nap áll rendelkezésükre, hogy felkészül-
jenek az útra; leadják a felszerelésüket, elszámolják a bérüket, majd a kapott 
pénzből beszerezhetik az útravaló élelmet.

* *
Ők is elmentek. A következő alkalommal reméljük, hogy mireánk is sor kerül. 
Már nem sokan maradtunk; konganak az ürességtől a barakkok; a priccsek csu-
pasz deszkái éktelenkednek mindenütt. A munka viszont továbbra is helytállásra 
kötelez; megfogyatkozott létszámmal is.

A „hatvanszázalékos” orosz-ukrán fiúk egy része már tovább állt. Nem ízlett 
nekik a földalatti munka. Az itt maradottak nem hajlandók úgy táncolni, ahogy a 
mitugrász fütyül. Gyakori a szóváltás köztük. A minap leckét kapott a kárpátaljai 
fiútól, amúgy magyarosan, de a főnök csak hebegett-habogott, nem tudta mire 
vélni a dolgot. Kényszerhelyzetében hozzám fordult, hogy fordítanám  le neki a 
fiú szavait. Mondom neki: nincs mit lefordítanom; nézzen csak rá, láthatja maga 
is, hogy emberére talált. Bizonyára megértette, mert mindjárt hangot váltott, bé-
külékenyebbre fordítván a szót.

Elindult a vonat a második csoporttal anélkül, hogy hírt vihetett volna a mi 
hazamenetelünk időpontjáról. Őket várni fogják, mert az első csoport még el-
indulásuk előtt tudomást szerzett arról, hogy kik, s mikor indulnak a következő 
transzporttal.

XVIII. rész

1949. október 24. – 1949. november 29.
Tegnap este egybehívták a láger megmaradt népét, és maga a táborparancsnok 
közölte velünk, hogy hazabocsátanak bennünket is. Még két hétig, vagyis novem-
ber tízedikéig kell dolgoznunk, aztán az ügyek elintézése után útnak indítanak.

Mondanom sem kell, nagy volt az öröm, végre mi is hazakerülünk! Aztán egy 
kis üröm is vegyült az örömünkbe. Tudniillik az előző transzportoktól eltérően, 
mi továbbra is munkában maradunk még két hetet, s tudvalevő, hogy az utolsó 
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napok a leghosszabbak.
* *

Csigalassúsággal, de végül is eltelt életünk talán leghosszabb két hete. Utolsó 
napig helyt álltunk a munkában, bár gondolatban már messze jártunk e sivár 
lágervilágtól.

„Ledolgoztam négy évet, tíz hónapot.
Szenet vájni én többé már nem fogok.
A bányától örökre elbúcsúzok,
A váltásnak jó szerencsét kívánok.” 

* *
Sietünk leadni a dolgainkat; a bányalámpákat és egyéb munkaeszközöket. Nagy 
a jövés-menés, ki s be a lágerbe, a különböző raktárakba. Leadásra kerül a szal-
mazsák is takaróstól és minden leltár szerint. Az esetleges hiányt levonják a vég-
elszámolásnál. Így inkább magunk gondoskodunk a hiányzó dolgok pótlásáról, 
vásárlás vagy csere útján.

E jövés-menés közben találkoztam a mitugrásszal. Lehorgasztott fővel jött 
a bányától. Itteni szokás szerint kérdem tőle: nos, hány tonna a teljesítmény? 
Mondja, hogy mennyi; ami a fele sem az eddiginek. De mindjárt talál rá ma-
gyarázatot: a vontató csörlő drótkötele a hibás. De hisz mi is azzal a drótkötéllel 
vontattuk a szállítmányt és soha sem hivatkoztunk a drótkötélre és fennakadás 
nélkül biztosítottuk az aknarakodó folyamatos működését.

* *
Alkonyodik; behúzódunk a barakkba, s mint a tyúkok, felhúzódunk a priccsre. 
A végkielégítésről beszélünk; nem sok, gyakorlatilag egy fél fizetés. A beígért 
szabadságpénz pedig elmaradt. Arról volt szó, hogy mivel mi nem kaptunk évi 
pihenőszabadságot, helyette pénzben egyenlítik ki járandóságunkat. De most ez 
is elúszik. Sebaj! Több veszett Mohácsnál. Számunkra már csak egy a fontos: 
minél előbb hazakerülni innen.

Közben szólítják H. Jóskát, hogy menjen a kijárathoz. Szedelőzködik Jós-
ka, kotorászik a zsebében és elindul kifelé. Pár perc múlva vigyorgó képpel tér 
vissza. Nemsokára beállít az egyik sorstársunk és egyenesen Jóskához fordul: 
Mit műveltél te fiú? Én semmit. Akkor miért dúl-fúl a főnököd a kocsmában, 
miközben nevedet mormolja fogai között? Az ő dolga. Szipolyozott már eleget; 
köszönje meg, amit kapott! Vége a mulatságnak, ütheti a nyomomat.

* *
Tegnap önkéntes munkára vittek ki bennünket; villanyoszlopoknak kellett göd-
röt ásnunk. Nem tudom, milyen meggondolásból tették ezt, mindenesetre keserű 
szájízt hagyott maga után. No, de hagyjuk a múltat, örvendjünk a jelennek, de 
még inkább a küszöbön álló szabadságunknak. Próbáljunk aludni, hogy kipihen-
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ve köszönthessük a holnapi napot, szabadságunk hajnalát. 
Csodálatosan szép őszi napra ébredtünk. Mintha a természet is velünk ün-

nepelne; ragyogóan süt a reggeli nap, enyhe szellő simogatja a láger udvarára 
gyülekezők örömtől sugárzó arcát. Vas kongatása nélkül is itt van már mindenki. 
Türelmetlenül várjuk a gépkocsikat, amivel a városi gyűjtőtáborba szállítanak 
bennünket.

Hazudnék, ha azt állítanám, hogy valami nosztalgia félét éreznék. Ennek nyo-
ma sincs. Ami volt, elmúlt. Egyetlen dolog érdekel most bennünket: lássuk már 
azokat a teherkocsikat. Végre megérkeznek; kitárul a láger kapuja és névsor sze-
rint felszállnak az emberek. Boldogan integetnek, s mi lemaradottak, türelmetle-
nül várjuk, hogy bennünket is elvigyenek.

Nemsokára befutnak a várva-várt kocsik, felszállunk mindannyian; még egy 
kézszorítás Filippenkó barátommal s már indulunk is. Futó pillantást vetek a 
telepre, közben eszembe jut egy régi nóta

„Lábam rajta, csuhaj többé nem jár,
Míg a nap az égen fent jár.”

* *
A városi gyűjtőtábor, ahová vittek bennünket, német fogolyláger volt azelőtt. 
Az anyalágerből és a fióktáborokból is ide hozták az embereket. Csaknem öt év 
után újból összekerültem Lőrinc bátyámmal. Csupasz priccsen, egymás mellett 
töltöttük az éjszakát.

Másnap felsorakoztattak bennünket; egy ismeretlen tiszt beszélt hozzánk, 
majd a végén feltette a kérdést: van-e valakinek követelni valója?

Természetesen senki sem állt elő követeléssel. Ki törődött most már az elúszott 
szabadság pénzzel, vagy más egyébbel. Rendben van minden, csak mehessünk 
minél előbb. De előtte még átkutatták a csomagjainkat és figyelmeztettek, hogy 
csoportos fényképet sem vihetünk magunkkal. Ellenőrzés után az őrbódén át 
egyenként az utcára bocsátottak, s ott felsorakoztattak bennünket. Már hajnalo-
dott, mire mindenki kikerült az utcára.

A gyönyörű őszi idő megváltozott reggelre; beborult az ég, és lassan szemer-
kélni kezdett az eső. Végre elindítottak bennünket. Parancsszóra rázendítettünk 
egy ropogós magyar katonanótára. Nótánktól visszhangzottak az utcák, ahol el-
haladtunk. A helybeliek kíváncsi szemekkel néztek utánunk, ilyet még nemigen 
hallottak.

Az állomáson már várt reánk a szerelvény; marhavagonok priccsekkel, 
ugyanolyanokkal, mint amilyennel hoztak bennünket, annyi különbséggel, hogy 
ez fel volt lobogózva magyar zászlókkal, mint ahogy a nóta mondja

„Ez a vonat most van indulóban,
A külseje fel van lobogózva,”
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A bevagonírozás gyorsan ment, délután négy órakor fütyült a mozdony, s ezzel 
elhagytuk csaknem ötesztendős száműzetésünk színhelyét .

– Isten veled Donbász!
– Isten veletek szénbányák!
– Isten nyugosztaljon benneteket örökre itt maradt, elhunyt sorstársak!

* *
Négy napon át robogott velünk a vonat, míg végre november 23-án alkonyatkor 
befutott Rahóba. A városon kívül, nyílt pályán állt meg a szerelvényünk. Leszállí-
tottak bennünket, s újból átvizsgálták a csomagjainkat; aztán indulás a határ felé.

November 24-én, éjfél után érkeztünk Máramarosszigetre. Egy mellékvágá-
nyon álltunk hajnalig, majd irány a fogadó-továbbító tábor; még mindig szovjet 
őrizet alatt.

Következett három, örökkévalóságnak tűnő, hosszú nap, míg végre novem-
ber 27-én reggel, utolsó sorakozó és számbavétel után elbocsátottak a lágerből. 
Ezzel csaknem öt év után, újból szabadok lettünk.

Átvittek bennünket a volt törvényszék épületébe, ahol kiállították a papírjain-
kat, és a szerencsésebbek, köztük Lőrinc bátyám is, már másnap reggel elindul-
hattak vonattal Szatmárnémeti felé. A többieket, köztük engem is, teherkocsival 
Nagybányára szállítottak, ahonnan hosszas várakozás után, vonattal mentünk 
tovább Szatmárnémeti, illetve Nagykároly felé.

Éjfél körül futott be a vonatunk a nagykárolyi állomásra, ahol édesapám, Feri 
bátyám, Pista bácsi és Zsiga bácsi társaságában vártak reám. 

A falumból elhurcoltak közül egyedül szálltam le a vonatról. Így kerültem 
haza utolsónak a költő szavait idézve: egyedül, egyedül a száműzöttek közül 
nagy Oroszországból.

1945. január 5. és 1949. november 29. között négy év, tíz hónap és 25 nap 
esett ki az életemből, vagyis 1789 nap.
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Fényi József 1977 Nagybánya (a visszaemlékezéseit 70-es években írta)

Utóirat
A fél évszázad előtt ejtett sebek begyógyultak, de a hegek fel-felszakadnak. Év-
tizedeken át lidércnyomásként, nyugtalan álomképekben éltem át az 1945. janu-
ári elhurcoltatásom megismétlődését, sajnálkozva azon, miért éppen 1927-ben 
kellett születnem. Ha egy évvel előbb jövök a világra, a leventékkel szabadulok, 
ha később, itthon maradok.

Hosszú évekig tabu volt az 5 évi robot. Amolyan szégyellni való, hisz a hi-
vatalos verzió szerint bűneinket kellett jóvátennünk. Személy szerint sem jóma-
gam, sem Lőrinc bátyám, sem az elhurcoltak zöme nem adott okot arra, hogy 
mások vétkeit a nyakunkba varrják.  

Sebaj! „Mit búsulsz kenyeres…”, hisz 1945 nyarán, - első fizetésként – 80 
kopejkával aláztak meg, majd 53 év múltán ugyanezt tették 20 márkával. 
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Ludeser Viktor naplóképei

Ludeser Viktor (Csanálos) naplóképei, egyedi stílussal írja le a lágertörténése-
ket. A könyv szerkesztője ebből szemezget. A jobb olvashatóság céljából a ké-
peket digitálisan módosította. Az eredeti napló Boros Ernő tulajdona.
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Ludescher Gabriella: Hittel telített levelek

Jó Istenünk, légy mindig velünk,
Nézz le ránk is a távolba.
Ó, mennyi szív aggódva várja,

Üdvfényét, testvérét, gyermekét.

Eléd borulva, zsámolyodhoz, kulcsolt kezek-
kel
Kérlelünk, legyen elég könnyből és gyászból

Legyen minden család együtt.

Messze rabságban, megtörten
Álmodozik a sok lélek.

Sóvárgó lelkünk hazaröppen
Fáradt szemünk mind erre néz
Jó Istenünk, ó, szánj meg minket, 

Csüggedőknek légy vigasza
Hadd csókoljuk meg a honi földet
Adj békét, és segíts haza minket.

(Forrás: Ismeretlen szerző)

A deportáltak és az itthon maradottak hittek és hinni akartak, az Istenbe vetett 
hitük nem fogyatkozott. Az elhurcoltatásért nem Istent okolták, a gyűlölet nem 
jelenik meg sem a leveleikben, sem a visszaemlékezéseikben. Keresztény mó-
don viselkedtek akkor is mikor a reményük fogytán volt. Az itthon maradottak 
keresték az utakat, hogyan tudják megmenteni az elhurcoltakat. Dr. Scheffler 
János levelet írt az akkori hatalom képviselőinek, a csanálosi hívek pedig magá-
tól a pápától kérnek segítséget. Templomokban a hívők közösen imádkoznak a 
deportáltakért és liturgiákat ajánlanak fel értük. 

Tempfli Imre (1996) írásából látható, hogy 1945 őszén Dr. Scheffler János 
(1942-1952)37 kezdeményezése nyomán megkezdődtek a templomi ájtatossá-
gok. Például, Kaplonyban a ferences atyák minden este buzdító beszédeket tar-
tottak, majd a néppel együtt közösen elvégezték az esti imát. A hívek naponta 
mondattak szentmisét a hadifogságban levőkért és a hazatérésükért. Ezeken a 
szentmiséken majdnem mindenki áldozott. A templomban kilencedek sorát kez-
dték, amelyek aztán füzérként fonták körül a liturgikus esztendőt, lelkierőt adva 

37 . Scheffler Jánost, aki előbb a szatmári egyázmegyei szemináriumban tanított, majd a 
kolozsvári egyetemen kánonjogot adott elő, 1942. március 26-án nevezte ki a Szentszék a Sza-
tmári egyházmegye püspökévé, majd két nappal utána a Nagyváradi egyházmegye apostoli 
kormányzójává. Amikor a trianoni határok visszaálltak, ő lett automatikusan az utóbbi egyházm-
egye püspöke is. Az 1948. augusztus 4-i kultusztörvény után, amely nem ismerte el Erdélyben 
csak a gyulafehérvári egyház-megyét püspökségnek, mint főesperességet kormányozta Szat-
már-Nagyváradot 1949. május 23-ig, amikor is kényszerlakhelyre vitték. A jilavai börtönben 
halt meg 1952. december 6-án. A vértanú püspök szentté avatása folya-matban van. Életéről 
Bura László adott ki egy könyvet, Hűségesen fáradhatatlanul, címen (Újvidék 1991).
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így a szomorúaknak és a szenvedőknek.38

Az atyák nemcsak lelkileg próbálták meg felrázni apátiájából és elkeseredettsé-
géből a népet, hanem politikai vonalon is akcióba léptek. A plébános, P. Kassay 
Kelemen két memorándumot írt az elhurcoltak kiszabadulása érdekében: egyet 
a Magyar Népközösség Vezértitkárságához, a másikat pedig magához a Szen-
tatyához, XII. Piuszhoz (1939-1958). A páter arra kérte a pápát, hogy tegyen 
diplomáciai lépéseket a szegény, ártatlan elhurcoltakért. Hogy a Szentatya la-
tba vetette-e tekintélyét, nem tudjuk. Ha így is történt, a győztes nagyhatalmak, 
különösen a kommunista, vallásellenes Szovjetunió ellenállásán minden ilyen 
irányú lépése meghiúsult.39 Annyit viszont magam is láttam, hogy a Vatikáni Ti-
tkos Levéltárban több mint kétmillió fogoly, deportált és eltűnt adatait tartották 
számon, és kutattak utánuk.40

 A visszaemlékezések és a Historia Parochiae-ák leírják, hogy a deportáltak-
nak hazaérkezésük után az első útjuk a templomba vezetett. A templomokban a 
plébánosok szentbeszédet tartottak és hálát adtak azokért, akik hazatérhetek és 
imádkoztak azokért, akik a messzeségben maradtak még, vagy holtan nyugsza-
nak ott. 

Csirák Csaba: Scheffler János püspök levele a vármegye  
főispánjához 1945 januárjában

38 .  A kilencedek sorát a Szeplőtelen Szent Szűz tiszteletére mondottal kezdték (november 29-
től december 7-ig) és a Szenvedő lelkekért végzettel fejezték be (április 7-től 15-ig). De helyet 
kapott benne a Szent Antal kilenc keddje, a hónapok első péntekje és első szombatja is. Május 
hónapban minden nap külön ájtatosságot mondtak. V.ö. Historia Parochiae, 118.
39 .  A levelek másolatát l. a Historia Parochiae, 118 skk. 
40 . Tempfli Imre (1996): Kaplony monográfiája . Otthonom Szatmár megye 5,Szatmárnémeti 
263-274.

„Német eredetű, magyar nemzetiségű, román állam-
polgár, mindenek felett pedig katolikus vagyok.”

Scheffler János
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A szatmári svábok sorsa 1944. december 31-én Bukarestben megpecsételődött. 
A Román Belügyminisztérium ezen a napon adta ki a 32137-es számú paran-
csot a német etnikumú román állampolgárok deportálásáról a Szovjetunióba. 
Három nap múlva 1945. január 3-án a csendőr-felügyelőségnek továbbított 
végrehajtási utasítás tisztázza, hogy a 17-45 év közötti férfiakat és a 18-30 év 
közötti német-sváb etnikumú nőket kell deportálni. Ennek a hírnek a hatására 
született Scheffler János püspök 1945. január 2-án, a vármegye főispánjához 
címzett levele.  

A „Római Katolikus Püspökség – Szatmárnémeti” fejléccel ellátott levélpa-
pírra írott beadvánnyal fel akarta hívni a főispán figyelmét arra, hogy a püspök 
magánvéleménye mellett az egész intézmény foglal állást és tiltakozik a depor-
tálás igazságtalansága ellen. Igaz, hogy Stefan Anderco főispán megtiltotta hiva-
talában a magyar szót, a püspök ennek ellenére magyar nyelven írott levelében 
magyarázza meg a sváb kérdésben a valós helyzetet. Nem lapít, nem csúsztat, 
Scheffler János egyenes ember. Ezzel a levéllel olyan darázsfészekbe nyúlt a 
püspök, amely évtizedek múltán is a román kommunisták egyházüldözésének 
és egyházmegosztásának kedvenc témájává vált. Mi több, ma is olvashatunk 
sajtótermékekben harcos németek részéről magyar- és egyházellenes műveket.
Levelének bevezető részében nagyon udvarias történelemleckét mutat be, mind-
annyiunk okulására. „Szinérváralja, Nagykároly, Halmi, és Erdőd járás községe-
inek római katolikus hívei ismételten fordulnak hozzám panasszal, hogy a lakos-
ság összeírásánál a helyi hatóságok téves vagy éppen rosszakaratú információi 
alapján őket, a szatmári békekötés (1711) után idetelepített, de több mint 200 
év óta nyelvében, kultúrájában és érzelmeiben magyarrá alakult német eredetű 
lakosságot – minden vizsgálat és megkülönböztetés nélkül – egyszerűen német 
nemzetiségűnek írják be.”

Fenti állítását történelmi, tapasztalati tényekkel támasztja alá a püspök. „Ez 
a nép az első világháborúig soha semmi kapcsolatot nem keresett és nem tartott 
fenn Németországgal, hanem a legbecsületesebben magyar polgárnak érezte ma-
gát.” Mi több, a két világháború közötti gazdasági válság idején a fent említett 
járásokból Amerika bármelyik országába kivándorolt személyek megtartották 
magyarságukat. Magyar házakat, magyar templomokat, magyar közösségeket 
hoztak létre, azaz nem váltak sem svábokká, sem németekké és nem hasonultak 
a befogadó nemzettel sem, magyarok maradtak.

Érdemes azon is elgondolkodni, hogy 1945-ben mennyire élvezte a megye 
lakossága a hivatalos elöljárók bizalmát, ha a hatóságok helyett a püspökükhöz 
fordultak segítségért, amikor: „E falvakban az a hír terjedt el, hogy a németnek 
feltüntetett családokat deportálják” .

Nem mulasztja el felhívni a figyelmet arra a ravasz román megosztó politiká-
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ra, amely az erdélyi magyarság számszerű jelenlétének kisebbítését célozta meg. 
Trianon után, a hírhedt Angelescu törvények bevezetésével a német nevűek csak 
román vagy német nyelvű iskolába járhattak. Ez ugyanaz a jól bevált módszer 
volt, amit az erdélyi zsidókkal szemben erőszakoltak a két világháború között. 
Ők csak román vagy héber nyelvű iskolába járhattak, vagy bármilyenbe, csak 
magyarba nem. Ahogy legtöbb sváb faluban már nem tudtak németül, úgy a zsi-
dók sem tudtak héberül vagy jiddisül. Ezért úgy a zsidók, mint a svábok gyerme-
keiket román iskolába íratták – ha már a magyar oktatást számukra megtiltották 
– akaratuk ellenére kiszolgálva a hatalom nemzetiségi megosztó politikájának. 
De, lássuk hogyan írja le ezt az időszakot Scheffler János.

„Csak 1925 táján kezdődött meg itten a német nacionalista agitáció, ame-
lyet akkor a román kormány hathatósan támogatott. De a legtöbb község, igen 
nagy áldozatok árán is, legnagyobb részben kitartott magyar érzelme és magyar 
iskolája mellett. Legtöbbje már régóta nem beszélt németül. Nem egy község, 
mivel magyar iskolát nem tarthatott, inkább vállalta a román tannyelvet, sem-
hogy német iskolába járassa a gyermekét.” Tegyük hozzá: ennél erőteljesebb és 
kifejezőbb tiltakozás a németesítés ellen el sem képzelhető.
Már a német megszállása előtt (1944. március 19.) nagy volt a német politikai nyo-
más az országon. Horthy rettegett a Kelet felől veszélyeztető kommunizmustól, de 
félt a Nyugatról fenyegető hataloméhesen rohanó farkastól, a nácizmustól is.

„1940 óta egészen erőszakos német propaganda folyt a községekben, ame-
lyet, sajnos, a magyar kormány nem tudott megakadályozni. E propaganda ha-
tása alatt a lakosság német érzelművé vált tagjai beiratkoztak a Volksbund-ba.  
Az erdődi járás néhány községében sokan, de a többi községben igen kevesen. 
A Volksbund tagok legnagyobb része a német hadsereggel együtt elhagyta la-
kóhelyét. Ezeket a Volksbund-tagokat joggal lehet németnek minősíteni. De a 
községek többi lakói erős agitáció és a végén a német hadsereg erőszakoskodása 
ellenére is, híven kitartott magyar érzelmei mellett és helyén maradt. Ezeket 
joggal és igazságosan németnek minősíteni nem lehet.” 

Mindebből kiderül, hogy Scheffler János püspök a megyében élő német nevű, 
de nyelvében, kultúrájában, érzelmeiben magyar lakosság deportálása ellen lé-
pett fel. Sajnos, ezzel nem hárította el a deportálásra kiválasztottak feje fölé emelt 
Damoklesz kardot, hiszen a román hatóság éppen ezektől a magyarrá vált embe-
rektől akart megszabadulni, hogy növelje a megye nemzetiségi összetételében a 
román jelenlét arányát. Levelének befejező részében a püspök, - lelkiismeretére 
hivatkozva - kéri a megye vezetését a teljesen igazságtalan megkülönböztetés és 
eljárás megakadályozására.

„Lelkiismeretem szavát követem, amikor híveim érdekében közbenjárok és a 
közismert tényekre mély tisztelettel bátorkodom felhívni a Tekintetes Vármegye 
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ez idei vezetőségének jóakaratú figyelmét, és bizalommal kérem, hogy az igaz-
ság nevében is, a gondjaira bízott lakosság érdekében is a valóságos tényállást az 
illetékes katonai hatóságok előtt nyomatékosan feltárni szíveskedjék.”
Csattanós mondattal zárul dr. Scheffler János levele. „Legnagyobb igazságtalan-
ság volna megengedni, hogy most németként szerepeljenek, és talán bűnhődje-
nek is – azok, akiknek 15 éven át éppen azt rótták fel bűnül, hogy nem akartak 
németek lenni.” 

Egy Párizsban tett vallomásában hangsúlyozta Scheffler János „Német ere-
detű, magyar nemzetiségű, román állampolgár, mindenek felett pedig, katolikus 
vagyok.” Ezt a vallomást 1926-ban tette. Álláspontja, magatartása ebben a kér-
désben sem változott az egyre erősödő politikai nyomás ellenére. Közel húsz esz-
tendő után kiállt a történelmi igazság mellett, kiállt a kiszolgáltatottak ügyéért.

Amint tudjuk, több mint 5000 német nevű embert deportáltak Szatmár me-
gyéből a Szovjetunióba háborús kártérítés és az ország újjáépítése címen. Közü-
lük sokan haltak meg, mások életre szóló betegségekkel érkeztek haza, az itthon 
maradottak pedig rettegéssel, félelemmel körülkerített lelki lágerben élték meg 
azokat az éveket. Ebben az időben dr. Scheffler János püspök, és egyháza az 
egyetlen, aki és ami nem paktált le a hatalommal, és fellépett kiszolgáltatott hí-
vei érdekében. Azzal viszont kevésbé törődött, hogy fellépéseivel, megnyilatko-
zásaival, népéért tett szolgálataival újból és újból kivívta a hatalom ellenszenvét, 
és ezért bebörtönözve életével fizetett.
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Csanálosiak levele a Pápához
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A csanálosi római katolikus plébánia irattárában található levélnek a másolata, 
amellyel 1945 augusztusában a málenkij robotra innen elhurcoltak hozzátarto-
zói a római pápához fordultak segítségért.  

A deportáltak Istenszeretete

Lenti levél egy két gyermekes édesanya (Rosszel Mária, Kálmánd) levele, kinek 
férjét Brassóföldvárra hurcolták el 1944 őszén és 1945-ben engedték haza bete-
gen. A levél olvasásakor jól érezhető, hogy a vallás milyen fontos szerepet töltött 
be a levélíró életében, még ilyen viszontagságok ellenére is arra kéri a férjét, 
hogy vallásosan nevelje a gyermekeket és sokat imádkozzanak. Ez a hit minden 
levélben és naplórészletben meghatározó tényező.
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A vonatablakból kidobott levelek.
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Ludescher Gabriella: Társadalmi trauma

Akkor is tél volt, didergető hideg
Pattanásig feszült bennünk az ideg.
Hosszú sorban vitték, akiket szerettünk,
Már egy hosszú éve nincsenek mellettünk.

Mint egy szörnyű álom lázas éjszakája
Viharzott a népek öldöklő csatája,
Sötét lett az ég, jókedv nincsen rég. 
Csak bús fekete felhők úszkálnak az égen.

Mióta ott vagyok, keserű a kenyér,
Imáinknak szárnya mindennapi levél.
Fogjuk még hallani, a drága ismert hangot,
Vagy megtörten keresünk jeltelen sírhantot?

Fogjuk még hallani: megjöttem jó anyám,
Sok volt a szenvedés, rongyos lett a ruhám.
Elcsigázva testem, fáradt lett a vérem.
Nem baj édesanyám, csak, hogy haza értem.

Bányák és gyárak dübörgésén át,
Halljuk testvéreink könyörgő szavát.
Itthon Karácsony van, éjféli mise.
Most vérzik legjobban a robotosok szíve.

Karácsony van, arra jeges szelek fújnak,
Fáradtságtól kimerülten rongyaikba bújnak.
De keserves lehet a szent Karácsony
Jéghideg szobában, durva, kemény ágyon.

Kis Jézus, ki lejöttél a csillagos égből,
Szabadítsad meg őket tenger szenvedésből.
Jászladnál térdre borul az emberi alázat,
Hazatérők örömével tölts be sok bús házat. 

(Forrás: Ismeretlen szerző)

Az 1945-ös év és az azt követőek - a visszaemlékezések alapján megállapíthat-
juk, - hogy mindenkinek nagyon fájdalmas időszak volt. Az elhurcoltak szen-
vedtek az embertelen körülményektől, az éhezéstől, fázástól, valamint az elvi-
selhetetlen, kilátástalan jövőtől, ami honvágyat és az elkeseredést még jobban 
erősítette. Az itthon maradottak is szörnyűségeket éltek meg, csak más típusúa-
kat, mint az elhurcoltak. Ami közös volt, az a rettegés, sírás, amelyet a szerette-
iknek hiánya tüzelt, valamint közös volt az is, hogy az Istenbe vetett hitük nem 
gyengült, hanem még jobban megerősödött a szüntelen imájuk során.

Az elhurcoltak és az otthon maradottak fejében az a jogos kérdés zakatolt: 
„Miért?”, melyre csak az idő múlásával, lassacskán kaptak választ. Jelen írás en-
nek taglalására nem kíván kitérni, hanem sokkal inkább azt szeretné bemutatni 
az olvasó számára, hogy az otthonmaradottak is nagyon nehéz életet tudhattak 
maguk mögött. A deportálás az egyéni kínlódáson túl egy társadalmi traumá-
nak is bizonyult. Trauma volt, mert a családtagokat szétválasztották, idős szü-
lők mellől elvitték a támaszukra szolgáló, munkaképes fiatalokat, a gyermekek 
mellől a kenyérkereső apákat, esetenként az édesanyjukat is. A társadalomban 
változás kezdődött, a normák anomáliákká alakultak, azzal, hogy elhurcolták a 
munkaképes, nemzőkorú nőket és férfiakat. A csonka családokban a nők egy-
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szerre voltak édesanyák és kenyérkeresők. Az időseknek és a gyermekeknek az 
aktív korú munkaerőt kellett helyettesíteniük.

A családok kór-képe

Az egyik visszaemlékező, Grebúné Czier Rozália ekkép hívta fel a figyelmet 
az akkori nagy problémára: „Sok-sok társammal együtt még gyermekként vol-
tam alanya a deportálásnak. Jelenleg kevés gyermek születik Csanáloson, de ak-
koriban a sokgyermekes családmodell volt jellemző. Az innen deportáltak közül 
például Mentes Jánosnak (meghalt Oroszországban) 8, a testvérének, Mellau 
Károlynak (meghalt Oroszországban) 5, Schupler Mihálynak (Csubiz) 4, édes-
apámnak, Czier Jánosnak (Szálfaterz) 5 kiskorú gyermeke volt. Ki kérdezte, kit 
érdekelt, mi lesz ezekkel a családokkal? Nem álltak sorba szeretetszolgálatok 
ajtajában segélyért. Ehelyett a férfiak munkáját is a nők és az otthonmaradt öre-
gek végezték el. (Kaszáltak, zsákoltak, fogatot hajtottak stb.) És a gyermekek? 
Még a legkisebbeknek is meg kellett tanulniuk dolgozni. Mi adott erőt hozzá? 
Volt hitük az embereknek! A hosszú, fáradságos napi munka után is összegyűltek 
a keresztek körül, hogy felnőttek és gyerekek együtt imádkozzanak a távolle-
vőkért. Az eredmény? Túlélték azokat a nehéz éveket, a falu talpon tudott ma-
radni. Érdemes volna arról is statisztikát készíteni, hogy a sváb falvakban hány 
gyermek mellől vitték el a kenyérkereső apát, sőt esetenként az anyát is. A sok 
félárva, árva gyermek a munka mellett az iskolát sem hanyagolta el. Nem maradt 
ott senki analfabéta, sőt sok tizenéves a középiskolában folytatta tanulmányait. 

Gyermekkorom óta élénken él emlékezetemben az az óvodai előadás, amely-
nek 1945 Karácsonyán voltam tanúja Csanáloson. Az asszonyokkal, gyerekekkel, 
öregekkel zsúfolásig telt teremben Tilinger Ferenc plébános az első sorban ül. 
Felgördül a függöny. A színpadon sok kisóvodás. Köztük a 6 éves öcsém, János 
egy asztalnál ír, mellette a másik öcsém, az 5 éves Tibor. És kezdődik a jelenet.

- Boríték, papír, tinta, mi készül itt Janika?
- Levél, de most ne zavarj. Ha eltévesztem, kész a baj.
- Kinek írsz te levelet?
- Annak, aki úgy szeret. Jézuskának az égbe.
- De messze van az, testvérke, és posta nincs ám arra.
- Hát majd jön egy angyalka, és hipp-hopp, hamar elviszi. 
- És mit kérsz?
- Csak egyet. Édesapám Oroszföldről minél előbb megjöjjön.

Ekkor a színpadon lévő valamennyi gyerek köréjük sereglik és kórusban kiáltják:
- Van még hely a papíron? Én is, én is megírom!
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Ez történik a színpadon. No, és a nézőtéren? Hangosan zokog mindenki…”
Ezeket a sorokat olvasva is a könnycsepp kicsordul az ember szeméből. Nem-

csak a gyermeki ártatlanság csalogatja ki, hanem az is, hogy milyen erős hittel 
rendelkeztek az otthonmaradottak. Kétségtelenül, e szomorúságot tetézte az is, 
hogy egyes gyerekeknek e névsorra az édesapjuk neve mellé az édesanyjukét is 
fel kellett írniuk. 

Johann Forstenheizler „Mankók és könnyek” (avagy: Az elrabolt gyerekkor) 
írásának olvasásakor előbbiekhez hasonló érzés kerít bennünket hatalmába. 
„Ezerkilencszáznegyvenöt januárja volt. Én még nem töltöttem be a 4. évemet. 
Legidősebb bátyámat az első szállítmánnyal hurcolták el. Hiába hívták fel a 44 
éves apám figyelmét a veszélyre, hiába tanácsolták neki, bújjon el valahol egy 
időre, ha nem akar hasonló sorsra jutni. „Talán csak nem fognak öt gyerek mel-
lől a világba küldeni”, vélte ő. Keservesen kellett csalódnia. Rövid időn belül 
őt is útra tették, és senkit sem érdekelt, hány gyerek marad hátra. Egyetlen em-
lékem sem maradt a deportálás izgalommal, félelemmel és fájdalommal terhes 
napjaiból, de annál több a rákövetkező évekből. Kenyérkeresők nélkül marad-
tunk, mi az öt gyermek (2 és 14 év között) betegeskedő édesanyánkkal, akinek 
vállára éveken át nehezedtek a család, a háztartás és a föld megművelésének 
gondjai. Ebből az időből tűnik fel ismételten a múlt ködéből az örökké síró, 
kesergő anyám alakja. Napközben is fel-felsírt, de főként késő este dugta a fejét 
a párna vagy a paplan alá, és hol csendben sírdogált, hol hangosan zokogott a 
mi nagy szomorúságunkra. Az elhurcolást követő két és fél év után azután még 
több oka volt a sírásra. Apám súlyos bányaszerencsétlenség áldozataként, ször-
nyű fájdalmak után, mialatt csak a földön tudott csúszni, a konyhából nem ka-
pott élelmet, mert törölték a listáról, kezeletlen, súlyos fejsérüléssel, két helyen 
törött lábbal került haza egy betegszállítmánnyal. Sokszor mesélték egykori 
sorstársak, hogy ha nem osztják meg vele silány porciójukat, akkor talán soha 
nem ért volna haza. Csonttá-bőrré soványodva, két mankóval a hóna alatt, em-
beri roncsként lépett be az udvarra és a házba, ahonnan két és fél évvel ezelőtt 
egészséges emberként hurcolták el, ártatlanul, egy ismeretlen, idegen világba. 
Nyomorék maradt egész életére, évekig maradt a szobához és a két mankójá-
hoz bilincselve. Sérült lába jóval rövidebb lett, mint a másik, és állandó fájda-
lom gyötörte. Két mankója idővel kedvenc játékszerünk lett. Gyakran ragadtuk 
meg középen valamelyiket és egy lábon ugrándozva utánoztuk apám sántikáló 
járását. Ugyanaz a mankó néha veszélyes büntetőeszköznek bizonyult, vala-
hányszor nagy lármát csaptunk a házban. Jaj, volt nekünk, ha valamelyikünket 
utolérte a mankójával! A háború utáni első években hét hektár földünk mellett 
is gyakran éheztünk. Betegségük és csökkent munkabírásuk miatt a szüleim 
kénytelenek voltak felébe megműveltetni a földet a szomszédokkal. Így ezeké 
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lett a termés jelentős rész, de a javát, különösen az első osztályú búzát és rozst 
az államnak kellett beadni. Nekünk évekig a kukorica vagy árpalisztből sütött 
kenyér és „tészta” meg puliszka jutott osztályrészül… Ezekhez társult még a 
sok élmény az adószedővel. Amikor feltűnt az utcánkban, pillanatok alatt be-
kulcsoltuk a bejárati ajtót, és azonnal a csűrben termettünk. Reszketve, az iz-
galomtól dobogó szívvel kukucskáltunk ki a kapudeszkák közötti résen, várva, 
mikor jön be az udvarra az adószedő, de főleg, mikor tűnik el, miután zárt ajtóra 
talált… Sokszor rettegtünk, valahányszor szekérrel jött az utcába, mert attól 
féltünk, hogy ha a szüleink a terményadót nem tudják kifizetni, egy vagy több 
éjszakán át is dunnák és párnák nélkül maradunk a házban. .. Egy napon levél 
jött Oroszországból. A borítékban azonban ott volt elhurcolt bátyám fényképe 
is. Levelében azt írta, hogy a kép egy súlyos tüdőgyulladás után készült. Telje-
sen lesoványodva, árnyékként nézett ránk a fényképről. Soha nem fogom elfe-
lejteni, milyen keserves sírásban tört ki édesanyám, valahányszor a fényképre 
nézett. 1949 őszén aztán visszatért a faluba az egykor elhurcoltak többsége. 
Néhány házban azonban továbbra is gyász uralkodott, mert hiába várták egy-
egy szeretett családtag visszatértét. Egy napon Józsink is megjött. Nagy volt az 
öröm a házban, különösen mi, kicsik örültünk az általa hozott ajándékoknak. 
Hosszú idő után talán először örömkönnyek hullottak az én anyám szeméből is. 
A viszontlátás öröme után azonban újabb gondok, szenvedések, sorscsapások 
jöttek. Egyikük az volt, hogy Józsinknak a hazatérését követő évben be kellett 
rukkolnia katonának. A következő három évre itt új munkahelyet biztosítottak 
számára, amellyel még orosz földön kötött ismeretséget, s ahol öt éven át oly 
sok tapasztalatot szerzett: a szénbányában...”.41

A szeretteik hiánya, az erejüket meghaladó munka okozta nehézséget még 
fokozta az állandó rettegés, hogy hasonló sorsra ne jussanak, mint a deportál-
tak. A földdel rendelkező családok kínlódásait tetőzte egy kibontakozó rend-
szer. Félelemmel és erőszakkal telített korszakról beszélünk, ahol mindennapi 
volt az adószedők jelenléte, a begyűjtése, a padlásseprés, a tehetősebb gazdák 
kilakoltatása, elhurcoltatása, ellehetetlenítése. Így az éhezés az itthonmaradot-
takat is sújtotta, mert a termés jelentős részét az államnak kellett beadni, a meg-
lévő pénzük pedig elértéktelenedett. Ezekről se beszélünk sokat pedig a helyi 
társadalom fejlődését és a családok életét szorosan meghatározta. A sváb falvak 
lakossága a német nemzetiségük és a magyar identitásuk miatt még jobban ki 
volt szolgáltatva a hatalomnak.

41 . Johann Forstenheizler kézirata „Mankók és könnyek” (avagy: Az elrabolt gyerekkor) 
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Gazdaság és a hatalom kór-képe

Boros Ernő gyűjtése során42 megmaradt Heninger István (1894 – 1962) naplója, 
mely elsősorban a mindenkori időjárás, illetve a piaci árak alakulásával, vala-
mint a mezőgazdasági munkálatok végzésével kapcsolatos megállípítások mel-
lett gondolatait tartalmazza két füzetben. 1945 december 8 és 1950 november 22 
között, amely időszakban végig gánáspusztai házában élt, és az itteni határban 
lévő több, mint 4043 hold földjén gazdálkodott. A naplórészlet olvasása során ér-
zékelhetjük, hogy a gazdaság és a jó módú parasztság milyen megpróbáltatáson 
ment keresztül:44

„1945. december 25. Minden nagyon drágul. A búza 100 000 lej körül mozog, 
de nincs. 
December 30. a bor litere 1000 lej, a marhahús kilója 3000, hízó élősúlyban 
7000 lej kilónként, egy pár jó csizma 200 000, egy öltőre való, de nem valami jó 
ruha 200 000, jó kalap 35 000, a közepes ló 700 000 lej, de mindennap emelke-
dik az ára mindennek. A nép elromlott, dolgozni nem akar, pedig nincs kenyér, 
de van sok pénz.
1946. január 31. tegnapelőtt kint volt nálam a tanyán a szopori perceptor45 a bort 
ellenőrizni. Már 2000 lej litere. Egy skatulya gyufa 200 lej, a ruha megfizethetet-
len, Morvai Erzsi tegnap Tasnádon 30 000 lejért vette méterét.
Február 5. tegnap elvittek tőlem 4 szekér herét46, be kellett adni. Kb. 20 mázsa 
lehetett. Nem tudom, mit kapok majd érte. Most mindenki abból akar élni, hogy 
vegyük el a másét. Még az ősszel elvitt 6 mázsa búzát vetni a bíró meg az írnok, 
és még most se fizették ki, pedig 10 000 lej mázsája. Így van minden téren. Lop-
ják az erdőt is, de úgy, ahogy csak lehet. Betyár világ, hogy mi lesz a következ-
ménye, nem tudom, de jó nem.
Február 10. nagyon emlegetik a rekvirálást47. A szükség most már tetőpontra 
ért, a bányákban is szüntetik be a munkát, mert nem kapnak ennivalót. Hogy 
a város mit éhezik és fázik, az borzasztó, de megérdemli, mert már mindenki 
elhagyta a falut. Ezért rekvirálnak hamarosan.
Március 3. Magyarországon az infláció rettenetes, egy újság már 5000 pengő. 
Csak így ne járjunk mi is.

42 .  A feljegyzéseket tartalmazó füzeteket Szaniszlón élő unokája, Czumbel István bocsátotta a 
rendelkezésére.
43 .  23 ha-nak felel meg.
44 . A könyv szerkesztője szögletes zárójelben [] jelzi kiegészítését
45 .  adószedő
46 .  lóhere
47 .  hatósági lefoglalás
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Március 31. még 1941 telén 30 pengőért vettem egy konyhaszekrényt a szentki-
rályi román csendőrőrmester feleségétől, és most pereltek, de kiegyeztem velük. 
Fizettem rá 200 000 lejt. Így megy ez, fizess, és fizess!
Április 25. Uszkai Andrással készíttettem egy pár borjúbőr csizmát 380 000 le-
jért. Magyarországról írtak egy ajánlott levelet Hart Andrásék, 215 000 pengős 
bélyeg van rajta.
Május 19. Magyarországon egy újság már 5 millió pengő.
Július 21. az újság szerint a nagyhatalmak megegyeztek, hogy július 29-én ösz-
szehívják a békekonferenciát. A szovjet mindenben akadékoskodik, húzza, ha-
lasztja a dolgokat, pedig szerintem hiába, mert a kommunizmusnak nagyon kis 
pártja van. Az aratók 19-én végezték a zabot, nekem lett 57 kereszt, a felesnek 
45 kereszt. 19-én volt az áldomás. 44-ben még 8-an, 45-ben 6-an, most meg már 
csak 4-en voltak.
Szeptember 11. a terménypiacot lezárták. Rekvirálásról beszélnek.
Szeptember 29. tegnap beiratkoztam a szakácsi szövetkezetbe, egy részvényért 
50 ezer lejt fizettem. Szeptember 7-én este hazajött Sándor, Feri és Morvai Pista 
Oroszországból. Feri és Morvai Pista beteg. Rosszat beszélnek, alig kaptak enni.
November 1. járnak rekvirálni. Nálunk még nem voltak, sok az éhező. De még 
mi lesz, nem akar a nép dolgozni, csak lopni.
November 5. Hordjuk Ákosra a tengerit. Nekem be kell adni: 8 mázsa árpát, 8 
zabot, 8 kukoricát és 6 mázsa forgót. Búzát nem, mert nincs. Tegnap kint volt a 
tanyán a rekviráló bizottság, 11 ember, és azok mérték meg, hogy mi van. Elég 
jól viselkedtek, csak az a baj, hogy nagyon keveset fizetnek azért, amit bevisz-
nek: kukoricáért 88 000, zabért 68 000, árpáért 64 000 lejt. Feketén minden 
sokkal drágább: a kukorica 260 000, az árpa és a zab 200 000 ezer. 
November 17. holnapután lesz a választás, de nekem nincs szavazatom, kifelej-
tettek vagy ki akartak hagyni. Szakácsiból 7 embert bevittek Tasnádra a csen-
dőrök, azokat, akik mánisták [a Maniu vezette Parasztpárt hívei]. 
November 24. még a választások eredményéről semmi biztosat se tudok, de az 
biztos, hogy a kormány minden gazemberséget elkövetett. Úgy hallom, ahol ész-
revették, hogy sok a mánista, nem hagyták a falut leszavazni, és még az urnából 
is kilopták a szavazatokat. Cudar világ, erőszakkal a nép nyakába akarják ültetni 
a csőcseléket, a tolvajok és a dologtalanok csürhéit.
December 16. tegnapelőtt megint voltak rekvirálni, be kell, adjak még 10 mázsa 
kukoricát, 250 kiló árpát és 250 kiló zabot. Most már csakugyan odáig fajult a 
helyzet, hogy alig hagynak vetőmagot.
1947. Január 5. a vonatjáratokat üzemanyaghiány miatt felére csökkentették, 
nincs az üzletekben petró, nagy az éhség.
Január 15. járnak megint rekvirálni, de most katonák. Szakácsiban már jártak, 
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de most nagyon rosszul csinálják, aki el nem dugja, annak alig hagynak valamit. 
Nagy az éhség, de ez az ilyen demokrácia következménye, ami itt van, ahol nem 
akarnak dolgozni.
Január 19. három nappal ezelőtt voltak nálunk is rekvirálni, de csak a jegyző 
és a bíró, nem kell beadni semmit. Csögön katonák voltak, ott rosszul csinálták, 
Boni Jóskának be kell adni 2 mázsa terményt, és nincs semmije. 
Március 2. a románok elvennék a magyarokét, ha mások is nem lennének. Ők, 
úgy látszik, a lógásból akarnak élni. Magyarország már egészen rendbe jött, itt 
meg éhség és nyomor van.
Március 7. három napja megint voltak rekvirálni, de most katonák. Nekem be 
kellett adni 4 mázsa kukoricát, 350 [kiló] árpát, 300 [kiló] zabot és 1 mázsa má-
sodbúzát. De most már ott tartunk, hogy nem tudunk vetni se, csak keresztet, és 
a jószágnak se marad.
Március 26. az USA elnöke kijelentette, hogy a bolsevizmussal le kell számolni. 
A kommunisták meg vannak rémülve. Tartóztatják le itt is a mánistákat. Egy 
rendelet szerint minden héten be kell jelenteni, ki mit vetett, és mennyit. Ez hát 
az a híres szabadság. Lépést sem tehetünk ellenőrzés nélkül.
Április 2. most bevallást kellett tenni, hogy ki milyen nemzetiségű, és a jegyző 
tévedésből román nemzetiségű, magyar anyanyelvűnek írt be, de aztán kijavít-
tattuk. Sose voltunk mások, csak magyarok.
Április 12. tegnap összeírta az összes tanyaiakat az Ákosi csendőr-őrmester. 
Holnap lesz a román húsvét, és kellett neki sok minden. Sokféle emberrel hozott 
már össze a sors, de ilyen éhes és szemtelen egy se volt. Kell ennek minden hé-
ten valami. De mit tegyünk? Se törvény, se rend.
Április 26. a pénz most már odaért, ahol Magyarországon volt. Búza 12, kukori-
ca 10, árpa 8 millió. Egy öltő valamirevaló ruha 15 millió.
Július 6. tizedikéig nem szabad gépelni. Az emberek így bottal verik, pedig ezt 
is tiltják. A fele termést be kell adni, maximált áron.
Július 17. hétfőn megindult a gépelés. Minden gép mellé négy ellenőrt állítottak, 
gyönyörű helyzet, csakugyan megjött a teljes demokrácia. És kik az ellenőrök? 
Suszter, szabó és a falu alja, szóval kommunisták. Az volt a rendelet, hogy júli-
us 10-ig nem szabad csépelni, és most, ha beáll a hosszas eső, nagy kár lesz. A 
szovjet már teljesen körül van zárva, csak azok az országok pártolják, amelyeket 
megszállva tart. Románia is, pedig nincs 4 százalék kommunista, de még azok is 
csak érdekből, és a dologtalanok.
Július 27. Maniut és a nemzeti parasztpárti vezetőket letartóztatták. 
Augusztus 15. tizenharmadikán be kellett jelenteni a jegyzőségekre, hogy kinek 
mennyi pénze van. Úgy látszik, becserélik. Én bejelentettem 270 milliót. A saját 
nevemre 150, anyáméra 100, a cselédére 20 milliót.
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Augusztus 17. tegnap megkezdődött a pénzbeváltás, de csak 7,5 milliót váltanak 
be. 50 új lejt adnak egy millióért, a többit letétbe kell beadni a bankba. Aki az 
Incophoz nem adott be terményt, annak csak 5 millió lejt váltanak. Úgy látszik, 
elvész az egész pénzünk. Haladunk a kommunizmus felé. Mindenhová kommu-
nistát neveznek ki.
Augusztus 24. ismét átestünk egy pénzbeváltáson, 19-én. Lehetett mások nevé-
ben is beadni, de ha rájöttek, bezárták mind a kettőt. Én kb. 40 milliót váltottam 
be így. 227 milliót a bankba tettem, hogy azzal mi lesz, ki tudja.
Augusztus 31. lépni se lehet ellenőr nélkül, és az újságok azt írják, fel vagyunk 
szabadítva.
November 23. járja a disznóölés, fél mindenki, hogy elveszik.
December 7. már egy hónapja nem szabad vágni.
December 11. szedik az adót, nagyon sokat, nem is tudom, hogy fizetik ki az 
emberek.
1948. Január 11. Még december 30-án lemondott a román király, most már nép-
köztársaság lettünk, egészen kommunista alapon megy minden. 
Január 25. ma kezdődött a népszámlálás Romániában. Összeírnak mindent, föl-
det, gazdasági felszerelést, amink csak van.
Február 1. vasárnap ma délután és ma egy hete délután is kugliztunk, ami nem 
történt még soha. Igaz, hogy a világ is olyan helyzetben van, amilyenben még 
sohase volt.
Február 12. az adót nagyon hajtják, nincs már pénze senkinek, öl, csal minden-
ki. Ilyen adó sohase volt, de ki se lesz fizetve, mert mindig emelik. 
Február 22. négy nappal ezelőtt tetűvizsgát tartottak az egész országban, mert 
tífuszjárvány dühöng. Egy hétig tart a tetű elleni csata. Ilyen szegény még sohase 
volt a nép, mint most. 
Március 9. a kukorica beadását nagyon hajtják, azzal ijesztenek, hogy aki nem 
adja be, becsukják.
Március 28. ma van Romániában az országos képviselőválasztás, vagyis válasz-
tási komédia. Listát állítottak, de micsoda propaganda ment. Sok embert letar-
tóztattak. 
Május 30. ma itt járt az újnémeti bíró, Teteran Vasil, és azt mondta, hogy idén 
nem lesz a gépnél ellenőr, és nem kell beadni terményt. Ez jó lenne, de én nem 
hiszem, mert mindig hazudnak.
Június 13. az összes malmot államosították, és úgy halljuk, az erdőket is. Nagy 
dolgok mennek. Mindenki áll és gondolkodik: mi lesz?
Június 26. ránk küldenek Szérből, tőlünk 28 kilométerről, néhány aratót. Bo-
lond világ, de mit tegyünk, élünk, ahogy lehet.
Július 25. az aratás tegnap végződött. Lett elég, csak az a baj, hogy nagyon sokat 
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kell beadni, de még most se tudjuk, pontosan mennyit. Ez se volna baj, csak az 
a hiba, hogy nagyon kicsi az ár, búza 560, árpa 470 [lej] mázsánként, és az adó 
nagy. Nem is tudom, ilyen árak mellett, hogy tudjuk kifizetni.
Augusztus 6. A kukorica nagyon szép, és a forgó is nagyon jó, csak a világ bo-
lond. Mindenki nagyon el van keseredve. A gépeknél 2 ellenőr van, és a munká-
sokat mindig izgatják a gazdák ellen.
Augusztus 26. senki se vesz semmit, nincs pénz. A világ helyzetéről sokat be-
szélnek, de nem lehet itt tudni semmit. Rettenetes népámítás folyik. Mindent 
ingyen, önkéntes munkával végeznek, és aki nem megy, az szabotál.
Szeptember 2. beszállítottam a terményt, kaptam az összesért 69 ezer lejt. Elég 
szép összeg, csak az a baj, hogy még az adót se futja ki, mert csak Újnémeten 
az állami adóm 60 ezer lej. Augusztus 9-én elhunyt feleségem után ma készített 
leltárt a jegyző. 31 holdat írattam be.
Október 1. most már addig jutottunk, hogy csakugyan a kondások és suszterek 
uralkodnak. Ellenőrzik a vetést, és azt is, amit vetünk. De kik? Akik azt se tudják, 
mi fán terem a kenyér, és ők tanítanak minket. Még nálunk csak megy valahogy, 
mert értjük a módját, hogy kell őket kezelni, de a legtöbb faluban bajok vannak.
Október 5. vetünk, pedig azt se tudjuk kinek, de már a vérünkben van. 
Október 13. a görög katolikusoknak muszáj áttérni az ortodox vallásra. Ilyen a 
demokráciában a vallásszabadság. De minden ilyen. Suszterek járnak ellenőrizni.
Október 16. tegnap kiadták, hogy mennyi krumplit kell beadni. Nekem 5 máz-
sát, forgót kb. 10 mázsát. Nem is nézik, van-e, adj és adj.
Október 21. a szakácsi kommunista titkár, egy nyomorék suszter, Bálint János, 
felakasztotta magát, úgy látszik, esze volt.
November 3. hajtják az adót tűzzel-vassal, viszik a ruhát, bútort, aki nem tud 
fizetni, még az ablakot, ajtót is leszedik a házáról.
1949. január 16. ma megint odavan a szán közmunkán, vitték az elvtársakat 
propagandázni. Öt szán ment a tanyáról.
Január 25. tegnap be kellett jelenteni a bort Ákoson a perceptornak. Ezután nem 
szabad bort eladni, csak az államnak. Ezt is államosították, és nagy tejbeadás lesz.
Március 3. elviszik családostól azokat, akiktől földet vettek el, de hogy hova, 
senki se tudja. 
Ákosról elvitték a (C)sikiéket, Bagossiékat, Nagy Józsiékat és a Gál nevű zsidó 
családot. Szentkirályról az összes Kaizlereket és Balázsi Pált, Tasnádról sokakat. 
Elvisznek tőlük ruhát, élelmet. Mi is várjuk, mikor kerül ránk a sor.
Március 6. úgy halljuk, hogy akiket elvittek, szabadon engedték, csak haza nem 
jöhetnek.
Március 13. tegnapelőtt voltunk a cselédekkel szerződést kötni, 3200 lejt kelle-
ne adni havonta. Akiket elvittek, azoknak erre a vidékre nem szabad jönni. Az 
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egész nép meg van rendülve, úgy vagyunk, mint nyúl a bokorban. Senki se 
tudja, mit hoz a holnap.
Március 20. tegnapelőtt éjjel kijöttek Ákosról a szakszervezettől ketten és egy 
zilahi kiküldött. A cselédeket behozták az istállóból, engem kivittek az istállóba 
hálni. Ilyen a törvény: a cselédeknek nem szabad az istállóban hálni, nekem 
muszáj, mert azok emberek, dolgozók, én meg nem. Tegnap be kellett menni 
Ákosra, azt hittük, megbüntetnek, de csak megmondták, hogy ha a cselédek még 
egyszer az istállóban fekszenek, minket elvisznek. Az egész tanyán így történt. 
Most legtöbb helyen követelőznek a régi cselédek, különösen a két Miszéken.
Március 28. úgy hallik, hogy azokat, akik 18-án éjjel itt jártak, mind bezárják, 
mert nagyon garázdálkodtak.
Április 23. most nem úgy dolgozunk, ahogy akarunk. Nekem kellett ültetni 25 
ár48 dinnyét, 25 ár tököt, 15 ár vegyes zöldséget, és 20 ár kendert.
Május 25. hanem most már baj van. Minden nap hajtanak kocsival, ma is négy 
kocsi van hajtva, én vasárnap voltam.
Június 7. nem szabad részibe kapálni, csak napszámért, és minden napszám után 
fizetni kell a biztosítást.
Június 18. be kell, adjak 656 liter tejet, de honnan? Ezt nem kérdezik, az adót 
is fizesd, de honnan? Minden hold után 1000 lej állami és 300 lej községi. Veres 
Jancsitól elvittek minden bútort, ruhát, de mi is odajutunk nemsokára.
Június 26. a világban véget ért a külügyminiszterek tanácsa. Az újságok semmit 
se írnak, olyanok vagyunk, mint aki süket és vak is. De már három hete nem 
hajtottak sehová. 
Július 1. az adót hajtják, különösen a nagygazdákon. Lehetetlent követelnek. 
Azt se nézik, termett-e, csak adj, adj, adj.
Július 9. az újságok mindig csak a békét írják, hogy meg kell védeni. Nagy baj 
lehet a békével, ha ilyen nagyon védeni kell. Úgy él az emberiség, mint a nyúl, 
keresik az okot, hogy belénk kössenek.
Augusztus 15. minden lenne, csak, csak, csak, mást nem írhatok!
Szeptember 7. járja a tanyán a gépelés. Tegnap a kvótát be is szállítottam. Újné-
metből volt 12 szekér segíteni. 12 embernek kellett enni adni, és egyik kontroll 
a másikat érte, a két lányom egyebet se csinált, csak tálalt. Most már egészen a 
nyakunkon élnek. És mindig kocsival kell őket hurcolni.
Szeptember 11. beadott terményért kaptam 68145 lejt, de községi adóba lefogtak 
28 ezer lejt, szóval, még az aratót se futja.
Október 19. de most már baj van. Olyan adót vetettek ki ránk, hogy lehetetlen 
lesz kifizetni, pedig dolgozunk, takarékoskodunk, de ha így marad, minden hiába.

48 .  100 ár 1 ha-nak felel meg.
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November 5. Rotmond Marciékat tegnap éjjel elhajtották Tasnádra krumplit vá-
logatni és berakni. Itt nincs irgalom. Se éjjel, se nappal nincs nyugta senkinek. 
Állandóan van a tanyán valaki, de annak mindnek kell valami.
November 20. tegnap is itt volt a perceptor adóért. Borzasztó sok az adó, nekem 
kb. 250000 lej, nem tudom, hogy fizetjük ki, mindig emelik.
November 24. tegnap itt volt egy Máté nevű bolond perceptor. Kiköttette a két 
lovat, kocsit, két tehenet az utcára és összekötötte a párnákat, dunyhákat, ki azt 
is a kocsira. Egész délután itt őrjöngött a tanyán. Mert hiába fizetünk, az adó 
mindig nő. Úgy látszik, ha nem jön a segítség, pucéron maradunk.
November 27. a kocsimat ma megint kihajtották. Majd minden héten a tekergő-
ket kell kocsikáztatni.
December 11. szedik a kulákadót Szakácsiban is. Úgy látszik, minden hiába, 
az adót nem lehet kifizetni. Ha ma kifizetem, amit kivetettek, akkor még többet 
kérnek.
1950. január 29. most a héten hajtották a falvakból az ökrös és tehenes szeke-
reket fát hordani az erdőből a felsőszopori állomásra, de egy szekér se ment, 
pedig milicisták jártak házról házra. Bezárással, elvitellel fenyegetőznek, de azt 
mondja a nép, így is, úgyis becsuknak. 
Április 26. három napja államosították az összes bérházakat.
Május 28. sok mindent lehet hallani, a zsidók készülnek kivándorolni, adnak el 
mindent.
Június 8. tegnapelőtt kikaptuk a plánt, hogy mit kell beadni. Nekem van 2 hold 
kukorica vetve, és kiírtak 93 mázsát beadni. Hordjuk a tejet Újnémetbe. Én be 
kell, adjak 385 litert, de alig kapunk érte valamit. Még annak is kell beadni tejet, 
akinek nincs tehene, csak földje. Sőt, akinek egy tehene sincs, annak még töb-
bet, például, ha nekem nem volna fejőstehenem, akkor 850 litert kellene beadni. 
Nevetséges intézkedések. Igaz, hogy suszterek és szabók hozzák.
Június 25. nagyon erőszakolják a kollektív gazdálkodást, de a nép nem akarja.
Július 20. ki van szabva, hogy kinek miből mit kell beadni, és akinek nincs any-
nyi, annak nem hagynak se kenyérnek valót, se vetőmagot. Sőt, azt követelik, 
hogy aki nem tudja beadni a kvótát, vegye meg.
Július 27. Szakácsiból sok embert elvittek 21-én éjszaka. Kb. 13-at. Köztük 
Balog Esztit és a Sipos Gedus lányát.
Augusztus 28. mivel muszáj, egyre másra alakulnak a kollektív gazdaságok, 27-
én, Ákoson volt a felavatás.
Október 18. a mindszenti Heninger Mártont bezárták három hónapra. Borjúbőrt 
készíttetett, megfogták a tímárt, az meg rávallott.
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A napló, mely közel öt évet ölel át (1945. december 8. – 1950. november 22.) 
nagyon hű képet ad az akkori gazdasági, politikai és társadalmi helyzetről. Mi is 
történt? Szovjet befolyás alá kerültek az országok. Mivel itt határ menti területről 
beszélünk, ezért mind a Magyarországon, mind a Romániában történteket számba 
kell venni, ugyanis hasonlóságok figyelhetők meg. 1945-ben magyar agrárreform 
történik. Romániában is hasonló megy végbe „…az 1945. március 22-i törvény 
értelmében a németek és a háborús bűnösök tulajdonának, továbbá az 50 hektár 
feletti birtokainak az igénybevétele képezte a földosztás alapját. 860 igénylő ka-
pott alacsony, átlagosan 1,2 hektár földet” (Kovács, 2010:115). Előbb azoknak a 
földjeit államosították, akik németek voltak, vagy velük együttműködtek, majd 
azokét, akiknek több volt 50 hektárnál. A naplóban ez a döntéshozatal úgy jelenik 
meg, hogy „most mindenki abból akar élni, hogy vegyük el a másét”.

Mind Romániában, mind Magyarországon a gazdasági feltételek katasztrofá-
lisak voltak. A háborús pusztítások miatt az országok romokban hevertek. 

A gazdaság működését nehezítette a nagy infláció, amit Magyarországon a 
pengőről forintra való áttérés követett. A  hiperinflációt jelzi a naplórészlet: a 
levélen „215000 pengős bélyeg van rajta…. egy újság már 5 millió pengő” (nap-
lórészlet). A mezőgazdasági termékeket tudatosan kedvezőtlen árfolyamon álla-
pították meg, mely még jobban ellehetetlenítette a gazdálkodókat.

Kovács Teréz A parszti gazdálkodás és a társadalom átalakulása című köny-
vében49  ezt az időszakot a háborús viszonyokhoz hasonlónak nevezi, mivel foly-
tatódott a kötelező beszolgáltatás, amit úgy kell elképzelni, hogy a gazdálkodók 
minden hónap végéig kötelesek voltak a rendeletben megszabottat, a kormány 
által előírt áron a beszolgáltatási szerveknek átadni. Sajnálatosan, ezek az árak 
alacsonyabbak voltak, mint a piaci (sok esetben az előállítási) ár. A naplórész-
letből hangsúlyosan kitűnik ez „Nekem be kell adni: 8 mázsa árpát, 8 zabot, 8 
kukoricát és 6 mázsa forgót. Búzát nem, mert nincs. Tegnap kint volt a tanyán 
a rekviráló bizottság, 11 ember, és azok mérték meg, hogy mi van. Elég jól vi-
selkedtek, csak az a baj, hogy nagyon keveset fizetnek azért, amit bevisznek: 
kukoricáért 88 000, zabért 68 000, árpáért 64 000 lejt. Feketén minden sokkal 
drágább: a kukorica 260 000, az árpa és a zab 200 000 ezer.” A piaci árak a 
háromszorosa az állami áraknak, csak azt nem lehetett értékesíteni, mivel a ter-
ménypiacokat bezárták, valamint sok esetben a beszolgáltatás után annyi sem 
maradt a családoknak, ami saját fogyasztásra elegendő lehetett.

49 .  Kovács 2010, 115.
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Beszolgálatási űrlap

Sertésvágási engedély
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A beszolgáltatás mértékét egyre jobban növelték. Ha a rossz időjárás miatt ala-
csonyabb termést regisztráltak, azt sem vették figyelembe. Ha jó termő év volt, 
akkor még jobban növelték a beszolgáltatást. Ellenőrök álltak aratáskor a gépek 
mellett, hogy megbizonyosodjanak a termés mennyiségéről. Gyakran, ha nem 
volt elegendő, még a padláson50 is összesöpörték az utolsó terményszemeket, és 
elvitték azokat. 

A beszolgáltatási kötelezettség függött a gazdaság nagyságától, de sok eset-
ben - ha az érdekek úgy kívánták, - akkor rossz minőségű homokföldről is any-
nyi mennyiségű terményt gyűjtöttek be, mint az első osztályú feketeföldről. A 
begyűjtés mellett a gazdálkodót az is sújtotta, hogy meghatározták, hogy miből 
mennyit kell vetnie. Érzékelhetjük a naplóból valamint az elbeszélésekből azt 
is, hogy nem társult e feladat meghatározásához megfelelő szaktudás. „Mákot 
kellett vetnünk a homok dombokra, ahol még a szárazságot tűrő nővény is alig 
él meg. Megmondták, hogy a miből mennyit, figyelmen kívül hagyták, hogy az a 
föld erre nem alkalmas és a termesztéséhez nincs elegendő tudás és tapasztalat.” 
(egyik interjúalanyom közlése).

A gazdáknak sok esetben elegendő vetőmagjuk sem maradt a beszolgáltatás 
után. Nem maradt nekik más, mint a munkaszeretet. A gazdálkodóknak a föld-
höz való viszonyuk lassan megváltozott. Évszázadokon keresztül a földből éltek 
és ahhoz görcsösen ragaszkodtak, de ez 1949-től átalakult. A hatalom a propa-
ganda segítségével, a lakossággal elhitette, hogy az élelmiszerhiány és minden 
más probléma okozójának a gazdagparasztot kell tekinteni. „Az 1947-től meg-
jelölésükre a zsírosparaszt és a basaparaszt, 1948 áprilisától pedig már a kulák 
kifejezéseket használták” (Kovács T. 2010:121). A gazdagparasztok azzal, hogy 
kuláklistára kerültek, az életük mindennapi részévé lett az éhezés, megalázta-
tás, zaklatás, bezárás. Gyermekeiket az oktatási intézményekből eltanácsolták, a 
családokat sok esetben kilakoltatták. „A szüleim a boroshordót eldugták a szal-
makazalba, a disznónak egy félreeső helyen egy másik ólat épített apám, a te-
henünket pedig odaadtuk egy rokonunknak, hogy cserébe adjon egy kis tejet. A 
szüleim azért próbálkoztak ilyesmivel, hogy egy kis ennivaló maradjon nekünk 
is. A szüleim 22 hektár homokon gazdálkodtak, de sokszor nem volt elegendő 
lisztünk kenyérsütéshez. Édesapám állandóan rettegett, mivel a testvéreit elhur-
colták Oroszországba kényszermunkára, és attól félt, hogy ő vele is ezt fogják 
tenni, ha nem szolgáltat be mindent, amit kérnek. 1949-ben apámnak szóltak, 

50 .  Az egyik interjúalanyom megkért, hogy magyarázzam el bővebben a könyvben, hogy mit is 
jelentett a padlásseprés, nehogy a fiatalok azt gondolják, hogy a gazdáknak (kulákoknak) olyan 
jól ment, hogy még a padlásukat is az ellenőrők seprik. Magyarázatnak talán elég annyi, hogy 
akkoriban a gazdák a terméseiket a padláson tárolták. A beszolgáltatást végzők, hogy minél több 
terményt tudjanak beszedni, ezért a padláson a maradékot is összesepertették. 
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hogy tegyen rendbe egy épületet közel a magyar határhoz, melybe a katonaság 
fog beköltözni. Miután apám rendbe szedte az épületet, kijött egy bizottság és 
megállapította, hogy ez túl messze van a határtól és jobb lenne, ha az apám a sa-
ját házát adná oda, de előtte meszelje azt is ki. Nem kérdezték, hogy meg tudja-e 
oldani, vagy, hogy lesz-e hova költöznie a három gyermekével és feleségével. 
Megbélyegzettek voltunk, kétszeresen is kisebbségben éltünk: egyrészt a sváb 
nemzetiségünk, másrészt a magyar anyanyelvünk és érzelmünk miatt. Romániá-
ban ez egyet jelentett azzal, hogy mi csak megtűrt személyek vagyunk” (részlet 
az egyik interjúból).

Magyarországon 1945 novemberében a választás megtörtént: 58,2%-ot a 
Kisgazdapárt, 16,6%-ot a Magyar Kommunista Párt, 16,4%-ot a Szociáldemok-
rata Párt, 5,5%-át a Nemzeti Parasztpárt, 0,5%-ot a Polgári Demokrata Párt és 
2,8%-ot a függetlenek szereztek meg (Hubai-Tombor 1991). Romániában 1946. 
november 19-én a Román Kommunista Párt hatalomra került. De milyen mó-
don? Nagyon jól látható a naplórészletben, hogy csalással és azzal, hogy az el-
lenzéket kihagyták a névjegyzékből. 1947. július 19-én megfosztották a Nemzeti 
Paraszt Pártot a mentelmi jogától, és ez év októberében Maniut élete végéig 
történő börtönre ítélték. Kialakulóban volt az egypártrendszer. Magyarországon 
is koncepciós perek indultak, Rákosi Mátyás mindent megtett azért, hogy pártja, 
a Magyar Kommunista Párt  kizárólagos hatalomra kerüljön. A gulágról is több 
ezer embert hazahozatott, hogy a választást ezáltal befolyásolják.

Mind Románia, mind Magyarország hamar átültette a sztálini mezőgazdasági 
modellt. A parasztok megfélemlítése, megalázása és megbüntetése mellett meg-
jelent a parasztok kényszer kollektivizálása, szövetkezetesítése. 1948-ban ingó- 
és ingatlan összeírások történtek. A Kommunista Pártok mindkét országban a 
közös termelésre alapozott szövetkezetek megszervezésére koncentráltak, nem 
vették figyelembe az ellenállást a parasztság részéről. „Az 1948-1953 közötti 
időszakot, illetve az 1955-1956-ban történt szövetkezetesítést nevezzük az első 
kollektivizálásnak, ami gazdasági kudarccal járt” (Kovács T. 2010: 125).
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A szatmári svábok évszázadok óta mezőgazdaságból és állattenyésztésből él-
tek meg. A szorgalmukat, munkamoráljukat és okszerű gazdálkodásukat messze 
menőkig elismerték. A sváb deportáltak a gulágon betegen, lelkileg meggyötör-
ten is lelkiismeretesen dolgoztak, sokszor a testi épségüket kockáztatva (aho-
gyan az Fényi József visszaemlékezését és a naplórészletében is olvasható). És 
mi várta őket? A hazaérkezők a deportálás traumájától fel se lélegezve ismét egy 
újabb értelmetlen kínlódásnak lehettek részesei és ártatlan elszenvedői.

Ilyen viszonyok közzé tértek haza a testileg-lel-
kileg megnyomorodott deportáltak, akik abban 
reménykedtek, hogy itthon könnyű sors fog rájuk 
várni. Számítottak a meleg fogadtatásra, az együtt-
érzésre, a részvétre, a segítségre, és az ártatlan 
bűnhődésükért járó elismerésre. Az állam részéről 
ehhez hasonlókat nem kaptak, hanem elhallgattat-
ták őket a megtorlás, a visszatoloncolás kilátásba 
helyezésével. Mindenkit elláttak egy engedéllyel, 
valamint egy kis apró pénzzel, hogy haza tudjanak 
utazni, és ezzel lezártnak tekintették az ügyüket 
(lásd a képet).

Ezt a 8 napig érvényes román nyelvű „Ideigle-
nes Igazolványt” 1949. november 26-án állította 
ki az érszentkirályi Méhi Erzsébet nevére az ún. 
Központi Hazatelepítő Bizottság. 
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Identitás kór-képe

Boros Ernő kutatásai során ezeket a feljegyzéseket és visszaemlékezéseket talál-
ta a nemzeti hovatartozással kapcsolatban. Elsőként lássuk az erdődi római kato-
likus templom Historia Domusából a feljegyzést: „1944. október 23-án délután 
vonult be községünkbe a román és az orosz hadsereg. Egy csapásra megoldódott, 
az a faluban immár áldatlan állapotot kiváltott nagy kérdés, hogy híveink közül 
ki magyar, és ki sváb. Újabban litánián és temetésen egyaránt mindenki magya-
rul imádkozza a rózsafüzért. Akik nemrég még a leginkább verték a mellüket, 
hogy milyen nagy németek, most azok is sietnek tüntetően magyarnak vallani 
magukat. (…) Egymás után kapom a leveleket azoktól, akik annak idején elme-
nekültek a német csapatokkal. Most írásban kérnek bocsánatot, amiért idehaza 
sokat bántották a papot és az egyházat. Elődöm nevében megbocsátok nekik, de 
hazatérési engedélyt kialkalmazni a számukra, bizony nem áll módomban, mivel 
ők itt háborús bűnösnek vannak nyilvánítva” .51

A krasznabélteki római katolikus templom Historia Domusából való fel-
jegyzés: „...tanerők hiányában igen nehezen indult be az oktatás. A német ta-
gozat megszűnt, mert már azoknak a legnagyobb része is magyarnak mondja 
magát, akik azelőtt a német nyelvű oktatást szorgalmazták. A templomban sem 
lehet hallani az eddig használt német imádságokat, de hirtelen kimentek a divat-
ból a temetésen és más ájtatosságok alkalmával használt sváb imádságok is. (…) 
1946 . Kezdik kisajátítani a volksbundisták földjeit, s ezért, innen remélve 
védelmet, a Magyar Népi Szövetségbe tömörülnek ők is. Számításuk részben 
be is válik”.52

A visszaemlékezések segítségével is jól megragadható az akkori identitási 
kórkép. Haller Alajos, Mezőpetri: 1944 őszén ekhós szekérrel egy Linz-kör-
nyéki felső-ausztriai faluig, Kirchamig mentünk. (…) ’46 nyarán levelet kap-
tunk nagyanyámtól, abban azt írta, gyertek haza, most már lehet. Magyarnak 
mondtuk magunkat, csak így jöhettünk, aki németnek vallotta magát, azt 
akkoriban nem engedték haza.

Méhi (Juhász) Erzsébet, volt királydaróci deportált: Amíg gyengélkedtem, 
odajött hozzám egy német orvos, és megvizsgált. Megkérdezte, ki tud közülünk 
németül. Mindenki hallgatott, pedig a fényiek tudtak, csak féltek bevallani, mert 
az oroszok a németekkel rosszabbul bántak. Az oroszok nekünk is mondo-
gatták, hogy azt kellene, tegyék velünk, amit a németek tettek az övéikkel, 

51 . Historia Domus. Periodusok 1944-1949. Helységek: Erdőd, Nagykároly, Kálmánd, Kaplo-
ny, Csomaköz, Királydaróc, Mezőfény, Józsefháza, Kismajtény, Szántód, Nagytarna, Szaniszló, 
Krasznaterebes, Mezőterem, Túrterebes
52 . Historia Domus. Periodusok 1944-1949. Helység: Krasznabéltek
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vagyis szuronyhegyre kellene, tűzzenek bennünket.
Schwegler István, Csanálos (naplórészlet): „A lágerben megállapodtunk, 

hogy csak magyarul beszélünk, nehogy németnek tekintsenek bennünket. Abban 
az időben ugyanis a német egyet jelentett a fasisztával”. 

Mellau Jolán, Csanálos: „A deportálás nemcsak testi szenvedést hozott, ha-
nem a lelkünkben is mély törést okozott, hiszen személyiségünk legsajátosabb 
jegyéért, németségünkért szenvedtünk. Hányszor vetődött fel közben a kérdés: 
szabad–e németnek, svábnak maradni, vagy – mint valami átoktól – menekülni 
kell ettől, elhagyva nyelvünket, szokásainkat”.

Egy volt krasznabélteki deportált: „Nekem a sváb az anyanyelvem, de miu-
tán Oroszországból hazajöttem, megfogadtam, hogy a gyermekeimmel nem be-
szélek svábul, nehogy a származásuk miatt annyi bajba kerüljenek, olyan rossz 
sorsra jussanak ők is, mint én. Hitler után úgy gondoltuk, jobb lesz a gyerekeink-
nek, ha nem tudnak svábul”53 .

Ezek után nem nehéz megfogalmazni a történtek képletét: a második világ-
háborút követő időszakban nagyon sok hátránnyal járt németnek lenni, ezért ak-
koriban sok német érzelmű szatmári sváb is magyarnak mondta magát. Miköz-
ben a szülők egymás közt a német nyelvet használták, magyar iskolába járatott 
gyermekeikkel magyarul beszéltek. Hogy miért a magyar és nem a román nyel-
vet, illetve iskolát választották? Mert a többségük magyarul jól, románul viszont 
gyengén beszélt, ráadásul érzelmeikben is a magyarsághoz álltak közelebb. 

Egy fiatal lány kór-képe

Megpróbáltatásoknak voltak kitéve a civilek, különösképp a fiatal lányok, asz-
szonyok. A szovjet katonák erőszakos magatartása és a nőkkel szembeni szexu-
ális zaklatása a lakosság körében köztudott volt. Számos megszállt településen 
szörnyűségeket vittek végbe a lakossággal szemben, szerencsések voltak azok 
a falvak, amelyekben az asszonyokat meg tudták védeni a megbecstelenítéstől. 
Ebben az alfejezetben egy fiatal lány 1944-1945 közötti időszakban írt napló-
részletét ismerhetjük meg, ezt Boros Ernő gyűjtötte. 

53 .  Az idézetek forrása Boros Ernő kutatása alapján
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Siket bácsi felszabadul

Ivácskói szüret
Ács (Czinzel) Erzsébet, Németország, 70 éves (naplórészlet): 15 esztendős vol-
tam. Akárcsak más években ilyenkor ősszel, 1944–ben is valamikor október 10 
és 15 között Ivácskóra indultunk szüretelni, a nagynénénkhez. A három (15, 17, 
illetve 20 éves) leánytestvéren kívül (4 esztendős fiával együtt) egy Hilda nevű 
nő is velünk tartott. Hildát, akivel munkatársak voltak, apánk fogadta hozzánk, 
mert a férjét zsidó származása miatt munkaszolgálatra vitték. Magyarul csak 
keveset tudott, inkább németül értekeztünk vele. Aznap tehát szüretre indultunk. 
Amikor a Gőzfűrész állomáshoz értünk, megszólaltak a szirénák. A magasban 
nemsokára repülőgépek jelentek meg, de anélkül húztak el felettünk, hogy bom-
bákat dobtak volna le, így a Zsuzsinak becézett kisvonattal szerencsésen megér-
keztünk Ivácskóra. Másnap este, éppen mire leszüreteltünk, távoli ágyúdörgést 
hallottunk. A rákövetkező napon sok visszavonuló magyar katona haladt át a 
falun. Nagynénénk háza előtt megállt egy hintószerű kocsi, két tiszt szállt le róla, 
vizet kértek. Egyikük református, a másik katolikus papnak bizonyult. Mikor 
minket, lányokat megláttak, ránk förmedtek, hogy azonnal induljunk tovább, 
mert a front első vonalában vagyunk. Elmondták: ők Ivácskóról Alsóhomoródra 
mennek, ahol még aznap (úgy emlékszem, így mondták) valamilyen drótokat 
szednek fel, közvetlenül utánuk németek érkeznek, három–négy nap múlva pe-
dig már megjelennek az oroszok, és akkor, ha még mindig ott leszünk, mind-
nyájan a prédáikká válhatunk. Mi ebből az egészből szinte semmit nem tudtunk 
felfogni. Ez délelőtt történt, késő délután már orosz foglyokat kísérő németek 
vonultak át a falun. Nem mertünk kimenni nagynénémék házából, csak az ab-
lakon át nézelődtünk, és hallgattuk az orosz foglyok „hlebá, hlebá” kiáltásait. A 
leszüretelt szőlő átpréselésére már nem maradt időnk, mivel estére elkezdődött 
az ágyúzás, tűz is kiütött a faluban. Azt az éjszakát a borospincében töltöttük, 
a rákövetkezőn pedig már harcoltak is felettünk, ordítást, jajgatást hallottunk. 
Reggel verték a pince ajtaját. Azt hittük, megérkeztek az oroszok, de németek 
voltak. A parancsnokuk, amikor minket meglátott, elkáromkodta magát, és ránk 
ripakodott, hogy azonnal meneküljünk, mert az éjjel visszaverték ugyan az oro-
szokat az erdőbe, de lehet, hogy legközelebb nem fog sikerülni.

Oroszok Szatmárnémetiben

A pincét elhagyva borzalmas látvány tárult a szemünk elé. A földön német és 
orosz katonák, sőt civilek tetemei hevertek. Sebesültek fájdalmas jajgatását is 
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hallottuk. Rémséges, igazi csata utáni kép. Már nem kellett bennünket nógatni, 
azonnal elindultunk Hirip irányába. Félelmetes volt, a szőlőhegyen egyenként 
kellett haladnunk, mert golyók röpködtek a fejünk felett. Hiripen és Amacon 
még magyar katonákkal találkoztunk, de amikor elmeséltük nekik az Ivácskón 
történteket, sürgősen távoztak a faluból. Mi is továbbindultunk Szatmárnémeti-
be. Amac határát elhagyva a nővéremék gyümölcsösébe értünk, ahol korábban 
két bunkert ástak. Két nappal odaérkezésünk előtt a kisebbikben született meg a 
nővérem kislánya. Egy zsidó nő is ugyanitt volt elbujtatva. A nagyobbik bunker-
ben lovakat helyeztek el. 

A Hegyi utcába történt hazaérkezésünkkor, a házunk német katonákkal volt 
tele. Mikor elmeséltük nekik a történteket, azok is pakoltak és mentek. Aznap 
éjjel minden értékünket a földbe ástuk. Két nappal hazaérkezésünk után, amikor 
az utolsó német katonák elhagyták a Hegyi utat, mi is lehúzódtunk a bunkerbe. 
Éjszaka lövöldözést hallottunk, harcról azonban nincs tudomásom. Úgy gon-
dolom, hogy az oroszok Szatmárhegy felől (vagy legalább erről is) vonultak be 
Szatmárnémetibe.

Egy Siket nevű bácsi korábban mindig ezt mondogatta anyukámnak: - Szom-
szédasszony, magának hat gyermeke van, meglátja, ha bejönnek az oroszok, 
nagy házat fog kapni!

Siket bácsinak, aki nagyon várta az oroszokat, akkor reggel elérkezett a nap-
ja. Ünneplőben, a legjobb ruháját magára öltve ment az oroszok elé. Az amaci 
megállónál találkozott néhánnyal. Tudott oroszul, így anyanyelvükön üdvözölte 
őket. Mégis egészen más történt, mint amire számított. — Dáváj csász – szólt rá 
az egyik, és elvette az óráját. Egy másik a csizmát húzta le a lábáról. Követke-
zett a nadrág, a mellény, az ing. Gatyában futott haza. A várva várt felszabadítók 
mindjárt az első találkozásra megszabadították – a ruháitól. 
Mi, lányok is úgy felszabadultunk, hogy ősztől tavaszig a padláson aludtunk. 
Én és az egyik nővérem odahaza szalmazsákon, egy kis bekerített helyen, másik 
nővérünk ugyanígy a szomszédban. 

Bárizsnyázók

Az orosz katonák házról házra jártak és bárizsnyát kerestek. Egyik este, ami-
kor lemerészkedtünk a lakásba, úgy zörgetett be hozzánk két orosz tiszt, hogy a 
padlásra visszamenni már nem volt időnk, csak a lisztes ládába tudtunk bebújni. 
A két orosz közül az egyik egyenesen a néhány napos gyermekágyas nénémhez 
ment, vetkőzni kezdett, a nénémet pedig a fal felé taszigálta. A másik falnak 
szorította a nálunk lévő fiatalasszonyt, aki ijedtében összevizelte magát. Édes-
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apám közben a szomszéd bácsiért futott, aki jól beszélt oroszul. A szomszéd át is 
sietett, és rájuk pirított, hogy nem szégyellik magukat, tönkre akarnak tenni egy 
gyermekágyas nőt? Erre az egyik orosz tiszt azzal szegezett pisztolyt a mellének, 
hogy akkor vigye őket más nőhöz. A szomszéd bácsi el is vitte egy olyanhoz. 
Annál már volt egy közlegény, akinek sietve, alsónadrágban kellett távozni. Így 
az egyik orosz tiszt óhaja már teljesült, erre a másik is előkapta a pisztolyát és 
nőt követelt. A szomszéd bácsi őt másik olyanhoz kalauzolta, reggel lett, mire 
hazakeveredett.

Mivel az orosz katonák ilyen barbár módra viselkedtek, mi lányok, ősztől 
tavaszig egyszer sem jártunk az utcán. 1944 Karácsonya nagyon szomorúan telt. 
Csak a kályhából kiszűrődő fény világított, mi pedig a szeretet ünnepén sírtunk, 
zokogtunk. Az egyik bátyánkról annyit tudtunk, hogy eltűnt Oroszországban, a 
másikról semmit. A mieink közül rengetegen nem a harctéren, hanem rossza-
karók által pusztultak el, azt sem tudtuk, miért. Másokat egész életükre tönkre-
tettek, ugyancsak valódi ok nélkül. Az én ismerőseim közül Szatmárnémetiből 
Pfau Lajcsit 17 évesen Oroszországba deportálták. Édesanyja minden nap ki-
ment az állomásra, annyira várta haza egyetlen szép, forrón szeretett fiát. Ima-
könyve a sok reá hullott könnycsepptől szétmállott, egy idő után már sírni sem 
tudott nagy bánatában. Lajcsi végül hazakerült Oroszországból, de arra, ami ott 
történt vele, soha nem mert panaszkodni. Egyébként csak apai ágon volt német 
származású, református magyar édesanyja vallását követte, a kültelki református 
templom presbitereként halt meg. Tehát a neve és apja nemzetisége miatt kellett 
szenvednie.

Mi, lányok 1945 tavaszán csak úgy tudtunk iskolába járni, hogy az igazgatónő 
olyan piros színű karszalagot készíttetett a számunkra, amelyen fehér betűkkel 
oroszul fel volt tüntetve, hogy diákok vagyunk. Akin ilyen karszalagot láttak, azt 
az orosz katonák nem vitték be a parancsnokságra, takarítani, krumplit pucolni.

Láger kór-kép

A deportáltak helyzete az ott töltött évek alatt sokat változott. A visszaemléke-
zésekből tudhatjuk, hogy az első két év (1945, 1946) rengeteg megpróbáltatást 
hozott magával. A gulág lakó szenvedtek az éhségtől, a hidegtől és a rossz higi-
éniai körülményektől. 1947-től enyhült a helyzetük, kaptak egy kevéske pénzt, 
amiért tudtak maguknak élelmet és ruhát vásárolni. Lágerek és lágerek között 
nagy különbség volt az ellátásban és a bánásmódban egyaránt.

Az alábbiakban az elhurcoltakról készült fényképekből következzen válogatás. 
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Gánáspusztaiak – Egerpataki Ferenc és Misz Ferenc – 1946–ban, Csisztákovóban.

Mérki lányok 1946 szeptemberében, Konsztantinovkán
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Három mezőpetribe való testvér, Emili (Békés) Anna, Emili István és Emili Julianna, 1946–
ban Konsztantinovkán.

Egyes lágerekben megtiltották a fényképek készítését, illetve elkobozták azokat, 
mielőtt hazautaztak volna az elhurcoltak. A lenti képet is hazacsempészték. 
Bugyinovkán, a bányászszerencsétlenség áldozataként elhunyt szakaszi Wendlinger Mi-
chael koporsójánál állnak jobbról balra: Fugel Josef, Rist Maria, Forstenheizler Johan, 
Schneider Josef, Schneider (Bauholzer) Rosalia, Prommer Josef, Bauholzer (Tepfenhart) 
Gisela, Alt Josef.
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Erdődi és Erdőd környéki deportáltak 1947-ben. Fent, balról jobbra: Hölczli Juliska (Er-
dőd), Schafner Antal (lágerparancsnok, Alsóhomoród), Geiger Margit, Szenes Magda 
(Erdődiek), Lutz István (Madarász); középső sor: Wénig Annus, Galiger Jolán, Galiger 
Margit (Sándorfaluiak), Geiger Erzsi, Máthé Marcsa, Horváth Erzsike (Erdődiek); lent a 
harmonikával: Geiger Antal és Szenes Marika (Erdődiek)

Volt minékünk jó életünk, van most nekünk jaj,
Kiabálja a nácsálnyik: bisztra meg davaj.

S hétkor, mikor leültünk a lágerbe
Óra hosszat szellőztünk az udvarba.

Vasárnapról nem is szólunk, hisz az oly szép nap
Reggelire káposztazupp, este szójabab,
Napközben az udvaron szól a muzsika

Taktusra rakjuk a téglát szép sorba.

Nem hagyjuk e nyaralónkat mi már el soha
És akinek ez nem tetszik, az már ostoba,
Hisz otthon nincs bisztra, dáváj, káposzta

Se szójabab, se tetű szaporítva.
(Forrás: Ismeretlen a szerző)
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A történészek szerint készültek felvételek propaganda célból, illetve a Nyugat 
számára, mellyel a céljuk az volt, hogy illusztrálják, hogy milyen jól élnek a 
kényszermunkások a gulágon.

A felső sorban balról az első Eismer János, Nagymajtényból (1948, Csisztekó melletti 21–es 
láger)

A kép jobb alsó részén kalapban Grószhárt József (Nagykároly), jobbról mellette Tiva-
dar József (Mezőfény), kettejük között, lent Szeibel József (Mezőfény), Tivadartól jobbra 
feljebb, fehér kendőben Varga Piroska (Bere); a legalsó sorban balra Lieb Valéria (Mező-
fény), mellette (?) Margit (Királydaróc)



193

Kaplonyiak 1949-ben Konsztantinovkán. Felső sor (balról jobbra): Sarkantyús Mária, 
Ludescher István, Schrádi Ilona, Baumgartner Imre, Sarkantyús Gizella, Altfater Antal, 
Szolomájer Anna, Ludescher János, Szerény Mária. Középső sor: Ludescher Mária, Som-
falvi István, Rés Viktória, Tyukodi Antal, Somfalvi Margit, Tyukodi István, Fényi Ilona, 
Schwarcz István, Török Mária, Ludescher Antal, Baumgartner Erzsébet. Alsó sor: Csiz-
már Mária, Mák Mária, Baumgartner Gizella, Tempfli Margit, Óberli Gizella, Czumbil 
Erzsébet, Török Gizella, Czumbil Jusztina.

1947, Sztalinó melletti 1–es, 2–es láger. Felső sor, balról jobbra: Perger (Schiess) Elizabeth, 
Schiess (Praszler) Maria, Czimmermann (Varga) Rosalia. Alsó sor: Horn (Heim) Anna, 
Fastanz (Bauer) Theresia, Kisdengelegről 
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Béltekiek konyhalányokként Sztalinóban. A felső sorban balról jobbra haladva második 
Schlangen (Pech) Elisabeth, harmadik Tepfenhart Erzsébet, negyedik Heim Teréz. 
Alsó sor: első Heildelbacher (Glázer) Róza, második Mesmer (Valdraf) Katalin.

Az alsó sorban jobbról az első Propszt Ilona, a második Lieb Mária. A felvétel a kraszná-
ármenszki láger udvarán készült.
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Balról jobbra: Kreiter János, Wielland Pál Gilvácsról és Résch Ferenc Mezőfényről, 1948–
ban, Hecepetrovkán

Erdődiek 1948-ban. Fent, balról jobbra: Mesmer Marika, Szenes Marika,  Keizer Annus, 
Propszt Antal, Schmidt Terus, Vadas Ferenc, Geiszer Erzsébet, Mezei Margit,  Pfeiffer 
Vera, Keizer Anikó, Grószhárdt Rézi (utóbbi kettő Sándorfaluból),  Steib (Scheuermanné) 
Róza, Schupler György, Schmidt Annus,  egy magyarországi lány, Grószhárdt Kati (Sán-
dorfaluból), Schmidt Magdus, Mesmer Ili, Knecht István, Knecht Kati, Szenes Magdus, (?) 
Marika (Sándorfaluból), Toma Teréz, Scheuermann Margit.
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Vállajiak Szovjetunióban

Egyes képeken nagyon vidám deportáltakat lehet látni. Többnyire ezeket a ké-
peket haza lehetett küldeni, ezért próbáltak előnyösen kinézni az otthoniak meg-
nyugtatására.
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Emlékezzünk együtt!

A könyv szerkesztése során többen kerestek meg azzal a céllal, hogy ajánljanak 
valakit, akivel interjút készíthetnék. Azért, mert megjárta a gulág poklát, vagy 
azért, hogy elmondja a szülei történeteit. Igény volt arra, hogy e fájdalommal 
telített időszakról beszéljenek, és az értetlenséget ezzel az időszakkal kapcsolat-
ban kifejezzék. Többféle életúttal és stációval találkoztam. Közös bennük az a 
szenvedés és a megkönnyebbülés, hogy ismét elmondhatják azt, amit évtizedek 
óta hurcolnak magukkal. Féltem attól, hogy az idős embereket felzaklatom a 
kérdéseimmel, de szerencsére, az elbeszélés sok esetben gyógyította a felszag-
gatott sebeket.

Az utolsó pillanatok ezek, hogy a túlélők elmondhassák a történeteiket, ta-
lán utoljára életükben. Előfordult olyan eset is, hogy a deportált már elmond-
ta a szenvedéseit Boros Ernőnek, aki mérhetetlen nagy munkát végzett azzal, 
hogy a szatmári sváb településeket végig járta a 1990-es években, és interjúkat 
készített a túlélőkkel. A jelen beszélgetések során nem tudtak többet mondani 
annál, amit Borosnak mondtak, és talán az idő is megkoptatta az emlékezetü-
ket. Számomra sokat jelentett személyesen újra hallani a történetüket. E szép 
korú személyek olyan szeretettel beszéltek a sorstársaikról, a szülőföldjükről, a 
hitvallásukról és  gyűlöletnek még a szikrája sem jelent meg bennük az akkori 
szovjet hatalommal szemben.

Az interjúalanyaim kétféle csoportból származtak. Az elsőbe azok tartoztak, 
akik túlélték a szörnyűségeket, a másodikba pedig azok, akiknek a közeli hozzá-
tartozója szenvedte el a borzalmakat. Az interjúk során jól érzékelhető volt, hogy 
a véletlenszerűen kiválasztott elhurcoltak igazságérzete nem tűnt el. Azzal, hogy 
az ő sorsukat vizsgáljuk, bemutatjuk (nemcsak!) a gulág emlékév során, megerő-
sítést ad számunkra, hogy ők ártatlan elszenvedői e kegyetlen korszaknak. Végre 
érzik azt, hogy most már nem kell némán hordozniuk a megpróbáltatás, a meg-
aláztatás, a kiszolgáltatottság súlyát, a társadalom elismeri és fejet hajt előttük. 

Az internálás során szerzett betegségek meghatározták a túlélők életét, de a 
lelki sebek, a megélt traumák tovább adódtak, mint örökségek. Az elhallgatott 
múlt erős bélyeget hagyott a következő generáció életében. Azzal, hogy titokkal 
teli múlt rátelepedett a család mindennapi életére. A szülők rettegései és rémál-
mai, a múlt szüntelenül visszatérő élményeivel kapcsolatban. A deportált em-
berek és kortársaik, akik itthon szenvedtek attól, hogy a szeretteiket és a közeli 
hozzátartozójukat elhurcolták, bizalomvesztettek lettek a társadalommal és hata-
lommal szemben. E társadalmi csoportot megfosztották az alapvető igazságoktól 
és normáktól. Mint például, hogy a rossz elnyeri méltó büntetését, és a jó a méltó 
jutalmát; jó, az mindenki számára ugyanazt jelenti; az emberi élet érték; nőket, 
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időseket, gyermekeket védelmezni kell, az igazmondás a helyes, stb. A normák 
keretet adnak az ember életének, de ebben a meghurcoltatásban bővelkedő zak-
latott korszakban ez nem volt egyértelmű, egyesekre nem vonatkoztak az alap-
vető törvények. Ember embernek farkasa lett. Az ilyen családban szocializálódó 
generáció magával hordozta e terheket. Ennek a némaságának a feloldására csak 
a kilencvenes években nyílt lehetőség, hogy hangot adjanak. Milyen hangokat 
adtak e fájdalmaknak? Sokan csak könnyek között tudták elmesélni a szüleik 
elhurcoltatásait, szenvedéseit, voltak olyanok is, akik csak megtörtént tényként 
kezelik, érzelemmentesen a történteket. Nem rendelkeztek kellő információval, 
vagy a szülők meg akarták őket óvni a szörnyű történetektől. Akadtak olyanok 
is, akik csak foszlányokra emlékeznek, vagy tévesen maradtak meg a családi 
emlékezetben (mint pl. a hadifogoly édesapáról azt hitte, hogy civil deportált 
volt). Olyanok is vannak, akiknek emlékképei sem maradtak meg, mert az édes-
apja nem térhetett haza, hogy ezt elmesélje. Ezek az emberek, mint Kővári Ár-
pád (aki emlékeivel felkeresett), mindent megtesznek azért, hogy felkutassák 
a hozzátartozójuk nyughelyét. Hozzá hasonlóan vannak olyan civil személyek, 
mint Vásárosnaményban egy lelkes polgárőr, Vass János, aki azon fáradozik, 
hogy emlékhelyet állítsanak az elhurcoltaknak. 

Emlékeznünk kell a civilek mellett a hadifogságba esettekre is, akik ugyano-
lyan mostoha körülmények között töltötték a fogságuk idejét. Számos megkere-
sés érkezett ezzel kapcsolatban, hogy együtt emlékezzünk meg róluk.

Végezetül több múltidéző beszélgetés végkicsengését kívánom megörökíteni: 
„Vigyázzunk arra, hogy ez a sok szörnyűség a jövőben ne ismétlődjön meg újra!”. 

Forrás: Emlékmű Vásárosnaményban



199

Bibliográfia

 ● Boros Ernő (2010): A szatmári svábok deportálásának története (I-II.) Nagy-
károly

 ● Fényi József (2013): Kényszermunkán a Szovjetunióban, Otthonom Szatmár 
megye, Szatmárnémeti

 ● Ilyés Gábor (2010): Málenkij Robot, A nyíregyházi elhurcoltak, Nyíregyháza
 ● Kovács Teréz (2010): A paraszti gazdálkodás és társadalom átalakulás, 

L’Harmattan
 ● Merli Rezső (2002): Harminckét település története, Szatmárnémeti
 ● Tempfli Imre (1996): Kaplony monográfiája . Otthonom Szatmár megye 

5,Szatmárnémeti 263-274
 ● Szebeni Ilona (1991): Merre van a magyar hazám? Kényszermunkán a Szov-

jetúnioban 1944-1949, Debrecen 



200

A települések deportáltjainak névsora

Hogy méltóképen megemlékezzünk azokról, akiket elhurcoltak, ahhoz szükség 
van a nevekre. Ezért ez az kötet úgy szeretne megemlékezni a térség elhurcolt-
jairól, hogy közzé teszi település szerint a névsorukat. A települések deportáltja-
inak névsorát Boros Ernő 1998-tól 2001-ig gyűjtötte össze. A névsorok feldol-
gozása településenként eltérő. Azoknál a településeknél ahol több azonos név 
szerepel, ott zárójelben ragadványnevet, ill. férjezettnevet tüntetett fel. Egyes 
települések eseetében zárójelben megjelennek a születési évek, ill. elhalálozás 
éve, valamint a láger kezdőbetűje.
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roly, Berei (Virághné) Magdolna, Berei Zsigmond, BIRÓ Béla, Biró Lajos, Biró 
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ST (Paczné, Bohlerné) Margit; ÉRLI Juliánna, (Kissné) Terézia; FEUERSTEIN 
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GROSZHARDT István, János, (Kaplonyiné) Katalin, László; GRUBERMANN  
Mária; HALMÁGYI–HEIDELBACHER György, István, László; HARASZTI–
HERMANN Simon; HARTMANN (Fugelné) Erzsébet, Ferenc, István, József; 
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REISER (Schuplerné) Rozália, (Brutlerné) Teréz; RINTZI István, József; RIST 
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Közvetlenül hazatérésük után haltak meg: Bruttler Julianna, Érli Julianna 
(tüdőbajban), Fischer Margit, Funkenhauser László, Hermann Margit, Jackel Já-
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1945–ben), István (1916 – K), János (Szergumerz, 1905–47 – K), János (Szalfa-
terz, 1906), (Mellauné) Jolán (1918), Károly (Svarcsumahez, 1913 – K), Károly 
(Pökliz), Lőrinc (1908), Mária (lány, 1923?), (Erliné) Mária, (Linzenboldné) 
Mária, Márton (1908), Mihály (1911), Pál (1905), (Páliz) Rezső, (Müllerné)Ve-
ronka (1927) ; CZINZEL Béla (1911 – K), István (1907), János (1909), id. Ká-
roly (1902), ifj. Károly (1927), Teréz (1922) – Semlyénbe ment férjhez; CZUM-
BIL Ferenc (1901 – K), Ferenc (1927 – K); DAN Emeric (1910 – K); DORNER 
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(1899–46), Mihály (1922); ERLI (Czierné) Mária (1925); ERNI Ernő (1908–
47), (Mórentné) Julianna, Károly (1914–47 – K), (Ludescherné) Margit (1924); 
FARKAS István (? – 45 – K), Sándor (K); FASTANTZ (Szeibelné) Veronika 
(Gilvácsról deportálták, 1926); FLEISCHER István (1914–47), Pál (1900), 
Veronika (1922–47); FERENCZI Mihály (1917); FETSCHER Ferenc (1914), 
János, József (1898–45); FOGELSPERGER (Oroszné) Erzsébet (1916), István 
(1925), János (1906); GIRTLER István (1947) , ifj. József (1927–47), id. József, 
(Lángné) Margit (1923); GNANDT (Iluţné) Erzsébet (1926), János (1908), Jolán 
(1924–47), József (Szálerjózisz, 1912–47), (Adlerné) Juliánna (1924), (Kochné) 
Mária (1912), (Stelliné) Mária (1923), Márton; HARTMANN (Schekné) Gi-
zella (1926), János (1926); HEIM (Gyurkucáné) Emma, Ferenc (1905), Ferenc 
(1907), Imre (1928), Márton, Mihály (1899–45); HERMANN Antal (1900); 
HOLP (Tempfliné) Erzsébet (1919), (Erniné) Judit (1922), (Dornerné) Teréz 
(1925); KIRNER (Bolemanné) Anna (1926), János (K), József (1911 – K), (Czi-
erné) Mária (1926); KRASZNAI (Bakalárné) Valéria; KREUCZER Béla (1908 
– K); LÁNG (Czinzelné) Anna, Antal (1903) , (Ludescherné) Emma (1921), 
Ferdinánd (Nándor, 1906–47), Gizella (1926) –lány, István (1921–47 – K), Já-
nos (1911–46 – K), Sándor (1902); LANGENBACHER Antal (1903–45), István 
(1908), János (1911); LEITNER András (1905–47); LINI József (1923), (Sipos-
né?) Klára; LINZENBOLD Alajos (1919–45), József (1916), Károly (Lászlóé), 
Mihály (1904–45), (Renczné) Teréz; LUDESCHER Alajos (1916–45), Berta-
lan (1919), Ferenc (1923–48), (Zámbálné, Ludescherné) Ilona (1924), István 
(1920), István (1945), János (1916), János (1908), János (1905–47) (Molnár), 
Jenő (1908–46), (Lángné) Jolán (1926), (Schlachterné) Jolán (1926), József 
(1900), (Reszné) Margit (1924), Mária (lány, 1922–47), (Linzenboldné) Má-
ria (1924), Mária (1928), Márton (1922–46), Márton (1928, Szadumez), (Lu-
descherné) Teréz (1921), Pál (1920 –K), Viktor;

Lucz – Zámbál
LUTZ Károly (1900), Sándor (1902 – K); MELLAU Emma (1924), Gyula 
(1907–47), János (1910), János (1923 – K), János (1918), Jolán (lány, 1918), 
József (1905–47), Károly (1900–47), (Tempfliné) Mária (1906), Mihály (1901), 
Pál (1906); MENTES (Mellau) János (1902–47); MERK (Czierné) Mária (1926), 
(Kulinné) Veronika (1924); MOSONI János (1927); MÓRENT Ernő (K), Károly 
(K); MÜLLER (Fecserné) Cecília (1924), (Ruskáné) Margit, Mária (Peniz), Má-
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ria (Csanáloserdőről), Teréz (lány, 1920); NAGY Vendel (1921); NONN István 
(1906); PLANK Antal (1900 –K), József (Vajas, 1904 – K), József (1910), Sán-
dor (1921–45), Tivadar (1905–47), (Ludescherné) Veronika (Vállajról, 1920); 
PACZIER (Gindeléné) Irén, József (1910–46); RESSLER Ferenc (1911–47 
–K), Ferenc (Czima, 1908), István (1910), Károly (Rétai, 1928 – K), (Lángné) 
Klára (1926), (Czinzelné) Mária (1916), (Rokkné) Mária (1921), Pál (1898 – 
K); RÉTAI (Reszler) József (1913–47); RÉTAI János; RITLI István (1908–47), 
(Peccoliné) Margit; ROKK György (1921), Gyula (1914 – K), István (1922–45 
– K), József (1911–47); ROÓZ János (1902–45), József (1910); ROSSZEL Ist-
ván, Mihály (?–47); SCHEIBLI (Tyukodiné) Erzsébet (1916), István (1911–47), 
Károly (1911–47), Pál (1902–47); SCHEK Károly; 
SCHEUERMANN (Reszlerné) Mária (1924); SCHMALHOLCZ Ferenc; 
SCHULTESZ István (1902–47 – K), János (1911–47– K), József (1905 – K), 
Márton (?–1954); SCHUPLER Ferenc (1907–47), István, ifj. József (1919), id. 
József (1900), Márton (1918), Mihály (1905); SCHWEGLER István (1924), Ist-
ván (1923), József (1923); SNÉBLI Béla; STELLI Márton (1919); STRAUB 
Ferenc (1914–45), György (1906), József (1917–45), Nándor (1913); SZAJNIK 
Antal (1911); SZAUEUERMANN Mihály (1909), Tivadar (1905); SZILVÁSI 
Ferenc; SZOLOMÁJER (Straubné) Gizella (1918), István (1914–47), (Leit-
nerné) Mária (1922), id. Márton (1900), ifj. Márton (1927); TÁTRAI (Tempfli) 
Imre (1927); TEMPFLI Alajos (Szimlez, 1914–47), Antal (1900), Antal (1914), 
(Mellauné) Emma, Erzsébet (1919), Ferdinánd (Nándor, 1922), Ferenc (1913–45, 
Szimikerz), Ferenc (1945, Vángemártiz), (Szeibelné) Gizella (1925), Ilona, Imre 
(1910), István (1903–45) (Langteisz), István (Letez, 1906 – K), István (1909, 
Lucez), István (1909, Gesperz – K), János (Köpili, 1910), János (Lángtájsz, 
1909–46 – K), János (Pauliz, 1923 – K), (Bernerné) Jolán (1927), József (Lángte-
iszez), József (1905) (Pauliz, püspök apja), József (Bregez, 1927), József (Luiziz, 
1912–45, áramütéstől halt meg), Károly (1906), Károly (1922–46), Lajos (1905–
47), Mária (1923), (Függné) Mária (1926), Mária (1919), Márton (1926–47), Mi-
hály (1915 – K), Nándor (1922), Pál (1911–46); TOMPA Viktor; ÜBELHART 
István; VADAI György (K.), János (1927); WANGER (Heimné) Erzsébet (1926), 
(Fógelspergerné) Margit (1922); VILLI Antal (1910), Ferenc (1907–45), István 
(1906), János (1908), Mihály (1904); WINKLER Ferenc (Stadlez, 1906–47 – 
K), Ferenc (Vizerhanesz, 1913), Ignác (K), János (1908–45), János (1909 – K), 
József (1916 – K) ; WOLF Márton (1904–47); ZAMBAL Antal (Alajos, 1911)
? (Reszlerné) Frida (1928 – K) szász nő, Csanáloson laktak, Németországba 
települtek
? (Schwarczné) Anna (máshonnan került Csanálosra)
 (K = Konsztantinovka)
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Szovjetunióban haltak meg
Bolemann Vendel, Csaba (Czier) Ferenc, Csirák István, Czier János, Dorner Ist-
ván, Éberst József, Éberst Margit, Éder Gyula, Egeli József, Erni Ernő, Erni Ká-
roly, Farkas István, Fleischer István, Fleischer Veronika, Fetscher József, Girtler 
István, ifj. Girtler József, Gnandt Jolán, Gnandt József, Gnandt Márton, Heim 
Mihály, Láng István, Láng János, Láng Nándor, Langenbacher Antal, Leitner 
András, Linzenbold Alajos, Linzenbold Mihály, Ludescher Alajos, Ludescher 
Ferenc, Ludescher István, Ludescher (Molnár) János, Ludescher Jenő, Ludescher 
Mária, Ludescher Márton, Mellau Gyula, Mellau Károly, Mellau József, Mentes 
(Mellau) János, Plank Sándor, Plank Tivadar, Paczier József, Ressler Ferenc, Ré-
tai József, Ritli István, Rokk István, Rokk József, Roóz János, Rosszel Mihály, 
Scheibli István, Scheibli Károly, Scheibli Pál, Schultesz István, Schultesz János, 
Schultesz Márton, Schupler Ferenc, Straub Ferenc, Straub József, Szolomájer 
István, Tempfli Alajos, Tempfli Ferenc, Tempfli Ferenc, Tempfli István, Tempfli 
János, Tempfli József, Tempfli Károly, Tempfli Lajos, Tempfli Márton, Temp-
fli Pál, Tempfli Pál, Vadai Ferenc, Vill Ferenc, Winkler Ferenc, Winkler János, 
Winkler József, Wolf Márton.
A több mint 250 hajdani csanálosi deportáltból 45–en élnek még.
(adatgyűjtés: 2000 február – március)

Erdőd

Aman – Löchli
AMAN József, Mária ; BADER József; BÁLINTFI (Bálintfiné) Mária–Magdol-
na; BARNA Károly; BAUER (Keizerné) Anna, Ferenc, János, József, József, 
(Diczigné) Magda, Margit, Márton, Mátyás; BAUMGARTNER Erzsébet, Ist-
ván, János, Katalin; BÖHM András, Géza, István, József, Mihály; BOSCHER 
Emma; BRAUM Antal, István, József, (Mayerné) Margit; BRENDLI Ferenc, 
Mátyás; CZAHER Antal, CZUNDEL Erzsébet; Coţi (Fülbacherné) Rozália; 
DARABANT József; DITSCHI (Góznerné) Anna, Ferenc, Ferenc, István, János, 
Mária, Mihály; DITZIG Gáspár, István; FETSCHER Antal; FETZ  György, Jó-
zsef; FÉZER  Erzsébet; FIGLER Erzsébet; FREUND  Mátyás, (Huberné) Mar-
git; FUHRMANN Antal; FÜRMBACHER Lajos; GEIGER Erzsébet, Flórián, 
(Koósné) Magdolna, (Böhmné) Margit, Mátyás; GEISER  Erzsébet, István, Róza; 
GLASER János, József; GÖTZ György, József; GÓSNER András, (Probsztné) 
Erzsébet, István, József; GROSZHART Antal, Ferenc; GITTINGER Erzsébet, 
(Hohlné) Mária, (Reszlerné) Mária, Simon; HARIS József; HERMANN Ferenc; 
HOFFENTRÁGER László; HOHL Mihály; HOLLEITER  Antal, Mátyás, Róza; 
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HÖLCZLI János, Julianna; HORVÁTH  Erzsébet; HUBER Ilona, István, József, 
József, Margit, Márton, Mihály; KAISER  Antal, István, József, (Gátiné) Mária; 
KÁVÁSI (Bauerné) Ilona; KIRNER  György, János, József, Mihály; KNECHT 
Antal, István, János, Katalin, (Holleiterné) Margit, (Scheuermanné) Margit, Má-
tyás; KOCH (Fecserné) Anna, József; KOÓS  Márton; KÖNIG  Ferenc, János; 
KREINECKER  György, János; KRUZLITSCH János, Mátyás; KÜHN  Antal, 
István, János, József, Lajos; KWASTA  Mátyás; LANG János; LERM Antal, 
István, József; LEIS  Mátyás; LEITI János, (Zacherné) Mária, Mátyás; LIEB 
András, János, József, (Mezeiné) Margit; LÖCHLI (Bányainé) Anna, Antal, An-
tal, Ferenc, János, József, (Ámánné) Mária, Mihály;

Ludescher – Zinner
LUDESCHER Ferenc, Mihály; MÁJER  Antal, Ferenc, Mária;MÁTÉ (Propsz-
tné) Ilona, (Juhászné) Mária; MELLAU Antal, Lajos, (Lermné) Mária; MERK 
Ferenc; MESMER Ilona, Mária; MEZEI (Liebné) Margit; MOCK  Ferenc, Ist-
ván; MOSER Adolf; MÜLLER Ferenc, Ilona, Margit, Mihály; NUSSER Béla, 
György, (Reesné) Mária; OBHENT János; PETUKER Antal, József, (Czaher-
né) Margit, Mátyás; PFEIFFER Vendel; PISSEL József; PLETH Ilona, István; 
POLZ Gyula, István, Magda; POPOMAYER János, (Koósné) Magda, (Hilpe-
rné) Mária; PROBST Antal, (Ditschiné) Ilona, (Máténé) Ilona, István, József, 
Lajos; REIS Antal, Antal, Antal, Béla, Ferenc, György, György, István, István, 
János, József, Károly, Magda, Márton, Pál; REISER (Váriné) Anna; RESCH 
(Steigerné) Mária; RESZLER Antal; RITLI János, (Probsztné) Terézia; RUSKA 
(Keizerné) Erzsébet; SANFTMANN  András, Ferenc, János; SCHERER Antal, 
István, Mátyás; SCHEUERMANN (Steibné) Anna, (Khnechtné) Margit; SCH-
LACHTER László; SCHMIED (Borlanné) Anna, István, János, József, (Vadas-
né) Magda, Mihály, (Reisné) Teréz; SCHUPLER Anna, Antal, György, István, 
János, János, Róza; SINNER (Schmidtné) Erzsébet, (Baumgartnerné) Katalin; 
SOLOMAYER István; STAUDER András; STEIB János, Mátyás, (Scheuer-
manné) Róza; STEIGER Antal, József; SULZER Antal, Ferenc, György, József, 
Márton; SZABÓ (Treerné) Teréz; SZENES András, Ferenc, Magda, Mária; 
SZIG Antal; TESCHLER József, (Gnandtné) Magda, (Löchliné) Margit, (Lei-
nerné) Mária; TOMA József, József, (Ditschiné) Teréz; TREER András, Antal; 
VADAS Ferenc; VÉNIG Anna; WANZ Mihály; WENDLINGER István, Margit; 
WIESLER János; ZINNER (Schmidtné) Erzsébet (Baumgartnerné) Katalin;

(Talán voltak még: Bauer András, Geiger János, Götz Mátyás, Kwasta Pál, 
Kwasra György, Kühn Lajos, Leitner Mihály, Leiti Lajos, Popomayer István, 
Santfmann Terézia, Sinner Antal, Szabó János.)
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Szovjetunióban hunytak el
Baumgartner Erzsébet, Braum József, Braum István, Darabant József, Ditschi 
János, Ditschi Mária, Ditschi Mihály, Fetz József, Fürmbacher Lajos, Geiser 
Róza, Grószhárt Antal, Huber Margit, Láng János, Reis Antal, Reis Ferenc, Reis 
István, Reis József, Reis Magda, Reis Márton, Majer Antal, Mellau Antal, Mül-
ler Ferenc, Müller Mihály, Nusser Béla, Schmied János, Schupler Antal, Tesch-
ler József. 
(adatgyűjtés: 1999 május, július) 

Érszentkirályi

HOLLEITER (?, olajbakosnak mondták, mert Érszentkirályon az olajütőnél 
dolgozott), JUHÁSZ Géza (apa), JUHÁSZ Kálmán (fia), KUDELKA András, 
KUDELKA Erzsébet, KUDELKA Sándor, MÉHI Béla, MÉHI (Juhász) Bozsó, 
MÉHI Gyula, MÉHI Zoltán, NAGY Zoltán, NAGY Zoltánné (a Székelyföldről 
került Érszentkirályra), ÜTŐ (?) és a felesége (Tasnádiak voltak, de a Szentkirá-
lyon lévő boltjukból vitték el őket).

Szovjetunióban haltak meg
Holleiter (?), Kudelka Sándor, Méhi Béla
(adatgyűjtés: 1999 március)

Gánáspuszta

MISZ Ferenc, MISZ János, MOLNÁR András, MORVAI István, EGERPATAKI  
Ferenc, EGERPATAKI (Emili) Erzsébet, SUMI Ferenc, FERENCZ Mária, FE-
RENCZ Béla, HENNINGER Sándor.
Szovjetunióban halt meg: Molnár András.
(adatgyűjtés: 1998 december – 2000 január)

Gilvács

BÁBER János; BOSCHER (Surányiné) Cecília; BOSNYÁK Imre, József; CSO-
MAI István; CZIEGLER (Merliné) Terézia; CZIER (Szeibelné)Veronka; DOR-
NER (Reizné) Emma, János, István; ERLI József; ERNI János; FASTANCZ 
(Szeibelné) Veronka; FELBER Gyula, István, János, József, (Felberné) Valéria; 
FETSCHER György, István, József, Pál; FETZ István; FUGEL Jakab; FUN-
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KENHAUSER György, József; HOLCZBERGER István, József; HARISCH 
Jenő; HAULER Vendel; HEIDENHOFFER János, (Tilingerné) Mária, Márton; 
HOLCZBERGER István, József, (Knillné) Katalin, Károly; ILI Károly, (Holcz-
bergerné) Veronka; KESSZENHEIMER (Pappné) Erzsébet, (Betükerné) Ilona, 
József; KNILL Károly, Lajos, Pál; KREITR János; LÁNG István, Lajos, Lász-
ló, Magdolna, Manci, Sebő, (Csomainé) Valéria; LUDESCHER Lajos; MER-
KER István, János, József; MUTTER János, Mária; NAPHOLTZ Pál; REIS 
József; SAJTOS József; SCHEK Antal, István, János; SCHLACHTER (Knill-
né) Erzsébet; SCHRÁDI Elemér; SPIRNHIRN János, József; STARMÜLLER 
Lajos; STECKBAUER József; STIBLI Ferenc, József; SZAUERMANN Ernő; 
SZEIBEL István, János (kispap), János (Báldöszőz), János (Göcőz), József, Ká-
roly, TEMPFLI (Funkenhauserné) Irén; TOMA József, Valéria; TÓTH György; 
TRUNK Béla, János; WIELAND Pál; WIESENFELDER (Tirané) Margit, (Smi-
dkóné) Mária, (Viellandné) Rozália, (Ristné) Valéria; WOLF István.

Szovjetunióban hunytak el
Dorner István, Funkenhauzer József, Knill Károly, Knill Pál, Láng László, Nap-
holtz Pál, Reis József, Schrádi Elemér, Schek János, Stibli Ferenc, Stibli József, 
Szeibel József.
(adatgyűjtés: 1998 június–július)

Hadad

BRANER Franz, HENKEL András, Andreas, Andreas, Anna, Georg, Mihály; 
HEROLD Georg, Georg; HOTZ Andreas, Georg, Georg, Michael; KROM-
BACHER Georg; LÖSCHER Andreas, Georg, Jakob, Jakob, (Erdei) Magda, 
(Löscher) Magda, Maria, Mihály, Stefan; PRETLI Andreas, Anna; REINBOLD 
Christian, Eszter, Franz, Georg, Johann, Magdalena; ZIEGLI Georg; SZÍN Ja-
kob, Johann, Mária, Mihály; SCHATNER Anna, (Sánta) Elizabeth, György, 
Georg, Johann; SIEGEL Johann.

Szovjetunióban haltak meg
Reinbold Magdalena, Szín Mária, Szín Mihály (apa és lánya)
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Józsefháza
(Simpf Imre összeírása)

Simpf János, 32 éves, nős, egy gyerek, (Ural); Simpf Imre 22 éves, nőtlen (Ural); 
Simpf Veronika 18 éves, leány (Ukrajna); Nusszer István, 25 éves, nőtlen (Ukraj-
na); Nusszer Anna 21 éves, leány (Ukrajna); Nusszer Gyula 18 éves, nőtlen (Uk-
rajna); Veisz István 42 éves, nős, 6 gyermek (Ural); Veisz József 36 éves, nős, 1 
gyerek (Ural); Beluska Gyula 45 éves, nős, 5 gyermek (Ural); Beluska Endre 33 
éves, nős, 3 gyerek (Ural); Simpf József 34 éves, nős 1 gyermek (Ural); Simpf 
Endre 29 éves, nős, 2 gyermek (Ural); Ninács András 37 éves, nős, 3 gyermek 
(Ural); Ninács János 34 éves, nős, 2 gyermek (Ural); Heil Gyula 29 éves, nőtlen 
(Ukrajna); Heil János 24 éves, nőtlen (Ukrajna); Vlaszács Gyula 31 éves, nős, 
2 gyermek (Ukrajna); Vlaszács Endre 18 éves, nőtlen (Ukrajna); Pruker Gizella 
21 éves, leány (Ukrajna), Pruker Irén 19 éves, leány (Ukrajna); Hász Erzsébet 18 
éves leány (Ukrajna); Simpf Balázs 44 éves, nős, 1 gyermek (Ural); Heil István 
28 éves, nős, 2 gyermek (Ural); Pruker Márton 18 éves, nőtlen (Ukrajna), Seres 
Péter 16 éves, nőtlen (Ural); Simpf Gyula 17 éves, nőtlen (Ural); Kreczinger 
Gyula 35 éves, nős, 2 gyermek (Ural); Nusszer András 33 éves, nős, 2 gyermek 
(Ural); Pruker András 44 éves, nős, 4 gyermek (Ural); Czeiszperger Gyula 34 
éves, nős, 5 gyermek (Ural); Zieber János 17 éves, nőtlen (Ural); Igli József 16 
éves, nőtlen (Ural); Simpf Márton 32 éves, nős 3 gyermek (Ural); Schmid József 
39 éves, nős, 3 gyermek (Ural); Ninács László 30 éves, nős, 1 gyermek (Ural); 
Zieber Antal 21 éves, nőtlen (Ural); Gieszwein Sándor 37 éves, nős, 4 gyermek 
(Ural); Rák Vendel 34 éves, nős, 5 gyermek (Ukrajna); Mátyás József 30 éves, 
nős (Ukrajna); Hendrich István 20 éves, nőtlen (Ukrajna); Heil Antal 39 éves, 
nős 3 gyerek (Ukrajna); Heil József 28 éves, nős, 2 gyermek (Ukrajna); Pazurek 
Antal 34 éves, nős, 1 gyermek (Ural); Pazurek Tihamér 32 éves, nős (Ural). A 
két Pazureket Újvárosihegyről hurcolták el.

Szovjetunióban haltak meg
Simpf János, Simpf Veronika, Veisz József, Beluska Endre, Ninács András, Heil 
Gyula, Schmid József, Heil József, Pazurek Tihamér.    

Kaplony

Altfater – Körtvélyesi
ALTFATER Antal (1902., K.), Antal (1927), Dezső, Ferenc, István (a leventék-
től érkezett haza, út közben fogták el), (Manczné) Margit (K.), Pál; BAUMAN 
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(Fleiszné) Éva (K.), (Manczné) Gizella (K.), (Tempfliné) Ilona (K.), (Hágenné) 
Jusztina (K.); BAUMGARTNER (Csongrádiné) Erzsébet (K.), Ferenc, Gyula, 
(Fecserné) Gizella (K.), Ilona (Terebesen lakik), Imre (K.), István (1912), István 
(1925), Mrgit (lány), Mihály; BAUMLI Antal, (Tempfliné) Ilona (K.), (Linzen-
boldné) Irén, István, János (K.); BÁNHEGYI Ferenc; BOLKI Antal; CZUMBIL 
(Tempfilné) Aranka (K.), Dezső (K.), Erzsébet (K., Szatmáron lakik), Erzsébet 
(K., lány), György, (Stelliné) Ilona (K.), (Czimmermanné) Ilona (K.), Imre, Jó-
zsef (K.), József, (Kindné) Jusztina (K.), (Reschné) Magdolna (K.), (Reschné) 
Margit (K.), (Réssné) Mária, (Stelliné) Mária (K.), (Erliné) Mária (K.); CSIZ-
MÁR Antal, Ágoston , (Vicsacsányné) Mária (K.); CSONGRÁD Ferenc (1912), 
Ferenc (1923), István, János; DEBRECZENI Elemér; ERLI Antal (1928), Ist-
ván, (Baumgartnerné) Jusztina (K.); ERNYI Antal, (Nonné) Erzsébet; FEHÉR 
(Schrádiné) Ilona (K.); FÉNYI (Reschné) Ilona (K.); FÉZER (Kinczlerné) 
Klára; FLEISZ Antal (1904, K.), Antal (1927, K.), Antal (1925), Borbála (Maj-
tényba költözött), Dezső (K.), (Tempfliné) Gizella (K.), (Kirnerné) Gizella (K.), 
(Tilingerné) Gizella (K.), István (1905), István (1899), István (1927), János, 
Jenő, (Baumliné) Margit, Margit (lány), (Erliné) Mária (K.), Pál (K.); GOZNER 
Dezső, (Reschné) Erzsébet (K.), Ilona (K., lány), István, (Fleiszné) Mária (K.); 
HAGA (Sinkáné) Erzsébet, Ferenc, István, (Streicherné) Mária; HAJDÚ Béla; 
HERMAN (Juhászné) Éva (K.), József (1906), (Poószné) Margit
(K.), (Somfalviné) Mária (K.); HEVELE (Tornerné) Ilona, István, (Ernyiné) 
Mária; HEVELI Ferenc (1906), Ferenc (1899), (Tyukodiné) Jusztina, Károly, 
(Kinczlerné) Katalin, (Akkermanné) Magdolna, Mária (1920, K.), (Kirnerné) 
Mária, Márton, Mihály; HOLCZMAN Lajos; HORN (Vonházné) Margit (kál-
mándi, de Kaplonyból vitték); JONUCZ Antal (K.), (Liebné) Erzsébet (K.), Er-
zsébet (K., lány, Fernezejről érkezett Kaplonyba, a pap bátyjához), Ferenc, Gyu-
la, Imre (K.), (Csernainé) Margit (K.); KAUFLER Antal, Pál; KELLER Stelliné) 
Erzsébet, (Vitézné) Ilona, Klára (lány); KENDLER Ilona (K.), József; KERN 
József, Márton; KINCZLER Antal, (Szilágyiné) Ilona, István; KIND Ede, Fe-
renc (K., 1908), Ferenc (1923), (Linzenboldné) Gizella, Gyula (K., 1901), Gyu-
la (K.,1927), Imre, István, József, Lajos, (Pinkné) Margit (K.), (Ulmerné) Má-
ria, Pál; KIRNER (Czumbilné) Julianna (K.), Katalin (1921), (Pinkné) Mária, 
(Fleiszné) Mária, (Kindné) Sarolta; KÖRTVÉLYESI (Linzenbold) Antal (1928), 
Antal (1911), (Linzenboldné) Erzsébet, (Linzenbold) Imre, (Linzenbold) Jenő 
(K.), József, (Linzenbold, Bánhegyiné) Margit (K.), (Földváriné) Margit. 

Láng – Vinkler
LANG Borbála (Szilágycsehben lakik), Dezső (1911), Dezső (1914), Ferenc, 
István (Rizsi, K.), Katalin (lány), Margit (K.,lány), (Reschné) Mária (K.), Pál, 
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(Hágáné) Veronika (K.); LIEB Antal (K., 1901), Antal (1910.), Ágoston, Ferenc 
(K.), Jenő (K.), József (K.), Magdolna (K., lány), Pál (1900.), Pál (1923.); LIN-
ZENBOLD Ágoston, Dezső (K.), Ferenc, János (1912.), János (1920.), Mária;
LUDESCHER Antal (K.), Ferenc (K.), Gyula, (Tyukodiné) Ilona (K.), István 
(K., 1914.), István (1920.), János (K.), József, Katalin (K., kedvesnővér), Mária 
(K., kedvesnővér); MÁK István (K., 1909.), István (K., 1921.), István (Csusza, 
1903., Ny.), (Tempfliné) Mária (K.), Mária (K., Szatmáron), Márton, Mihály 
(apa), Mihály (fia), (Pinkné) Veronika (K.); MANCZ Antal (K.), István, János 
(K.); MEZINGER (Csirákné?) Rozália (K., Szakaszi lány, de Kaplonyban szol-
gált); MÉRŐ Ferenc; MÉSZÁROS Károly, (Perényiné) Klára–Rózsa, Mihály; 
NAGY István (K.) ; NONN Erzsébet (1925., lány), István (1905, Kis Nonn), 
István (Hoszú Nonn), (Kindné) Magdolna (K.), (Szilágyiné) Mária (K.); ÓBER-
LI (Baumgartnerné) Gizella; OSZÓCZKI István; PACZIER (Csobiné) Erzsébet; 
PAPP Antal; PINK Antal, Dezső, Ferenc, István, József; POÓSZ Antal, Erzsé-
bet (K., Majtényban lakik), Ferenc (K.), Ferenc, István, József (K.), Pál; REI-
CH Ferenc; RESZ Antal, József; RÉSS Ferenc, Gyula, Ilona, Imre, József; RÉS 
(Czumbilné) Mária, Mihály (K.), Viktória (K., kedvesnővér); RESTLI Dezső, 
Ferenc, István, (Plechliné) Mária; RIST György, János (K.), (Résné) Ilona; 
SARKANTYÚS (Csongrádiné) Gizella (K.), Mária (K., lány); SCHRÁDI Béla, 
Ferenc, Ferenc, (Liebné) Ilona (K., Fényen férjnél), István (K.), Mihály, Pál; 
SCHREPLER János (K.); SCHULLER (Vanyóczkiné) Erzsébet, Ferenc (1901), 
Ferenc (1902), Ferenc (1908), (Ludescherné) Ilona (K.), István, József (K.), 
(Linzenboldné) Mária;
SCHWARZ István (K.); SIPOS György; SOMFALVI István (K.); (Hermanné) 
Margit (K.); SÓLYOM (Szilágyiné) Mária; STELLI Antal, Gyula (K.); STREI-
CHER József, (Baumgartnerné) Margit, (Hágáné) Mária, Márton; SZABÓ Já-
nos; SZERÉNY János, (Jeromosné) Mária (K.); SZILÁGYI Ferenc (1906.), 
Ferenc (1922.), István (1905.), István (1927.); SZOLOMÁJER (Liebné) Anna 
(K.), (Ludescherné) Ilona (K., Csanáloson lakik), Elek; TEMPFLI Antal (K., 
1909.), Antal (1911.), Ágoston, Ilona (lány), István (K., 1922.), István (1917.), 
József, (Csongrádiné) Margit (K.); TILINGER Jenő; TORNER István, (Lángné) 
Magdolna (K.), (Nyiriné) Margit (K.); TÖRÖK Antal (K.), Antal, Ágoston, (Mé-
szárosné) Gizella (K.), (Schlakterné?) Mária (K.,Terebesre férjhez); TYUKODI 
Antal (K.), Erzsébet (lány), István (1927.), István (1906.), (Poószné) Magdolna 
(K.), (Poószné) Margit (K.), Pál; ULMER Pál; ÚJHÁZI Gyula (K.); VANYÓ-
CZKI Anna (lány), Antal, (Pávelné) Erzsébet, (Pávelné) Gizella; VARGA Dezső 
(K.), János, (Tyárné) Mária (1926), Pál; VENCZEL Ferenc; VICSACSÁNY 
Ferenc, Gyula, (Bolkiné) Irén, József, Olga (K., Gilvácson lakott); VINKLER 
Mihály (K.)
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K = Konsztantinovka; Ny = Nyikitovka.
(Betuker József Kaplonyba nősült, de Nagymajtényból deportálták; Szilágyi–
Scheibli Pált Vállajról vitték el, utána nősült Kaplonyba. Talán voltak még: 
Altfater János, Czumbil István, Fleisz Imre, Rácz Sándorné, Szabó Jánosné, 
Vanyóczki József.)

Kálmánd

Baumgartner – Martin
BAUMGARTNER Antal, Dezső, (Wachterné) Etel, (Spătarné) Terézia; BAUM-
LI József; BÁKAI (Rajnainé) Anna; BÁNHEGYI (Schlachterné) Erzsébet; 
BÁNKÚTI (Mórentné) Mária; BELÉNYI  József, János; BERNERNÉ Julianna 
(nem Kálmándi, de innen vitték el, Berner az első férje neve); BÉRCES György; 
BILCZ  Miklós; CZUBLER (Bauerné) Margit, Mihály; CZUNDEL (Kiss-
né) Mária, (Kochné) Teréz; DEBUS András; DONUCZ Antal, Ferenc, József, 
(Ludescherné) Teréz; ETTINGER György, (Hornné) Mária; FECSER Antal; 
FREUND Béla, (Rauszné) Emma; FÜGG István; GAJDA Ferenc; GÁL (Kincz-
lerné) Erzsébet, János; GEIGER Alajos; GÓZNER Ferenc, (Weibelné) Mária; 
HACH (Tolnainé) Rozália  - vállaji születésű; HALLER (Kinczelné) Franciska; 
HART István, (Nagyné) Katalin, (Czilliné) Mária; HARTMANN Ferenc, (Báka-
iné) Rozália; HÁRSFALVI János, Imre, (Neuhoffné) Valburga; HÁSZ Mátyás; 
HEIM Vendel; HERMANN (Baumgartnerné) Éva, Ferenc, Mihály; HERNÁDI 
János; KALTENBACHER (Bernerné) Julianna; KAMARÁS Mihály; KAR-
CAGI Ferenc; KARCAG Márton; KÁDÁR (Árvainé) Irma (az állomásfőnök 
lánya); KESZENHEIMER (Köchliné) Hermina, Ignác, Imre, (Kaltenbacher-
né) Mária; KINCZEL (Felberné) Berta, István, Jakab, (Pfefferkonné) Katalin, 
(Fromherczné) Mária, (Poószné) Mária, (Tempfliné) Terézia, Vendel; KINCZER 
(Kinczlerné) Anna, Ferenc, Imre; KINTZEL János, (Kinczlerné) Mária; KINTZ-
LER Vendel - meghalt Szovjetunióban; KOCH Ferenc, Pál; KÖDÖS Imre; KŐ-
HEGYI Ferenc, Imre; KŐFALVI Dezső; KRASSÓI Anna - lány; KREITER 
(Krassóiné) Katalin, (Monostoriné) Mária, (Kinczelné) Veronika; KUNCZ Mi-
hály; LÁNG Béla, György, Ferenc, János, József, (Kinczlerné) Mária, Vendel; 
LECHLI (Weinberger) Anna, (Welinger) Margit; LETÉNYI István; LÉGRÁDI 
József; LIEB Ferdinánd, György, István, Márton, Vendel; LINZENBOLD And-
rás, (Kertészné) Erzsébet, (Szolomájerné) Valéria; LUDESCHER (Czundelné) 
Mária; MADARASZÁN (Melegné) Mária; MAKKAI (keszenheimerné) Mária, 
Veronika - Szovjetunióban halt meg; MARTIN (Pelczné) Anna; 
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Merényi - Weinberger
MERÉNYI Mihály; MERKER József; MÓRENT Dezső, (Vekkerné) Ilona; 
MÜLLER Katalin - lány, Katalin - lány, Szovjetunióban halt meg, (Dánné) Má-
ria; NÉMETI (Tepfenhartné) Ilona; PAPP Jolán - lány, kép napig élt, miután a 
második évben hazajött, László; PÁKAI Imre, Pál; PETZ Lajos; PÉTERVÁRI 
János; PISKOLTI József; PLÓSZ (Pinkné) Mária, (Popné) Terézia; POOSZ An-
tal, (Sopronyiné) Etel, Ferenc, Ferenc, György, György, István, István, István, 
(Plószné) Katalin, (Freundné) Mária, Mihály, Pál, Veronika - lány; RAJNAI 
Imre, István; RAUSZ (Polgáriné) Etelka, (Poószné) Gizella, József, (Parádi-
né) Katalin, Pál; RÉDAI Ágoston, Gusztáv; RÉNYI István; RÉTFALVI János; 
RIST István, Mihály; RITLI Antal, Antal, (Hernádiné) Erzsébet, (Ritliné) Erzsé-
bet, János, József; RESZLER István; ROSSZEL (Ritliné) Erzsébet; ROSSZEL 
(Bánkutiné) Ilona, István - Szovjetunióban halt meg, (Müllerné) Katalin, Lajos 
- Szovjetunióban halt meg, Magdolna - lány, (Czimmermanné) Matild, (Vizler-
né) Sarolta, Vilmos; ROTTER Ferenc; SÁROSI Antal; SCLACHTER Emma 
- lány, Szovjetunióban halt meg, István, István, Pál; SCHILI (Hermanné) Má-
ria; SCHMALHOLCZ (Ettingerné) Erzsébet, József; SCHEFFLER (Lechliné) 
Etel; SCHILLER József, (Léberné) Franciska; SCHRÁDI János; SEBES István; 
SERES Ferenc; SOMOSI Ferenc; SOPRPNYI Mihály; SÓVÁRI Imre; SREP-
LER Tivadar; STEIBINDER (Cosmáné) Irénke, (Srádiné) Katalin; STRAUB 
Antal; SVAB Margit ; SZÉPLAKI Márton; SZILÁGYI (Hársfalviné) Borbála, 
József; SZOLOMAJER István, József, Pál; TARNAI István, Lajos; TÁBORI 
Ágoston, Gusztáv; TÁJERLING (Orháné) Erzsébet; (Rosszelné) Mária; TÁT-
RAI Sándor; TEMPFLI Imre, (Tempfliné) Margit, Pál; TEPFENHART Ilona, 
Julianna - eltűnt Szovjetunióban, Mária; TOLNAI Ferenc; TÓTH Ilona; VADAI 
György; VADAI Ferenc; VEIBEL Jakab, Mária - lány, meghalt Szovjetunióban, 
Pál; VIDÉKI (Müllerné) Mária; VINKLER (Reszlerné) Emma, Imre, Mihály; 
VONHÁZ Béla, László; WEBER Antal, György, József, József; WEIBEL 
Mária; WEINBERGER István

Szovjetunióban haltak meg
Freund Béla, Gajda Ferenc, Gál János, Gózner Ferenc, Hartmann Ferenc, Hász 
Mátyás, Hermann Mihály, Karcagi Ferenc, Karcag Márton, Kintzel János, 
Kintzel Mária, Kintzler Vendel, Kőhegyi Ferenc, Kőhegyi Imre, Kuncz Mihály, 
Láng György, Légrádi József, Lieb Márton, Lieb Vendel, Makkai Veronika, Mó-
rent Dezső, Müller Katalin, Poósz Ferenc, Poósz György, Poósz István, Rajnai 
István, Rédai Ágoston, Rétfalvi János, Ritli Antal, Rosszel Lajos, Schlachter 
Emma, Sóvári Imre, Széplaki Márton, Szolomájer István, Tábori Ágoston, Tep-
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fenhart Julianna, Vinkler Imre, Weber József, Weibel Mária 
(2000 július – december)

Királydaróc

ALTVATER Antal; BABER Albert, Ferenc; BALÁZSI (Hauffmanné) Margit; 
BÓDI Ferenc, József, Károly; BOHONYI Károly; BOGNÁR János; BOLE-
MAN Mihály; FARKAS István; FECSER Árpád, (Tománé) Margit; FÓGEL 
István, (Méhiné) Jolán, Mihály, Pál (id.), Pál (ifj.); FUNKENHAUZER Lajos, 
(Ristné) Mária; GEIGER István, János, (Tivadarné ?) Mária; GENG József; 
GÓCS Gusztáv; GYIMESI Margit; HART (Veibelné) Etelka, (Knillné) Ica, il-
letve Róza, József; HORBER József, Pál; HUBER Margit; KISS (Stierné) Irén; 
KOÓS Antal, (Hájeré, Tománé) Erzsébet, István, (Gócsné) Matild; LÁNG Já-
nos; LÉBER Erzsébet, Mária; MERK János; MERKER János, Pál; MÉHI La-
jos;  MURVAI (Merkné) Manci; MÜLLER József, Veronka; NAGY (Ferenciné) 
Magda; NÉMETI Pál; NEUHOFF Béla, János, Margit; PATZ Sándor; PERPŐK 
János; PLETH János; POÓSZ (Fógelné) Matild; PREK János; RADETZKY 
Klára; RIST Antal, János, József, József, László, Mihály, Mihály; SCHMIDT 
János; STEIB (Mózerné) Anna; STIBLI József; STIER Antal; TOMA (Fógelné) 
Erzsébet, János; (Birtáné) Margit, Rozália; VASTAG Ferenc; ÜBELHÁRT (Po-
pomájerné) Irén; VEIZENBACHER Lajos, József.

Szovjetunióban hunytak el
Báber Ferenc, Bódi Ferenc, Boleman Mihály, Farkas István, Láng János, Neu-
hoff Béla, Prek János, Rist József, Rist Mihály, Rist Mihály, Toma Rozália.

Kisdengeleg

BARTH Mathias; BAUER Anton, Anton, Georg, (Barátkövi) Johann, (Jurj) Ma-
ria, Michael, Stefan, Stefan, Wendelin; BENES Stefan; BOROS István; BREHM 
Georg, Jakob, Johann; DERES Franz, Georg, Stefan; EMILI Michael, Stefan; 
ERŐS József; FASTANZ Martin, Stefan, Stefan, (Bauer) Theresia, Theresia; 
FELBER Stefan; FREUND (Fegyveres) Josef; GLATZ Johan; GNANDT Jo-
sef; GYETKO Johann; HIRSCH Georg; HORN (Heim) Anna, Georg, Johann, 
Ludwig, (Gulyás) Maria, Stefan, Stefan, Stefan; KOCH Paul; KORBER (Koch) 
Anna; LEIM Stefan; MERK Josef; MOCK Johann; MOLNÁR Jenő; PERGER 
(Schiess) Elizabeth; PFEIFFER (Mock) Gizella; PLOS Stefan; RESSLER Mat-
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hias; SCHIESS Jakob, Johann, (Praszler) Maria, Stefan; SOPRONI Mihály; 
STIER Josef, Martin, Martin, Mathias; STOTZ Franz, Johann, Mathias, Wen-
delin; TEMPFLI (Tepfenhart) Rosalia; WIESER Martin, (Felber) Rosalia, Ste-
fan; ZIMMERMANN (Varga) Rosalia.

Szovjetunióban haltak meg
Bauer Anton, Benes Stefan, Deres Franz, Emili Michael, Erős Josef, Fastanz 
Stefan, Fastanz Stefan, Hirsch Georg, Horn Georg, Horn Stefan, Horn Stefan, 
Koch Paul, Leim Stefan, Merk Josef, Ressler Mathias, Schiess Stefan, Stotz 
Mathias, Wieser Stefan.

Krasznasándorfalu54 

BAUMGARTNER Katharina, Theres; DEBUSCH Johann; DITZIG Josef, Karl, 
Martin; ENGEL Josef, Maria, Therese; ERLI (Steibinderné) Mathilde, There-
se, Vincenz; FORSTENHÖUSLER Jos.; GALIGER (Munkácsiné) Jolán, Mar-
git; GENG Martha; GROSZHART Rézi; KADAR Georg, Michael; KAISER 
Anna, Magda, Maria, Therese, (Kadarné) Veronika; KELLENBERGER Johann; 
KRUPNIK Emma, Maria; LEISS (Hamzáné) Eva, Franz, Irma; LINK Maria; 
MAISCH Johann; MANZ Karl; MUTTER Anna, Emma, Maria, Margareta; 
PFEFFERKORN Michael; REISER Johan, Therese; ROSTÁS Katalin; ROT-
TER Therese; SIEGLI Johan, Stefan; STEINBINDER Agnes, Anna, Boldi, 
Elisabeth, Maria, Mathilde, Stefan, Therese; SUTTER Simeon; TOMA Jakob, 
Leopold, (Vargáné) Maria; ÜBERLHARDT Jakob, Johann, Simeon; VARGA 
Gyula.

Esetleg voltak még
Munkácsi Jolán és Hamza Éva visszaemlékezése szerint a fenti névsor nem tel-
jes. Talán az alábbiak közül is velük együtt deportáltak még néhány férfit:
DIZIG Stefan; ENGEL Johann, Josef, Stefan; ERLI Emmerich, Martin, Josef, 
Vincenz; FETTER Sebastian; FREUND Andreas; GENG Johan, Martin, Micha-
el; KAISER Anton, Johan, Johan, Stefan, Vincenz; LINK Josef, Josef, Winzens; 
MUTTER Georg, Hans, Hans, Jakob, Josef, Josef, Josef, Wendelin; PFEFFER-
KORN Josef, Martin POPOMAJER Michael; SCHEFLER Johann; SIEBER 

54 . Az itteniek Krasznasándorfalut nagyon gyakran akkor is Sándraként emle-
getik, ha magyarul beszélnek, mivel a helység neve németül és románul is így 
hangzik (Schandra, illetve Şandra).
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Johann; SIEGLI Balthazar, Franz, Josef, Martin, Michael, Vinzenz; STEINBIN-
DER Anton, Anton, Franz, Hermann, Jakob, Johann, Johann, Josef, Josef, Josef, 
Karl, Michael, Michael, Michael; SUTTER Franz; TOMA Franz, Johann, Josef, 
Karl, Martin, Martin, Mathias, Michael; TÜZEK Johann, Michael; ÜBERL-
HARDT Josef.

Krasznaterebes

ALTVATER István; BÁLINTFI András, (Jeromosné) Gizella, István (sz. 1901), 
István (sz. 1908), Margit, Vendel; BAUMGARTNER (Manherczné) Mária, Pál; 
BIERGIESSER (Erniné, Löchliné) Mária, (Wiellandné) Mária; CSIRÁK Béla, 
István, János, József; CZIER Márton; CZUMBIL Ferenc, József, (Csirákné) 
Mária, (Markovicsné) Margit; DORNER (Dehenesné) Magda; FELBER István, 
József, (Harisné) Margit, (Czumbilné) Rozália; GNANDT Károly, (Krutzné) 
Mária; HARIS Béla, Ferenc, Géza, Kálmán, Pál; HEKKLER János (ifjú), János 
(id.), (Schlachterné) Mária, Róza; HERMANN György,  János, (Mathusné) Ma-
tild; HOLCZBERGER (Mekkerné) Hermina, Mária; JAKKEL (Jakkelné) Erzsé-
bet, János, (Schrádiné) Mária; JEROMOS Ferenc, Ferenc, István, János; JUNG 
István, KERN Márton; KORN (Lutzné) Gizella, (Altvaterné) Margit; KRUTZ 
István, János, József,  Zoltán; KUTI János; LÁNG József (ifjú), József  (id.), (Je-
romosné) Emma, (Baumgartnerné) Mária; LÖCHLI Antal; LUTZ Antal, (Dor-
nerné) Erzsébet, Ferenc, István, János, József, József, Pál; MATHUS (Wieserné) 
Erzsébet; MANTZ József; MEKKER Ilona, István, József, (Galigerné) Mária; 
MÜLLER József, (Ludescherné) Mária; PETZ (Ristné) Jolán; (Dornerné) Mag-
da; POPOMÁJER Mária; REIZ János, (Harisné) Margit; RIST Ferenc, István 
(ifjú), István (id.) József; RITLI Mihály; SCHLACHTER (Krutzné) Erzsébet, 
János (ifjú), János (id.), Mária; SCHRECK István; SULTESZ (Hermann) Mária; 
STIBLI (Tepfenhártné) Mária, (Hermanné) Terézia; TOMA Antal, Ferenc (ifjú), 
Ferenc (id.), György, (Haulerné) Erzsébet, Margit, Pál; TRUNK István, János, 
(Tománé) Mária; WEISENBACHER István, Róza; WIESER (Csirákné) Erzsé-
bet; István, (Tománé) Rozália; ZSOLDOS (Mayerné) Margit.

Az Aliz tanyáról voltak: TÖRÖK Ferenc, Imre; ÚJLAKI Géza. 
Szovjetunióban hunytak el

Bálintfi András, Felber József, Haris Géza, Haris Ferenc, Jeromos Ferenc, Jung 
István, Kern Márton, Lutz Pál, Reiz János, Rist István, Trunk István, Trunk Já-
nos .
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Madarász

BABOS András; BÁLINTFI Gyula, János, Károly; BICSI Mátyás; BRÉHM (Lo-
vagné) Irén, (Huberné) Mária, (Ferencziné) Veronika; CZIER Károly; DICZIG 
István; FLESCH Pál; FÓGEL János, (Tyimokné) Veronika; FREUND Mátyás; 
GULÁCSI (Bálintfiné) Erzsébet, Ferenc, Pál; HELTAI–HUTZLER (Butykosi-
né) Róza; HUTZLER Irén; HUBER (Freundné) Margit, Mihály; JÁNK József; 
JEROMOS János, (Grammelné) Mária; KAISER György, István, Lajos, Má-
ria, Mihály; KINÁL Vendel; KNECHT József; LEITNER János, Mária; LUTZ 
(Boscherné) Ilona, István, Mihály; MONOSTORI Ferenc; MÜLLER Ferenc; 
NONN (Tyimokné) Mária; NUSSER Ferenc, István; PANEK József; PÜSPÖK 
István, János, (Keiserné) Mária; REICH István, József ; RITLI (Kinálné) Ilona, 
(Keiserné) Margit; ROTTER (Lutzné) Mária; RUSKA–ERLI (Rotterné) Lili; 
SCHMIED (Baumgartnerné, Szeréminé) Hermina, Irén, Kálmán; SCHŐN Sán-
dor; SZABÓ József; TREER István; ZELEI–HERMANN (Benczéné) Erzsébet; 
ZSURZSÁN József.
A megkérdezettek közül egyesek szerint deportáltként, mások szerint hadifog-
lyokként kerültek ki Szovjetunióba a következők: Fógel Márton, Geiger Mihály, 
Grammer István, Leitner Antal, Lutz Ferenc, Lutz Vendel, Rotter József.

Szovjetunióban haltak meg
Kaiser Mária, Kinál Vendel, Leitner Mária, Lutz Mihály, Treer István.

Mezőfény

Bader–Heinrich
BADER József (1906 – 1945 ); BÉKÉS Ferenc (1910), Irén (1925 – lány); 
BÉKÉSI (Lechliné) Berta (1926); BÉLTEKI Ferenc (1921); BÉRCES Ferenc 
(1902, 15 ?); BETUKER György (1913), István (1905 – 1948, a kovács), István 
(Reich), János, Jenő (1913), József (kb. 1910), Mária; BIEGER István (1910); 
BOLINGER György (1906 – 1948); BREG Lőrinc (1910); BRÉM (Ulmerné) 
Anna (1925), Augustin (1905), György (1920), Gyula (1927), József  (1912), Pál 
(1905 – 1949, Kharter), Pál (1910 – Schlachter); BUCHMÜLLER Antal (1902 – 
1945), György (1903), (Wachterné) Ida (1923), József (1902 – 1947), (Hársfalvi-
né) Margit (1927); CZIER Pál (1911); CZUMBIL Ferenc (1921); CSIRÁK Ká-
roly; CSOBÁN János (1907), János (1900); DAN György (1910); EGELI István 
(1926), Isván (1905); Jenő (1918), Pál (1915 – 1945), Tivadar (1904); ERDEI 
István?; ÉBERST József (1901); FEIGI Imre (1900), János (1904), Jenő (1907), 
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József (1907), Julianna (1918 – lány), (Gnandtné) Mária (1926), Pál (1913); FÉ-
NYI József (1927), Lőrinc (1928); FISCHER (Békésiné) Berta, (Szeibelné) Er-
zsébet (1923), Erzsébet – aki Csanáloson volt tanítónő?, Ferenc (1906), György, 
István (1917), (Baumgartnerné) Julianna (1927), Lőrinc (1908 – Válajer), Lőrinc 
(1912 – Páliz), (Teiszlerné) Margit (1923), (Ganandt) Mária, (Knechtné) Mária 
(1925), (Mayerné) Mária (1920), Pál (1906); FISHER Mária (1913), (Gnandtné) 
Mária (1923); FORRÁSI Pál (1901); FUTÓ György (1901  –1946); GLATZ 
Pál (1911); GNANDT (Fischerné) Anna (1927) , Antal (1908 – 1947), Ágoston 
(1907 – 1946), (szász férj) Berta (1918), (Békésiné) Erzsébet (1915), (Heinri-
chné) Erzsébet (1922), Ferenc (1923), György (1927), Gyula (1920), (Marosi–
Maresné) Ilona (1921), (Pappné) Ilona, Imre (1907), István (1903 – 1945), Já-
nos (1906), Jenő (1911), (Szászné) Magdolna, (Hermanné) Margit, (Vachterné) 
Margit (1924), (Hochdoeferné) Teréz (1923), Tivadar (1911), Wilhelm (1924), 
(Vekkerné) Vilma (1920); GÓZNER Béla (1923 – 1948); GREMPER Pál 
(1920); GYARMATI Ferenc (1908), István (1910), János (1903); HALÁSZ (?); 
HALMOSI György (1908); HARTMANN Ferenc (Csomaközre nősült), István 
(1906), István (1911); HEINRICH Antal (1906), Erzsébet (1922), (Fischerné) 
Erzsébet (1926), (Gnandtné) Erzsébet (1926), Ferenc (1913 – Rohesz), Ferenc 
(1904 – Khanrád), (Fischerné) Gizella, György (1907), (Ritliné) Ilona (1923), 
István (1908 – 1947), István (1904 – láger–lapos), István (1900), István (1915), 
József (1908, Nanz), József  (1914 – Lébold), József (1914, Szilágyi, Csanálosi, 
de Fényről deportálták – 1945), (Heinrichné) Julianna (1922), (Mayerné) Mária 
(1922), (Sterkné) Margit (1927), Mihály (1910), Pál (1911), (Ludescherné) Ro-
zália (1926). 

Hochdorfer–Résch
HOSHDORFER (Gnandtné) Teréz (1924); HONFI Elek (1922 – 1947), János 
(1918 – 1947); HORN József (1911); HUND Antal (1905 – 1947), (Lechliné) 
Berta (1917), János (1908), János (1902 – 1947), József (1914 – 1945), Mi-
hály (1911), (Tempfliné) Róza (1926); ILLÉS (Gnandtné) Mária (1922); JEK 
József (1902 – 1945); JÓNUCZ Elek (1903); KALTENBACHER János (1922), 
(Ulmerné) Mária; KESSENHEIMER István (1912); KINCZEL Antal, Ferenc 
(1906, a malmos), Ferenc (1906, Kanrád), (Veibelné) Gizella (1924), Jenő, 
Julianna (1915), Mária (1912), (Veibelné) Mária (1926), Pál; KIRNER Antal 
(1913); KNECHT (Prémné) Etel (1925), Etel (1913 – Maurez), Ferenc, Lőrinc 
(1923), (kálmándi férj) Mária (1925); KOVÁCS ? aljegyző volt; KREMPER Ist-
ván (1900); LÁNG György; LÉBER Lajos (1921); LECHLI (Szilágyiné) Erzsé-
bet (1922), Ferenc (1923), (Markovitschné) Ilona (1926), István (1920), József 
(1919), Mihály (1920); LEIBLINGER Mihály; LEIM János (1914); LEVELES 
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György (1916 – 1946); LIEB Sándor (1927); (Tégerné) Valéria; LOVAG (Brém-
né) Irén (1922), János (1907 – Kártos), (Fényiné) Terézia (1927); LŐRINCZ 
György (1913); LUDESCHER István (1918), János (1923), (Hermanné) Jolán 
(1924), Pál (1916); LUPUC Anna (1924, Károlyba került), (Tempfliné) Mária 
(1926, Károlyi, de Fényről vitték); MADARAS József (1906); MARTIN István 
(1917 – 1945), Lőrinc (1914), Mária (1914); MAYER Mária (1922); MELLAU 
Pál (jegyző); MÉSZÁROS Lajos (1910); MERK Antal (Jakóbez, 1922 – 1945), 
György, Pál (1907 – 1945); METZNER Elek (1901), (Rieszné) Erzsébet (1921), 
Mihály (1909 – 1947); MEZŐFÉNYI György (1909 – 1947), István (1901); 
MIKLÓSI Lőrinc (1914); MORENT (Wekkerné) Ilona (1922); MURVAI Ferenc 
(1927 – 1947), Pál (1915); MÜLLER József (1927), (Fischerné) Margit (1919), 
Márton (1912); OROSZ Berta (1912 – 1945), (Fischerné) Emma (1924), György 
(1920), János (1907), Margit (1919 – 1947); PAPP Sándor (1900); POPEL-
MÁJER István (1908); PRÓGLI (Teiszlerné) Margit Éva (1924); PREG János 
(1914); RÉDAI Ferenc (? – 1945); REICH (Bregné) Erzsébet (1923), (Lovagné) 
Erzsébet (1921), Ferenc (1927), János (1911), Pál (1909); RÉDAI Ferenc (? – 
1945); RÉSCH (Veibelné) Anna (1926), Antal (1917 – 1947), (Veibelné) Erzsé-
bet (1922), Ferenc (1927). 

Reszler–Zetye
RESZLER Lőrinc (1905); RIESZ László (1922), Lőrinc (1913); RITLI (Lu-
descherné) Anna (1923), (Rédai) Ferenc (1904 – 1945), Pál (1913); RÓZSA 
(Sterkné) Ilona (1925 – a Ponyvásról); SCHEIERMANN Károly (1903); SCH-
REPLER Rózsi; SCHREOLER Rózsi, tanítónő, Csanáloson állásban; SCH-
NELL István (1910); SCHULLER Antal (1901), Pál (1912); SCHUMANN 
György (1902); SEKK (Lovagné) Mrgit (1925); STERK Ferenc (1921), (Temp-
fliné) Mária (1927); SZABÓ Margit (1920 – lány), (Schmalholczné) Vilma 
(az ura kálmándi, 1923); SZÁSZ György (kb. 1910); SZEIBEL István,  József 
(1919), (Várkutiné) Margit (1927); SZENDE Ferenc (1912); SZILÁGYI István 
(1906), József (1910); SZŐCS András (1908); TÁBORI Pál (1912 – 1945); TE-
ISZLER Ferenc (? – 1945); TEMPFLI (Martinné) Emma (1923), Ferenc (1903), 
Imre (1901), István (1911), János (1902 – Khanrád), János (1908 – 1947, Phá-
liz), János (1923 – 1947), Lőrinc (1903 – Lukesz), Lőrinc (1912 – Bruklecez), 
(Martinné) Mária (Risz Marcsa) (1921), Mihály (Páliz, 1916), Mihály (a molnár, 
1910), Mihály (Breg, 1901), Pál (1901), Pál (1911), (Lechliné) Vilma (1924); 
TIVADAR (Borosné) Erzsébet (1921), Ferenc (1919), József (1922); ULMER 
Ágoston (1908 – 1946), Béla (1924), György (1901 – 1947), (Lechliné) Erzsébet 
(1919), (Kállóné) Ilona (1923), (Prógliné) Klára (1927), Matild (1911 – 1945), 
Mária (1920), Róza (1922 – 1947), Tivadar (1915, Zsiga), Tivadar (1910?, Bru-
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nó), Pál (1911); VACHTER Elek (1914), (Buchmüllerné) Ida (1927), István 
(1917), Mihály (1914); VADAI Elek (1909); VÁNDOR Margit tanítónő; VÉ-
BER Ferenc (1908 – 1947); VEIBEL Erzsébet (Vibliz), (Gnandtné) Erzsébet 
(1921), Hartné) Etel (1923 – férjhez Kálmándra), Ferenc (1923), (Teiszlerné) 
Gizella (1917), Imre (1901), Mihály (1910); VEKKER Ferenc (1908), Ferenc 
(1911 – 1947, Schneider), István (1922), János (1920), Jenő, (Rampeltné) Mária 
(1922), Margit (1917, lány, tanítónő), Pál (1902), Vilma (1921); VITÉZ (Lovag-
né) Emma (1924), Ilona (1925, lány), (Lovagné) Mária (1920); VITZ (Heinrich) 
Emma (1924), Jenő (1909), (Knechtné) Julianna (1923), Pál (1907 – 1947); 
WILHELM János (1914); ZETYE György pásztor, leghamarabb került haza .

Kálmándról elvittek: HÁRSFALVI Imre (1923), KALTENBACHER Mária 
(1925), KREITER (Monostoriné) Mária (1924), RESZLER (Ritliné) Katalin 
(1923), SCHEFFLER (Lechliné) Etel (1922), TATRAI (Vekkerné) Ilona
Lieb (Schrádiné) Ilonát (1926) Kaplonyból deportálták, Zoltán, a férje
Rampelt Károly (1926) a szászföldről származott, Dombaszon ismerkedett meg 
későbbi, fényi feleségével .

A Szovjetunióban hunytak el
Bader József, Békés Irénke, Betuker István (a kovács), Betuker István (Reich), 
Betuker János, Betuker József, Bolinger György, Brém Pál, Buchmüller Antal, 
Buchmüller József, Csirák Károly, Egeli István, Egeli Pál, Feigi Imre, Fischer 
György, Futó György, Gnandt Antal, Gnandt Ágoston, Gnandt György, Gnandt 
István, Gnandt János, Gnandt (Szászné) Magdolna, Gózner Béla, Gremper Pál, 
Heinrich Erzsébet, Heinrich István (1908), Heinrich József, Honfi Elek, Honfi 
János, Hund Antal, Hund János, Hund József, Jek József, Kinczel Antal, Kinczel 
Ferenc (Kanrád), Kinczel Jenő, Kinczel Pál, Láng György, Leiblinger Mihály, 
Leveles György, Lieb Sándor, Martin István, Merk Antal, Merk György, Merk 
Pál, Metzner Mihály, Mezőfényi György, Murvai Ferenc, Orosz Berta, Orosz 
Margit, Rédai (Ritli) Ferenc, Résch Antal, Résch János, Riesz(musz) János, 
Sterk Lőrinc, Szász György, Szilágyi István, Tábori Pál, Teiszler Ferenc, Tempfli 
János (1908), Tempfli János (1923), Tempfli Pál (1901), Tempfli Pál (1911), Ul-
mer Ágoston, Ulmer György, Ulmer Matild, Ulmer Róza, Véber Ferenc, Veibel 
Erzsébet (Veibliz), Vekker Ferenc, Vekker János, Vekker Jenő, Vitz Pál. 

Megjegyzés: A mezőfényi temetőben álló emlékművön feltüntetett személyek 
közül Békési Lőrinc, Czumbil János, Gnandt József, Heinrich János, Hochdor-
fer János, Kaltenbacher Rudolf, Kinczel Pál, Sterk István, Sterk János, Teiszler 
Mihály, Tempfli Ferenc és Tegen Antal nem deportáltakként haltak meg, hanem 
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a fronton estek el.
(adatgyűjtés: 2000 július – október)

Mezőpetri

Bailand – Heringer 
BAILAND János, Vendel; BARTH Alajos (szül. 1902, Csisztikó), Gyula (Csisz-
tikó), István (1909, Konsztantinovka, elhunyt 1947. 03. 04), István (1908, Csisz-
tikó), ifj. István (szül. 1924, Konsztantinovka), Jakab (1904, Csisztikó), János 
(1927, Csisztikó), (Deresné) Julianna (1925, Konsztantinovka), (Pagonyiné) 
Mária (1928, Csisztikó), (Pfeifferné) Mária, Mátyás (Csisztiko), (Barátki) Mi-
hály, Pál (1902, Csisztikova), (Manczné) Róza (1916, Konsztantinovka), Sán-
dor (1926, Konsztantinovka); BARÓTH Vilmos ( 1912, Csisztiko, megh. 1947); 
BERTUSCH Jakab; BREHM Anna, István (megh. Oroszrszágban), János, József 
(1909, Konsztantinovka);BOHLER (Barthné) Erzsébet (1925, Csisztikó), István 
(1899, Csisztikó); CZIER István (Csisztikó); CZIMMERMANN István (1903); 
CZUMBIL Alajos, István (1907, Konsztantinovka), István (1924, Konsztanti-
novka), József (1916, Konsztantinovka), (Pinkné) Julianna (1923, Csisztikó), 
Márton, Mihály (1903, Konsztantinovka, megh. 1945. 09. 29.); DÉVAI Dónucz 
Dezső (1913, Konsztantinovka), József (1916, Csisztikó); DIETRICH (Dolgos) 
János (megh. Szovjetunióban); EMILI (Békésné) Anna (1925, Konsztantinovka), 
Ferenc (1907, Konsztantinovka),  Ilona, István (1926, Konsztantinovka, megh. 
1947. 03. 29.), Julianna (1924, Konsztantinovka); ERNI (Mórentné) Julianna 
(1922, Rudni, 1049–es láger); FASTUS (Barthné) Erzsébet, (Mesterné) Mária; 
FÉZER (Hornné) Erzsébet (1923, Konsztantinovka); FISCHER Erzsébet; GÁ-
DOROS (Karádiné) Erzsébet (1920, Konsztantinovka); GÓZNER Lőrinc (1910, 
Csisztikov); GRISZHÁBER Antal (1915), István (1909, Csisztikó), (Jeromosné) 
Katalin (1920), Mátyás (Máté?) (1905, Konsztantinovka, megh. Szovjetunió-
ban 1948); HARMATOS (Heim) Ferenc (megh. 1947. 06. 20.); HALLER István 
(1925, Konsztantinovka), (Ritzmanné) Mária (1922, Konsztantinovka); HÁRS-
FALVI István (1926, Konsztantinovka. megh. 1947, Oreoszországban), (Horn) 
Mihály (1904, Csisztikó); HEIM Ferenc (megh. Szovjetunió), Jenő (megh. Szov-
jetunióban), Mihály (megh. Szovjetunióban); HERINGER Alajos, (Mátyásné) 
Mária (1923, Konsztantinovka);

Hirsch – Osváth
HIRSCH Gergely (1902, Junkov, megh. 1947. Szovjetunióban); HOLCZMANN 
Ferenc (megh. Szovjetunióban); HOCHREITER Mihály (1909, Konsztantinov-
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ka); HORN Erzsébet, (Hársfalvi) István (1924, Junkov, megh. 1947. 03. 19.), 
József (1894, Konsztantinovka, megh. 1947. Szovjetunióban), (Gulyásné) Mária 
(1922, Hecejetrukon), (Kékesiné) Mária (1925, Csisztikó); ILLÉS István (1910, 
Konsztantinovka); JUSZEL Márton (1907, Konsztantinovka); KAISER István 
(megh. 1947. 02. 07.), Mária; KEIZER István (1907, Konsztantinovka); KELE-
MEN Mária; KINCZEL János, (Mozerné) Mária, Vendel (megh. Szovjetunió-
ban 1945. 04. 19.); KIRNER István (Csisztikó); KORBER István (1910, Boxi-
da , megh. Szovjetunió, 1945), (Moserné) Julianna (1924, Konsztantinovka), 
Mária; KÖTÉLVERŐ Jenő (1923, Konsztantinovka); KRECZINGER István 
(1915, Csisztikova); KUNCZ (Mózerné) Erzsébet (1923, Csisztikó), (Kárádi) 
János (1906, Csisztikó); LINZENBOLD Elek (1909, Konsztantinovka); LOVAS 
(Leier) József; MADARAS (Müllerné) Hermina (1925, Konsztantinovka), (Mo-
ser) József, MANCZ (Barthné) Róza (1920),  János (1913, Csisztikó); MANN-
HERCZ Ferenc, György (1902, Boxida), (Müllerné) Hermina, István (1909, 
Csisztikó); MÁTYÁS (Pregné) Mária (1922, Konsztantinovka), János (1907, 
Csisztikó); MERÉSZ (Kinczelné) Mária (1923, Konsztantinovka); MERK Fe-
renc (1906, Konsztantinovka), József (1924, Konsztantinovka); MERLI  (Wei-
belné) Erzsébet (1923, Konsztantinovka, Artyinovka), Rezső (1899, Konsztan-
tinovka), Róza; MESINGER Alajos; MEZŐ Mátyás (1908, Konsztantinovka, 
megh. 1945, Szovjetunióban); MOHRENT Ernő (1921, Konsztantinovka), Ist-
ván (1908, Konsztantinovka), János (1903, Konsztantinovka, megh. 1947. 03. 
28., Szovjetunióban), Károly (1916, Ural), Mátyás (1905, Csisztikó), Mihály 
(megh. Szovjetunió); MOSER József (1909, Csisztikó, elh. 1947. Szovjetuni-
óban), (Riczmanné) Mária, (Kinczelné) Mária, (Mezei) Mátyás (1915, Konsz-
tantinovka, megh. 1945. 05. 15. Szovjetunióban), (Schlosszer) Mátyás (1920, 
Konsztantinovka), Mihály; MÜLLER Ferenc (1908, Konsztantinovka, megh. 
1947. 05. 17. Szovjetunióban), István (Szibéria), Katalin; NAGY Ferenc (1908, 
Konsztantinovka), Gusztáv (1924, Konsztantinovka); NÁDASI (Neühof) István 
(1908, Konsztantinovka, megh. 1945. 09. 26. Oroszroszágban); 

Neuhoff – Zsurzs
NEUHOFF Mátyás (megh. 1948. 05. 05. Szovjetunióban); NONN Mária; 
NYIRI (Czimmermann) István (1908, Doneckaja, megh. 1945 Szovjetunióban); 
OSVALD Mátyás; OSVÁTH Mihály (1906, Csisztikó, megh. 1945. Szovjetuni-
óban); PAPP János; PÁL (Farkasné) Mária (1921, Konsztantinovka); PFEIFFER 
Alajos, (Pagonyi) Antal (1927, Csisztikó), (Tepfenhartné) Erzsébet (1919, 
Konsztantinovka), János (1906, Csisztikó, megh. 1947. 03. 27. Szovjetunióban), 
János (1906, Csisztikó), Mátyás (1912, Konsztantinovka); PINK Mária (1920); 
PISZKORNIC Sándor; POPOMÁJER (Renné) Mária (1916, Konsztantinovka); 
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POSZET Hedvig, (Májerné) Ilona (1925, Konsztantinovka), Jenő (1911, Csisz-
tikó, megh. 1945. Szovjetunióban); PRASZLER István (1907, Junkov); PRE-
KUP Anna (1921, Konsztantinovka´); PRÉM Anna (megh. Szovjetunióban), 
József; RADÁCS István; RÁCZ Antal (1901, Konsztantinovka); RÁK (Mórent-
né) Erzsébet (1926, Konsztantinovka), György (1912, Konsztantinovka), József 
(1904, Konsztantinovka), Mária (1924, Csisztikó, megh. 1945. Szovjetunióban); 
REJTŐ István (1902, Csisztikó); RÉSCH János (megh. 1947. 05. 17. Szovjet-
unióban), Jenő (1907, Konsztantinovka, megh. 1947. 07. 16. Szovjetunióban); 
RIMILI (Müllerné) Erzsébet (1921, Konsztantinovka), Ferenc (1914, Konsztan-
tinovka), Ferenc, Jakab (1908, Csisztikó), János (1914, Csisztikó); RICZMANN 
Antal (1914, Sztalinó, Horlovka), (Rejtő) István, István; SCHWEGLER Alajos, 
(Mátyásné) Erzsébet (1920, Konsztantinovka), (Mohrné) Mária (1923, Konsz-
tantinovka); SISZ Jakab (1902, Junkov), (Praszlerné) Mária (1925, Junkov); 
STIER István (1905, Konsztantinovka, mgh. Szovjetunióban); STOCZ Mar-
git (1923, Konsztantinovka); SZABÓ János (1907, Junkom); SZILÁGYI Pál; 
TEMPFLI (Bohlerné) Erzsébet (1926, Csisztikó), Ferenc (1905, Dnyepropet-
rovsz, megh. 1945. Szovjetunióban), (Vengliné) Mária (1923, Konsztantinov-
ka), (Hornné) Róza (1926, Konsztantinovka), Veronika (1922, Konsztantinov-
ka); TEPFENHART (Czumbilné) Erzsébet (1925, Konsztantinovka), Sándor 
(megh. Szovjetunióban); VARGA Gyula (1922, Konsztantinovka); VÁRADI 
(Merkné) Erzsébet (1924, Csisztikó); VEIBEL Ferenc (1915, Szibéria), VEK-
KER János (megh. 1945. 05. 07. Szovjetunióban); VÍZVÁRI (Mogyorósné) 
Julianna (1923, Konsztantinovka), (Vonházné) Mária (1920, Konsztantinovka); 
VONHÁZ (Mogyorósné) Anna (1924, Konsztantinovka), Imre (1896, Csisztikó, 
megh. 1945. Szovjetunióban), István (1901, Konsztantinovka), József, (Heim-
né) Julianna (1928, Csisztikó), (Schreplerné) Jusztina, Mihály; WEBER István 
(1926, Konsztantinovka), Márton (1904, Csisztikó); ZSURZS (Szabóné) Anna 
(1928, Csisztikó), (Barotáné) Mária (1924, Komsztantinovka).

Esetleg az elhurcoltak között voltak még:
BARTH (Hallerné) Erzsébet, BAILAND Roland (szül. 1909); BREHM Antal, 
Mária; BOTLINGER István, Mátyás; CZIMMERMANN Mátyás; CZUMBIL 
Ilona, János, József, Mátyás; DERES (DOROS, BOROS?) István, József; FA-
STUS Antal, Erzsébet; GÓZNER Ferenc, GRISZHÁBER (Kunczné) Erzsébet, 
HÁJER Imre, HALLER József, HERINGER János, József, HOLCZMANN 
János, Mária; ILYÉS Mária; JUSZEL István; KALTENBACHER Erzsébet; 
KIMMERLING (Kismartoni) István; KOCH Mihály; KORBER Alajos, Ist-
ván, György, József; KUNCZ Ágoston (Gusztáv?), János, (Wieserné) Mária; 
MANNHERCZ Anatal; MANNHERCZ József, Mária, Mihály; MERK Ist-
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ván, János; MERLI Rudolf; MOHR Ferenc; NAGY Gáspár; PFEIFFER Ala-
jos, György, György, Mihály, Mihály, Vendel; PINK Béla, János, Julianna; PO-
SZET István; POPOVITSCH Alajos, Ferenc; PRÉM János; REICH (Récsei) 
József; RENN János,Vendel; RÉSCH István, Julianna; RESZLER (Rétfalvi) 
József; RICZMANN János, József; SCHWEGLER István, János; STIER István; 
STOCZ Gusztáv, (Fastusné) Mária; TEPFENHART József; VELKER Antal, La-
jos (1905) Novoszibirszk; VONHÁZ Ferenc, Jakab; WIESER István, József.

Mezőterem

Barát – Lieb
BARÁT István; BROTHAG Alajos (1916), (Szolomájerné) Gizella (?. 03. – 48. 
10.16.); BUCHMÜLLER István (1927, 03. – 49.11.18), Julianna (1924–1945), 
(Merkné) Mária (1925., 03. – 48. 10. 16.); CZIER János (1913 – 1945), Pál 
(1899); CZIMMERMAN István (1905., 03. – 47. 04. 16 –K),
János (1901), (Szolomájerné) Krisztina (1915); CZINZEL (Ludescherné) Erzsé-
bet (1920); CZUMBIL Béla (Petriben született); DOBAI Sándor; DOLOCZKI 
Ferenc (1911., 03. – 45. 10. 23.), József, Géza(1927., 09. – 49. 10. 29.), (Len-
derné) Margit; EGLI Alajos (1928–1947), János (1906), Mihály (1914), Lajos; 
EMŐDI Jakab (1900., 13. – 47. 09. 15. – K); ERDŐS Sándor (1904–1945); 
FARKAS István (1920); FECSER György (1909., 03. – 47. 04. 03. – K); FEL-
BER (Csiszárné) Erzsébet (1925., 09. – 48. 10. 11.), Magdolna (1927); FÉZER 
(Teiszlerné) Erzsébet (1925. 03. – 47. 09. 13.), István (1904), János (1901., 03. 
– 45. 10. 23. – K), Mihály (1903–1947. – K.); FREUND Erzsébet (1921), Ferenc 
(1899 – K), Ferenc (1927 – K), János (1919., 03. – 45. 11. 15.), József, (Rimiliné) 
Mária (1925); FUGEL Mária (1910–1945); FÜGG József (1920 – K), (Hölczli-
né) Mária (1918); GIDIMAN György (1903), Jakab (?–1945); HALINCA Carol 
(1913 – K), Margit, (Dobainé) Mária (1916); HALLER Erzsébet (1927., 03. 
– 47. 04. 12.), (Hágenné) Erzsébet (1922), (Szeleiné) Erzsébet (1927), Ferenc 
(1906., 03. – 49. 11. 09.), Ferenc (1914., 03. – 49. 12. 16.), János (1904., 03. – 
47. 04. 15.), József (1910., 03. – 48. 12. 14.), (Szolomájerné) Mária (1924., 03. – 
47. 09. 13.); HAULER (Fehérné) Margit (1925., 15. – 47. 10. 03.); HART Erzsé-
bet (1925., 09. – 49. 12. 13.), János (K), (Holló) Mihály (1903); HARTMANN 
József (1915–1945); HÁGEN (Merkerné) Erzsébet (1911., 03. – 46. 11. 29.), 
István (1906 – K), János (1904., 09. – 45. 10. ?.),  József (1922., 03. – 48. 12. 
15. – K), (Merliné) Mária (1915., 26. – 47. 10. 22.), Mátyás (1901), (Hirimliné) 
Róza (1918., 03. – 45. 10. 29.); HENGELI Alajos (1904), György (1902–1945), 
János (1912 – K), Julianna (1928., 03. – 49. 12. 03.), (Kinczliné) Mária (1925., 
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03. – 47. 04. 12.); HERMANN (Kellerné) Mária (1922); HIRIMLI Mihály 
(1927–1946); HOCHDORFER (Steinbinderné) Julianna (1913), Vendel (1906); 
HOLCZBERGER (Engelné) Mária (1927); HORN Antal (1903., 03. – 47. 07. 
29. – K), Antal (1921– K ), (Trunkné) Erzsébet (1921., 03. – 47. 11. 17.), (Von-
házné) Julianna (1920. 03. – 48. 10. 17. –Kisdengelegről?), (Schrádiné) Mária 
(1926., 26. – 48. 08. 20.); HÖLCZLI Alajos (1910–1946), (Hallerné) Erzsébet 
(1913., 03. – 48. 10. 15.), István (1907–1947); JUBÁK János (vasutas); JUSZLI 
Mihály (1912); KELLER János (1908., 03. – 47. 08. 31.); KESSZENHEIMER 
Ernő (1910), (Kruczné) Mária (1925., 03. – 47. 09. 13.); KINCZEL (Hengeliné) 
Mária (1925., 03. – 47. 04. 12.), (Scheuerliné) Róza (1921); KINCZLER Kata-
lin (1913), Katalin (1911–1947); KINCZLI Ferenc (1912. – K), (Schweglerné) 
Julianna (1926), Károly (1918., 03. – 45. 12. 20.), Károly (K), Mihály; KIRÁLY 
Alajos (1902); KIRNER Antal (1901 – K) István (1928–1948), Margit (1925), 
(Magdásné) Mária (1926., 26. – 49. 12. 17.), (Szolomájerné) Róza (1920); 
KNÉBLI György (K); KONCZ Antal (1927., 03. – 49. 11. 01.); KOVÁCS Ist-
ván (1908., 03. – 45. 11. 20.); KREMPER (Hengeliné) Mária, (Hartné) Erzsébet 
(1926); KUNCZ Anna (1925–1948) Béla (1910), (Trunkné) Erzsébet (1923., 03. 
– 47. 08. 12.), Ferdinánd (1909–1946), Ferenc (1910–1945), (Magdásné) Gizel-
la (1928., 21. – 49. 11. 01.), Irén (1926), József (1906–1947), (Törökné) Magda, 
(Kinczliné) Margit (1927), (Renné) Terézia (1926.); LENDER István (1908), 
János (1906–1947), József (1908., 03. – 48. 11. 01.), (Gyetkóné) Margit (1922., 
03. – 46. 04. 19.); LIEB Mihály (1902–1945); 

Lindenmájer – Winkler
LINDENMÁJER József (1900–1946), Katalin (1926), (Schulteszné) Má-
ria (1927); MAGDÁS György (1927.), (Kunczné) Rozália (1925., ?); MARE 
Gheorghe (1909., 26. – 46. 05. 10.); MELLAU János (K), József (1903 – K), 
Márton (1919., 03. – 49. 12. 16.); MERK (Seplerné) Rozália (1922. 03. – 49. 12. 
17.); MERKER György (1908–1946), János (1906–1945); MESINGER Márton 
(1904–1945); MOCK Antal (1910), Ferenc (K), György (1906), János (1917., 
03. – 49. 10. 17.), József (1908 – K), (Scheuerliné) Mária (1910., 03. – 49. 
11. 01.), Mária (1910); MOSER (Scheuerliné) Erzsébet (1914., 27. – ), Mária 
(1923–1947), (Steinbinderné) Vera, Veronika (1919–1946); MÜLLER György 
(1902), (Kinczliné) Juliana (1914., 03. – 46. 12. 24.); NONN János (1910., 03. 
– 47. 09. 15.); NUSSZER (Reszlerné) Ilona (1920., 03. – 47. 09. 12.); ONUCZ 
Ferenc (1907 – K), (Hartmanné, Brothagné) Róza (1922); ORDEL (Vizerné) 
Mária (1911. 03. – 46. 11. 29.); OSZOCZKI (Hengeliné) Adél, Mária (1925., 
03. – 47. 12. 28.), István, Mária Katalin (1927), (Stoczné) Mária (1926); OS-
VALD Márton (1914); PAFÉRI (Rimiliné) Erzsébet (1927., 03. – 49. 12. 31.), 
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István (1903); PFEIFFER Mihály (1918–1945); POÓSZ József (1912., 03. – 47. 
07. 15.); POSZET József (1928., 03. – 49. 12. 01.), (Volsitzné) Margit (1914); 
RENN Erzsébet (1919), Mihály (1921., 13. – 47. 09. 15.); RESZ Béla (1907.– 
K), József, Margit (1922., ?. ); RESZLER Ferenc (1923), Ferenc (1928–1947), 
Károly (1924., ?. – 49. 11. 01.), Mihály (1928., 03. – 45. 10. 30.), (Vekkerné) 
Rozália Anna (1925. 26. – 49. 11. 13.);
RICZMANN Antal (1899); RIMILI Margit (1924., 13.), (Szilágyiné) Margit 
(1924), (Freundné) Mária (1925), (Scheuerliné) Mária (1927., 03.– 47. 09. 27.); 
ROZS Mihály (1923., 15. – 49. 10. 26.); SASHALMI Antal; SCHEUERLI Antal 
(1902), István (1917), Vendel (1908); SCHNÉBLI Béla (?., 26. – 49. 11. 19.), 
Ferenc (1906), István (1900., 03. – 45. 05. ?.); SCHRÁDI Elek, Ferenc (1910), 
György (1904., 13. – 47. 11. 25. – K), (Hochdorferné) Ilona (1922., 03. – 48. 07. 
16.), Jakab (1912), János (1914., 03. – 49. 12. 17.), (Brothagné) Mária (1920), 
(Stoczné) Mária (1924., 05. – 48. 07. 16.); SCHREPLER Antal (1908., 03. – 47. 
07. 02.), Antal (1901), Ferenc (1915), György (1928., 03. – 05. 04. 03.), György 
(1905), (Vinklerné) Ilona (1915), István (1927., 09. – 49, 10. 29.), János (1907., 
04. – ), János (1901), János (1903–1945), József (1921., 15. – 49. 10. 19.), Mária 
(–1927), (Hallerné) Margit (1920. 03. – 49. 12. 06.); SCHNÉBLI István (1900–
1945); SCHÖMBERG Antal (1916), Ferenc (1922–1946), (Hágenné) Rozália 
(1926. 09. – 49. 01. 17.), Zita (1919., 03. – 48. 10. 25.); SCHRÁDI János (1900–
1947); SCHREPLER Antal (1908–1947), Ferenc (1915–1947), György (1905–
1947), Mária (1926–1945); SCHULTESZ Ferdinánd (1920. – K), (Keszenhei-
merné) Julianna (1923); SCHWEGLER (Czumbilné) Etel (1907), Ilona (1916), 
Margit (1926); SEPLER (Merkné) Rozália (1922. 03. – 49. 12. 17.); SIMON 
(Osvaldné) Erzsébet (1919–1945); STEINBINDER Márton (1925–1949 – K), 
Márton (1904–1945); STOCZ (Schrádiné) Erzsébet (1919., 03. – 47. 08. 20.), 
(Schulterszné) Erzsébet (1926), Ferenc (1909 – K), István (1908 – K), János 
(1928–1947), János (1921–1947), (Lenderné) Margit (1925., 09. – 46. 12. 29.), 
Márton (1923–1949), (Merliné) Rozália (1921., 03. – 48. 07. 21.); SZEIBEL 
János (1906); SZENDE Ferenc, Béla (tanító 1912., 14. – 45. 10. 23.); SZÉKELY 
(Hornné) Erzsébet (1923., 09. – 47. 07. 27.); SZILÁGYI (Mellauné) Erzsébet 
(1921., 03. – 45. 10. 20.), Ferenc (1909), István (1916., 03. – 47. 10. 17.), István 
(1927., 03. – 49. 12. 08.), István (1924 – K), (Mockné) Mária (1919., 03. – 49. 
12. 16.); SZOLOMÁJER Antal (1909), Ferenc (1927., 03. – 45. 10. 23.), Ferenc 
(1907., 03. – 47. 09. 15.), György (1904), István (1902–1946), István (1906 – 
K), István (1908 – K),
József (1901–1946 – K), Mária (1928), (Trunkné) Rozália (1920., 09. – 49. 12. 
13.), Pál (1912., 03. – 48. 10. 25. – K); SZŐNYI (? – K); TEISZLER József 
(1910 – K), (Juszliné) Erzsébet (1926., 26. – 47. 12. 26.); TEMPFLI Mihály 
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(1906), (Egliné) Mária (1923); TOMA (Barátkiné) Mária (1927), (Dolóczkyné) 
Margit (1923., 03. – 48. 10. 17.); TÖRÖK Magdolna (1914., 09. – 47. 07. 24.); 
TRUNK János; VARGA (Földényiné) Mária (1926., 03. – 49. 11. 01.), György 
(1902), József (1889 – K); VEKKER (Reszlerné) Rozália (1925., 20. – 49. 11. 
01.); VÉBER János (1905.); VIEZER Ernő (1904),
István (1911. 03. – 47. 10. 14. – K), János (1901), Mária (1927); VINKLER 
(Magdásné) Erzsébet (1923., 03. – 49. 12. 17.), (Szolomájerné) Erzsébet (1922., 
09. – 49. 12. 13.), Ferenc (1908), (Stoczné) Ilona (1921), István (1909), János 
(1920), József (1906); VOLSITZ Antal (1899–1945), József (1901 – K), Juli-
anna (1911), (Kinczelné) Erzsébet (1925., 03. – 49. 11. 01.), Pál (1908); VON-
HÁZ István (1928. 26. – 49. 11. 28. – K), Pál (1909–1947); VEBER Ferenc 
(Fényre nősült), János (?–1945), (Vinklerné) Veronika (1915., 03. – 48. 10. 17.); 
WEKKER János (1904), György (1910., 03. – 47. 09. 15.); WINKLER János 
(1920–1945). (K = Konsztantinovka)

Szovjetunióban haltak meg
Barát István, Buchmüller Julianna, Czier János, Egli Alajos, Erdős Sándor, Fe-
cser György, Fézer Mihály, Freund József, Fugel Mária, Függ (Hölczliné) Má-
ria, Gidiman Jakab, Hágen István, Hartmann József, Hengeli György, Hirimli 
Mihály, Horn Antal, Hölczli Alajos, Hölczly István, Kinczler Katalin, Kinczli 
Károly, Kirner István, Kuncz Anna, Kuncz Béla, Kuncz Ferdinánd, Kuncz Fe-
renc, Kuncz József, Lender János, Lieb Mihály, Merker György, Merker János, 
Mesinger Márton, Mozer Mária, Mozer (Steibinderné) Veronika, Poósz József, 
Pfeiffer Mihály, Reszler Ferenc, Scheuerli Ferenc, Schnebli István, Schömberg 
Ferenc, Schrádi János, Schrepler György, Schrepler Antal, Schrepler Ferenc, 
Schrepler János, Schrepler Mária, Simon Erzsébet, Steibinder Márton, Stein-
binder Márton, Stocz János, Stocz János, Stocz Márton, Szolomájer István, Szo-
lomájer József, Trunk János, Volsitz Antal, Vonház Pál, Weber Ferenc, Weber 
János, Winkler János.

Mérk

ALBETS (Aradi) Ferenc †, Károly, Martina (Dornerné), Mária (Réz Béláné); 
ALTVATER (Schlachter) Róza; BAUMANN Anna (Karpátiné), János, Márton; 
BODNÁR János; BOHR Antal †, István; BOTTYÁN László †, Mihály; BROD-
HAG Ferenc, Mihály; BUDAI Mária (Rost Ferencné); CSICSÁK Anna, Etel 
(Reszler Pálné), Julianna; CZEKMEISZTER Elek (Pusztateremről), (?, Pusz-
tateremről), (?, Pusztateremről); CZIER Leó †, Mihály; CZIMMERMANN 
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Károly †, (Cserfalvi) Pál, (Cserfalvi) Pál (Zeibli); CZIREIZER Antal, Erzsébet 
(Tirtschi Leóné), Mária (Szőlősi, Solomayer Pálné); DEBRECZENI Erzsébet 
(Lutz Jánosné), Mária (Demeter Miklósné); DOERNER János, Lajos, Otilia (férj 
nélkül), Róza (Uhl Ferencné), Viktor; DOMBRÁDI Viktor (Dorner); FEDOR 
Mihály †; FELBER János (Csengerújfaluból); FISCHER Ilona (Reiz Istvánné), 
István (Fenyvesi); FLEISZ György; FREUND Gizella (Freund Jánosné), Erzsé-
bet (Reszler Istvánné); GALAMBOS Béla; GNANDT Mária †; GUTMANN 
Anna (Véber Istvánné), Anna (Heidelsperger Jenőné), Erzsébet (Csongrádi, 
Czireizer Antalné), Ilona (Konczili Károlyné), Leó; HALLER György (Nyirbá-
torból), György (Pócspetriből); HARÁSZ Anna (Tarnóczy Károlyné), Erzsébet 
(Lovas, Léber Károlyné); HEIDELSPERGER Ilona (Vilmos Józsefné), Ilona 
(Keller Jánosné), István †, Mihály; HEIM Erzsébet (Reszler Béláné), Erzsébet 
(Láng Istvánné), Erzsébet (Aporligetről), György †, István (Aporligetről), János 
†, József (Pecek) †, József (Czigili), József (Harasztosi), Julianna (Reszler, Boty-
tyán Istvánné); HEVNER János (Aporligetről); ILONCZAI (?); JANKÓ Katalin 
(Szakács Istvánné), Matild (Szalai Józsefné); JANOVSZKI Antal, János, József, 
Leó; JECKLI Aladár, Anna (Schwegler, Szilasi Antalné), Antal, Ferenc (Han-
zi), Julianna (Plank Istvánné), Leó, Magda (Guttmann, Galambos Vendelné), 
Mária (Tirtschi Sándorné), Miklós, Valéria (Láng Józsefné), Veronika (Pink-
né); JUHÁSZ Sándor; KÁKOS Gizella (Juhász Jánosné), Elek; KELLER Róza 
(Czumbel, Körtvélyesi Józsefné); KINCZLI Erzsébet; KISS Elek; KOCH Pál; 
KONCZILI Anna (Rothweiler, Radványi Józsefné), Károly, Róza (Radványi 
Antalné); KRIZSÁN Anna (Metzner, Marosi Istvánné), Karolina (Metzner, Ma-
rosi Józsefné); LÁNG András, Antal, Antal (Nyírbátorból), (László) Béla, Györg 
(Teremről), (Lányi) István, József (Teremről), Kálmán †, Lukács, Mária (férj 
nélkül), Márton, Sarolta; LÁSZLÓ (Láng) Jenő; LÉBER Erzsébet (Murnyák Jó-
zsefné), Gizella, (Lovas) István, Károly, Mária (Tirtschi Jenőné); LIEB József, 
Mária (Reményi, Reich Istvánné); LINZENBOLD Margit; MACKEI (Maki) 
Miklós †; MAJSZA Ilon; MAYER Gyula †, Gyula, János †, Julianna (Brodhág 
Jánosné), Károly, Lukács, Róza (Baumann Jánosné); MÁRTIN Antal †; MÁTHÉ 
Imre †; MERK Ferenc †, Mária (Várhelyi, Villi Antalné); MESZLÉNYI Gyula; 
METZNER Béla, Gizella, Mária (Popomayer, Pilisi Jánosné), Róza (Reszler, 
Radnai Istvánné); MEZŐFÉNYI (Heinrich) Mihály; MÉZINGER István; MUR-
NYÁK Mária (Harász Istvánné); MÜLLER Angéla (Tirtschi Mártonné), Gizel-
la (Löchli Józsefné), Ilona (Schwegler Istvánné), Károly; NAGY Elek, Endre, 
Ferenc, Hermina (Szalai Jenőné); OLÁH Mihály; PENDLI (Pozsonyi) István; 
PILISI (Popomayer) János; PINYE Mihály †; PLANK Ferenc; POPOMAYER 
Mária (Kinczli, Komáromi Ferencné), Julianna (Konczili Jánosné; RAUCH Pál 
(Reményi); REICH (Reményi) Etelka (Kiss Antalné), János, Julianna (Szerda-



230

helyiné, Solomayer), Róza, Róza (Marosi Jenőné); REIS Leó, Matild (Csicsák 
Pálné), Róza (Tirtschi Viktorné); RENN Mária (Ritli Béláné), Pál †; RESZLER 
Anna (Linzenbold Ferencné), Anna (Mézinger Istvánné), Antal, Etelka (Mayer 
Mártonné), Ferenc, Gizella (Soós Józsefné), István, Johanna (Jeckli Antalné), 
Johana (Répási Józsefné), Mária (Müller Károlyné), Mária (Debreczeni, Dorner 
Jánosné); RITLI Etelka (Láng Józsefné), Berta (Reszler Jenőné), Erzsébet (Tirt-
schi Vendelné), Ilona (Metzner Béláné), Ilona (férj nélkül), János, Julianna (férj 
nélkül), Mária (Simák Viktorné), Róza (Bitó Józsefné); ROST Mihály †; ROTT-
WEILER Gizella (Szolnoki Józsefné); SCHEUERMANN Ferenc, György, Ist-
ván (Tiborszállásról), Róza (Szilágyi Istvánné); SCHINKA Julianna (Hamzó 
Ferencné); SCHLACHTER Etelka (Kovács Andrásné), János, János, Jenő †, 
Julianna (Schrek, Somogyi Antalné), Kálmán; SCHMIED Gyula, József, Mária 
(Fischer, Fenyvesi Istvánné); SCHNEIDER Erzsébet (Ilonczai Lászlóné), Ilona 
(Freund Józsefné), Mária (Danka Pálné); SCHREK Mária (Léber Józsefné), 
Ottilia (Albetz Antalné); SCHWEGLER János; SIMÁK Pál; SOLOMAYER 
Anna (Czimmermann, Cserfalvi Pálné), Anna (Fenyvesi Istvánné), Anna, 
Erzsébet (Konczili Józsefné), Ferenc, József (Szakolcai) †, Károly, Mihály, 
Miklós, (?) Tiborszállásról, (?) Tiborszállásról; SZALÓCZKI Béla; SZÁNTÓ 
Ferenc; TEIRINGER István (Tarr), Julianna (Reszler Antalné), Károly, Sándor 
†; TINYA Anna (Képíró Jánosné); Sándor; TIRTSCHI Anna (férj nélkül), Etelka 
†, Etelka (Renn Istvánné), Franciska (Scheuermann, Csűrös Józsefné), Gizel-
la (Baumann Mihályné), István (Csuti), István (Veres) †, János, Jenő, Julianna, 
Lőrinc, Mária (Popomayer Istvánné), Pál, Sándor †, Vendel, Viktor; UHL Antal, 
Béla (Ugrai), Etelka (Vári Lajosné), Gizella (Heim Józsefné), János; VAJU Juli-
anna (Radványi Jenőné); VERŐCZI Antal, Ferenc, István; VILLI (Váradi) Elek 
(apa), (Váradi) Elek (fia), Róza (Tirtschi Istvánné); WEBER Mária (Lempák 
Istvánné), Margit (Manci); ZÓLYOMI (Maki) Lajos.

Nagykároly
(Zárójelben a születési év, és annak az utcának a korabeli neve, ahonnan az ille-
tőt elvitték.)

Akkerman — Hettig
Akkerman Antal (1902, Árpád u.), Akkerman (Blaskóné) Erzsébet (1925, Ágos-
ton u.), Akkerman István (1927, Ágoston u.), Akkerman János (1923, Attila u.), 
Akkerman János (1914, Kaplony u.), Blum István (1925, Ágoston u.), Blum 
János (1904, Kaplony u.), Braner István (1913, Lórántffy u.), Buchmann Ferenc 
( 1910, Majtény u.), Buchman István (1924, Pósa Lajos u.), Buchman János 
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(1922, Pósa Lajos u.), Czeili István (1908, Irinyi u.), Czier Béla (1906, Ágos-
ton u.), Czilli (Hajasné, Olaru), Emma (1922, Fazekas u.), Czilli János (1917, 
Mikszáth u.), Czine Gábor (1915, Förgey u.), Czumbil Károly (1903, Verbőczy 
u.), Egeli János (1903, Árpád u.), Egeli Jolán (Árpád u.), Egeli István (1927, 
Árpád u.), Eiben Dezső (1907, Fazekas u.), Fastus (Mesterné) Mária, Fischer 
Ferenc, Fischer György, Fleischer Ferenc (1902, Verbőcy u.), Fleischer József, 
Foch Ferenc (1911, Fazekas u.), Frast Árpád (1905, Petőfi u.), Frast (Félegyházi, 
Bauchné) Gizella (1925, Majtény u.), Gindele Ferenc (1910, Fazekas u.), Gin-
dele Ferenc (1912, Arany J. u.), Gindele József (1919, Kaplony u.), Gindele (Fé-
legyháziné) Margit (1926, Ágoston u.), Gnandt Antal (1900, Csáky u.), Gnandt 
(Fischer, Mándyné) Erzsébet (1921, Horthy u.), Gnandt Vilmos (1924, Petőfi u.), 
Göbel József (1913, Károlyi I. u.), Grószhárdt József (1913, Bercsényi u.), Há-
gen Antal (1900, Árpád u.), Heim Ferenc (1907, Tompa u.), Heim István (1903, 
Árpád u.), Heim József (1916, Tompa u.), Heim (Baloghné) Veronka (1921, gróf 
Károlyi Gy. tér), Heinrich Ferenc, Heinrich György (1914, Vörösmarty u.), He-
inrich Jenő (1908, Vörösmarty u.), Helényi (Tempfli) Anna (1926, Attila u.), 
Hettig Mihály (1925, Ágoston u.),

Holzberger — Vizenfelder
Holzberger József (1927, Regős köz), Hauler János (1908, Attila u.) Huk Ignác 
(1903, Vas Gereben u.), Kinál János (1911, Ágoston u.) Kinál István, Kinál (He-
imné) Mária (1924, Ágoston u.), Kohlmájer Antal (1910, Károlyi I. u.), Kugler 
Emilia (1916, Attila u.), Kuncz Béla (1918, Majtény u.), Láng Béla (1927, Maj-
tény u.), Láng Zoltán (1925, Majtény u.), Leiblinger Mihály (1908, Benedek 
E. u.), Leitner Mária (1917, Majtény u.), Lieb József (1907, Fazekas u.), Lin-
denmájer János (1911, Kisfaludy u.), Linzenbold Antal és Mária (férj–feleség, 
Vasút u.), Ludescher Mária (1924, Szenthároms. u.), Makel János és Mihály 
(szilágypiri származásúak?), Merk János (vállaji származású), Mézinger Erzsé-
bet (1925, Vörösmarty u.), Müller Antal (mérnök), Napholcz Károly (1927, Pe-
tőfi u.), Poósz Ferenc (1900, Ágoston u.), Pózman József, Princzinger Antal,  
Ráp György (1909, Ágoston u.), Ráp Lajos (1912, Ágoston u.), Résch György 
(1914, Kanizsi köz), Róth Mária (1925, Feltámadás u.),  Sárvári Kálmán (1912, 
Bercsényi u.), Schwegler József, Semptey József Gellért (1906, Károlyi Gy. tér), 
Steib József (1913, Károlyi Gy. tér), Steib György (1909, Árpád u.), Sterk Jenő 
(1911, Károlyi Gy. tér), Stibli János (1924, Attila u.), Szolomájer (Ármosné) 
Mária (1923, Ady u.), Tempfli János (1904, Majtény u.), Tempfli Sándor (1927, 
Bercsényi u.), Tempfli Pál (1924, Honvéd u.), Torner (Buzgány) Terézia (1922, 
Ágoston u.), Vachter Ferenc (1910, Asztalos Gy. u.), Vachter Ferenc (1914, 
Ágoston u.), Vachter István (1910, Majtény u.), Vachter József (1906, Majtény 
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u.), Valdman Róza (1925, Ágoston u.), Vizenfelder Mária (1920, Attila u.)

Márványba vésett nevek
A nagykárolyi deportált–emlékmű márványlapjába vésve a következő 105 név 
olvasható: Akkerman Antal, Akkerman Erzsébet, Akkerman István, Akkerman 
János, Akkerman János, Bálintffy Kálmán, Blum István, Blum János, Braner 
István, Buchmann Ferenc, Buchman István, Buchman János, Czeili István, Czier 
Béla, Czilli Emma (helyesen: Margit), Czilli János, Czine Gábor, Czumbil Ká-
roly, Dohy Albert, Drágos András, Egeli János, Egeli Jolán, Egeli István, Eiben 
Dezső, Fastus Mária, Fischer Ferenc, Fischer György, Fleischer Ferenc, Fleischer 
József, Foch Ferenc, Frast Árpád, Frast Gizella, Gindele Ferenc, Gindele Ferenc, 
Gindele József, Gindele Margit, Gnandt Antal, Gnandt Erzsébet, Gnandt Vil-
mos, Göbel József, Grószhárdt József, Hágen Antal, Heim Ferenc, Heim István, 
Heim József, Heim Veronka, Heinrich György, Heinrich Jenő, Helényi Anna, 
Hettig Mihály, Holzberger József, Hauler János, Huk Ignác, Kinál János, Kinál 
István, Kinál József, Kinál Mária, Kohlmájer Antal, Komáromi Attila, Kugler 
Emilia, Kuncz Béla, Láng Béla, Láng Zoltán, Leiblinger Mihály, Leitner Má-
ria, Lieb József, Lindenmájer János, Linzenbold Antal, Linzenbold Mária, Lu-
descher Mária, Merk János, Mézinger Erzsébet, Müller Antal, Napholcz Károly, 
Poósz Ferenc, Porcza Károly, Pózman József, Princzinger Antal, Ráp György, 
Ráp Lajos, Résch György, Róth Mária, Sárvári Kálmán, Schwegler József, Dr. 
Semptey József Gellért, Solomayer Ladislaus, Somogyi Sándor, Steib György, 
Steib József, Steiger György,  Steiger József, Sterk Jenő, Stibli János, Szolo-
májer Mária, Tempfli János, Tempfli Sándor, Tempfli Pál, Torner Terézia, Uhár 
István, Vachter Ferenc, Vachter Ferenc, Vachter István, Vachter József, Valdman 
Róza, Váncza Imre, Vizenfelder Mária.

Nagymajtény

ALTVATER Antal, János (1908), János (1914), János (1916), János (?), József, 
Pál; AMMA Antal; ANDREK István; BABER János; BACH Teréz; BEDE Fe-
renc, János, Mihály; BERNER János (1906), János (1909); BÉKÉSI (Kreiter) 
Erzsébet, (Mutter) Róza; BETUKER Antal, Béla, János, József, (Felber) Mária, 
(Gábriel) Mária, Pál; BIRLI János, József, (Bicsi) Margit; BICSI (Mokk) Gi-
zella; BOLINGER István; BOSNYÁK Károly; CSIRÁK János; CSUKA János; 
CZIGLER Antal, (Bede) Ilona, Ilona, János, János, József; CZIREISER Lajos, 
Márton; CZUBLER János, Pál, Pál; CZUNDEL Lajos; DORNER Mihály; EIS-
NER János; ERNI Gyula, János, József (1906), József (1910), József (1913), 
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József, Márton (1910), Márton (1915), Pál, (Birli) Róza, (Fugel) Teréz, Valéria; 
FAULVETTER Etelka, (Stier) Hajnal, János, József, (Altvater) Piroska; FET-
SCHER János, Mária (1913), Mária (1913), Valéria, Vendel; FELBER (Toma) 
Erzsébet, Ferenc, (Kiss) Margit, Mária, Vendel; FETZ Gusztáv, (Gulácsi) Irén, 
János, (Müller) Mária; FUNKENHAUSER Adél, (Czundel) Mária; GÁBRI-
EL (Betuker) Margit, Mária, István; GEBEL Kornélia; GEIGER (Fugel)Valé-
ria; GENG Mihály; GINÁL István, (Schrádi) Margit, Pál; GULÁCSI Vilmos; 
HAULER Antal, Ilona (1910), Ilona (1922), István (1904), István (1914), János 
(1900), János (1908), János (1916), János (1920), József (1907), József (1920), 
Lajos, Mária, Pál (1901), Pál (1909), Pál (1911), Pál (1913), Pál (1918), Pál; HE-
IDENHOFER Lajos, Mária; HEINRICH Erzsébet; HERMAN Anna, Béla, (Ci-
ubotaru) Irén, (Schmidt) Irén, Izabella, János (1906), János (1926), János, (Alt)
Valéria; HOLCZBERGER Pál; HÖLCZLI Jakab, Pál; HUTTON Ferenc; KAS-
SAI István, János; KERNER István, János (1902), János (1908), Károly; KES-
SENHEIMER Piroska; KINÁL István; KINCZEL (Schwegler) Bella; KNILL 
István, József, Margit; KOPF János; KREITER József; KUNCZ János; LÁD 
(Schnel) Mária; LASKADI Márton; LEIZ (Hermann) Irén, János; LITZ Ist-
ván; LUDESCHER Anatl; MANGOLD Ferenc; MARKOVITS Márton; MERK 
Ernő, István, József, Mária; MERKER Ernő; MERLI (Rist) Mária, Terézia; ME-
ZINGER Pál; MOHR János; MOSER Ferenc (1909), Ferenc (1919), Ferenc; 
MÜLLER Ferenc, Ilona, János; MURVAI (Merk) Mária; MUTTER János, Ká-
roly, Mihály; NAGY József, Pál; NAPHERGAL  Jjános; NAPHOLZ József, Ká-
roly, (Popomajer) Mária; NUSSER Mihály; PAPP Márton, Sarolta; POPOMA-
JER (Birli) Anna, Anatal, Erzsébet, János, Márton; RAJNAI József; REIZ Béla, 
István, János, János, József, Károly, Lajos, Lajos, (Bede) Mária, Márton; RESZ-
LER József; RIST Antal, Ferenc, József, (Marosvölgyi) Mária, (Merk) Terézia; 
RUSKA (Glodean) Ilona, János; SÁNDOR József; SCHMID István, József, 
(Erni) Mária; SCHOSER János; SCHRADI (Schmid) Ilona; SCHUHART Jó-
zsef, Márton; SCHWARCZKOPF István, József, Pál; SOLOMAJER Mihály; 
STEINBINDER János, János, Mária, Márton, (Geng) Valéria; STEINBRUN-
NER (Tóth) Ilona, József; STIBLI György, József, (Mészáros) Teréz; SZAJNIK 
Miklós; SZATMÁRI György, Márton, Vendel; TEMPFLI (Kerner) Ilona, János; 
TOMA (Napholcz) Ilona, István, Jenő, Károly; VANYOCKY Pál; WEISENBA-
CHER Antal, István, Pál, Róza; WIELAND Ferenc, György, Ilona (1911), Ilona 
(1923), János (1904), János (1913), János, János, Pál (1911), Pál (1920), Vendel; 
WIESENFELDER (Wieland) Rozália; WILLI Lajos; ZSOLDOS Margit.
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Nagyszokond

ALTVATER Anton, Jakob, Martin; AUER (Gállné) Margarethe; BAUMGART-
NER (Auerné) Elizabeth, Erzsébet, (Kaplonyi–Kindné) Hermina, (Linkné) Má-
ria; BERNER Georg, Johann, Markus, Stefan; BEREI (Linkné) Katalin, Már-
ton, (Linkné) Mária; BICSI Balázs, György, Gyula, Mihály, Vendel; BOSCHER 
Anton; BOLINGER Mathias; CZUMBIL Antal, Rozália; ERLI Jakab, Johann, 
Sebestyén; EINHOLZ Josef, (Bicsiné) Magdolna; GÁLL Mihály; GENG Lajos; 
GLASER Stefan; HOLCZLI (Nonné) Mária; KELLENBERGER (Munteanu-
né) Elizabeth, Franziska, Joseph, (Steinbinderné) Magdalene, (Bernerné) Mar-
garethe, Wendelin; KAISER Blasius, Johann, Josef; CUCUIAT Iosif, Ştefan; 
LINK Anton, Elizabeth, (Bereiné) Emma, Johann, Ludwig, Mathias, Stefan, 
Katharina; LINSENBOLD Florian, Josef; MADUSCH Emerich; MERK  Josef, 
(Pfefferkornné) Maria, Michael; MOLNÁR Mihály; MOSER Helene, (Bicsi-
né) Ilona; PFEFFERKORN Jakob, Johann, Josef, Karl; REISER Alois, (Stein-
binderné) Katharina, Ludwig; SCHNEIDER Elisabeth, Georg, Martin, Stefan; 
STEIB Karl–Ladislaus; STEINBINDER Adam, Adam, Anton, (Coţné) Cecilia, 
(Czumbilné) Elizabeth, (Napholczné) Elizabeth, (Pfefferkornné) Franziska, Jo-
hann, Martin, Michael, Paul, Stefan, Vendelin; SUTTER (Kreczingerné) Mar-
garette, (Czumbilné) Rosa; TARDI  Károly; ÜBELHART Josef; WIELLAND 
(Nikora–Nicoarăné) Rorália; ZIGLI Josef; ZSURZSÁN Antal, György.

Nántű

ÁDÁM (Brendli) Margit, BARTÓK Benjámin, István, János, Pál, BITSCHI Já-
nos, Margit, BÖHM Bálint, (Stáhl) Gizella, (Sterz) Jolán, József, (a Sándoré), 
József (a Bálinté), (Ádám) Mária, (Sipos) Mária, Matild, (Gyöngyi) Teréz, BU-
DAI László, CSEH Márton, DEMETER Albert, István, DRUMÁR Antal, János, 
FAZEKAS (Salatyán) Erzsébet, GYÖNGYI József, József, 

Titusz, HEVELE Pál, HOHL Antal, KESZENHEIMER László, KORN Márton, 
KÜRTI András, PÁSZTI János, PETUKER (Tilinger) Emma, (Sfat) Erzsébet, 
Márton, PLANK István, RESZLER ANTAL, János, János (Nedelcu) Magda, 
RIMLI János, SÁBIC (Speth) Anna, (Bohonyi) Ágnes, János, SZALATYÁN 
János, József, SFAT Ilona, József, SIPOS (Timár) Anna, József, Mihály, SPETH 
József, Márton, Veronika, STÁHL János, (Popomájer) Magdolna, Márton, 
STELLI (Bartók) Éva, Ferenc, STERCZ János, SZABÓ István, János.
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Szovjetunióban haltak meg
Bartók Benjámin, Bitschi Margit, id. Reszler János, Sábic János, Sipos Mihály, 
Stáhl Márton.
(adatgyűjtés: 1998 augusztus-szeptember) 

Szakasz

ALT Josef, (Kaiserné) Maria; BALINTFI Johann; BAUMGARTNER Johann, 
Katharina, (Balintfiné) Maria, Martin; BAUHOLZER (Tepfenhartné) Gisela, 
Martin, (Linsenboldné) Rosalia; BICSI Mathias; DIZIG  Johann; DUDLER 
(Plethné) Rosalia; EINHOLZ (Müllerné) Maria; ELCHLINGER (Starmüllerné) 
Maria; FELBER Johann; FORSTENHEIZLER Johann, Josef; FUGEL  Josef, 
Stefan; FUNKENHAUSER Paul; GNANDT Franz; HAAS  Georg; HAMON 
Franz, Rosalia; HAULER Paul, (Lininé) Rosalia; JAKKEL Michael; KADER 
Georg, Johann; KOLB Ludvig; LINI Martin; MANDELI Georg, (Langné) Gi-
sela; MEKKER  Wendelin; MERK  Stefan; MESINGER (Csirakné) Rosalia; 
MESMER Andreas, Florian, Paul; MÜLLER Johan, (Medvéné) Margareta, 
Paul; MÜSSIG Stefan; NAPHOLZ Franz, (Müllerné) Emma; Johan; NOT-
HART Johann; PAPP Anton; PROMMER Franz, Elisabeth; REISER Johann, 
Stefan; RIST (Wielandné) Maria; SCHAFFNER Josef; SCHNEIDER (Bauhol-
zerné) Maria, (Mesmerné) Maria;  SCHWARZKOPF Andreas; STEIB Franz; 
STEINBINDER (Napholczné) Elisabeth; SZABICS (Bohonyiné) Agneta; TEP-
FENHART Josef, Mathias, Stefan; TOMA Josef, Stefan; VARGA (Tepfenhart-
né) Elisabeth; WALDRAF (Tománé) Agneta; WENDLINGER Andreas, Johan, 
Johan, (Tepfenhartné) Maria, Michael, Stefan; ZIREISER Wendelin. *

Szovjetunióban hunytak el
Baumgartner Katharina, Baumgartner Martin, Felber Johann, Fugel Stefan, 
Müller Paul, Müssig Stefan, Reiser Johann, Wendlinger (Tepfenhartné) Maria és 
fia, Stefan, Wendlinger Johann, Wendlinger Michael, Zireiser Wendelin.

Szaniszló

Katolikusok
ÁJJ (Aranyosné) Ilona, József, (Roszkopfné) Julianna, (Alt) Mária, (Poszetné) 
Mária, Rozália; ÁLT Anna, Antal, János, János, Lajos, Mária, Róza; ANGYAL 
(Pregné) Erzsébet, (Fazekasné) Mária; ANTAL (Schieszné) Julianna; 
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ANTALÓCZI (Lőrincziné) Margit; BÁN Erzsébet, János; BAUMGARTNER 
Ferenc; BINDER Margit, Rozália; BODA (Kochné) Julianna, Károly, (Hermanné) 
Mária; BODROGI Kornélia; BOKOR János, János, József; BOTOS Ferenc, 
(Pappné) Ilona; BRÉM Antal; BUZSIK István; CSABA Imre; CSIK János; 
CZIER Julianna; CZIMMERMANN (Gnandtné) Mária; CZINZEL (Erdeiné) 
Irén, József; CZUMBEL (Maurerné) Etelka, István, János, Julianna, (Govorné) 
Mária, (Langenbacherné) Mária, Pál, (Knechtné) Rozália; ERDEI József; FAR-
KAS János; FOGEL Lajos; FÜZESSÉRI József; GNANDT (Bán) Anna, Antal, 
(Vighné) Gabriella, (Bokorné) Ilona, (Heinrichné) Ilona, Ilona, István, János, 
József, Lajos, Lajos, (Kochné) Margit, (Szabóné) Mária, Mária, Veronka; GER-
MAN Lajos, Mária; GOTSCH Gusztáv, (Vitézné) Irén; GYETKÓ István, János; 
HÁGER József, (Wiezerné) Mária; HÁJER (Kochné) Jolán, Lajos; HEINRI-
CH István, Júlia, (Heinrichné) Mária, (Pregné) Mária; HEPP (Vinklerné) Jolán; 
JUSZLI (Gnandtné) Anna; KEIZER Antal, (Spetné) Teréz; KESSLER Károly, 
Vendel; KINCZEL Erzsébet, János; KINCZLER Ferenc; KIRNER Károly; 
KOCH Ferenc, Ferenc, György, István, János, József, József; KOLACH József; 
KOVÁCS (Vieserné) Mária; KRÉMER Károly, (Schmidtné) Margit, (Dobrán-
né) Mária, (Erdeiné) Mária, (Schmidtné) Teréz, (Kinczlerné, Viellandné) Teréz; 
KUSNYER (Erdeiné) Irén; LÁNG János; LAJTI (Molnárné) Ilona, (Marchişné) 
Julianna, (Veresné) Julianna; LOSER István, József; MAGDÁS Ferenc; MÁ-
LICZKY István; MAURER János, József, Mária; MERK György, (Sejkné) Ilo-
na,  János, (Erdeiné) Jolán,  (Fekete) Mária, (Tempfli) Mária, (Leitnerné) Róza, 
(Somogyiné) Teréz; MERKER (Merk) Etelka, (Merk) Teréz; MÉZINGER Fe-
renc; MOHR Erzsébet, (Tománé) Ilona, István, (Poszetné) Mária, Mária; NAGY 
Erzsébet, Piroska; PATZ (Poszetné) Anna, (Czimmermanné) Erzsébet, (Bokor-
né) Ilona, József; PATZELT Anna; PFEIFFER Ferenc, István, Pál, (Baumliné) 
Teréz; PINK Margit; POHL Imre; POSZET (Csabáné) Anna, Gyula, Ilona, Ist-
ván, (Patz) Júlia, Lajos, Margit, Márton, Teréz; PREG Ferenc, Ferenc, György, 
Erzsébet, (Veresné) Irén, István, József, József, Mária (ott meghalt), (Krémerné) 
Teréz, (Bokorné) Teréz; RÁK (Prokopecné, Mellauné) Ilonka, József, József; 
REHN Erzsébet, (Szaniszlainé) Etelka, Ilona, István, János, János, Lajos, (Ba-
lázsné) Veronka; RESCH Ferenc, György, István, János, József; ROSZKOPF 
(Mohrné) Mária, Mihály; SCHÁERLI József, Klára, (Bujkó) Mária, (Kiss) Te-
réz; SCHIESZ (Gnandtné) Anna, Erzsébet, Lajos, (Kinczelné) Teréz; SCHN-
ELL József, József; SCHMIDT Ilona, Katalin, (Krammerné) Mária; SCHRÁDI 
(Zsenyeiné) Margit (Csanáloserdőről); SOMOGYI Lajos; SPETH (Borosné) Er-
zsébet, István, János; SUSÁNYI Ágnes, József : SUTA Erzsébet (tanítónő Deb-
recenből); SZABÓ István; SZALOZSÁN (Nagyné) Anna, Béla, Etelka, István; 
SZOLOMÁJER (Mohrné) Emma, (Rehnné) Ilonka, István; TEMPFLI Károly, 
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(Pfeifferné) Margit; TENKEI Tibor, (Lángné) Margit; VÁNDOR Emilia (taní-
tónő Vállajról); VILLÁNYI József; VITÉZ (Pregné) Mária; VONHÁZ Ilona; 
WIELLAND József; WINKLER György, (Pinkné) Margit. 

Reformátusok
ÁRVAI Mihály; BARTHA Ferenc; BERECZKY Imre, (Kissné) Julianna; BIDI 
(Bekéné) Emilia, (Sabăuné) Julianna; CSEPREGI Tibor; CSIK János; DÉZSI 
József; ESZENYI Ferenc, (Szilágyiné) Róza, József, Sándor; FAZEKAS 
Erzsébet; FERENCZY Mihály; FRANK István, (Kovácsné) Margit; GENCSI 
János; HALÁSZ Lajos; HOLLÓ István; JUHÁSZ (Nagyné) Piroska; KATONA 
Anna, Ferenc, (Tóthné) Irma, Klára; KESSZLER (Kapossy) Ilona; KISS Er-
zsébet, Ferenc, János, (Katonáné) Jolán; KOTÁN Sándor; KOVÁCS György, 
Gyula, Margit; MOLNÁR Sándor; NAGY Anna, Antal, (Vargáné) Ilona, 
(Herczegné) Irma, (Eszenyi) Irma, (Simonka) Irma, (Nagyné) Jolán, József, Ká-
roly, Lajos, Mária, Róza, Sándor, (Eszenyi) Teréz; OLÁH Ilona; OZSVÁTH 
(Vighné) Emma, (Bereczkyné) Erzsébet, Károly, Mária, Margit; PÁLFFY Imre, 
Károly, Lajos; POLGÁR Sándor; RÁKÓCZI (Kesziné) Viola; ROPICZKY Má-
ria; SCHMIDT (Pálffyné) Mária; SOMOGYI Erzsébet, Ferenc, Ferenc, Irma; 
SUSÁNYI Ágnes, József; SUTA Erzsébet (tanítónő); SZABÓ Árpád, György; 
SZERÉMI (Tóthné) Gizella, Lajos; SZILÁGYI István, István, János, József; 
SZOMBATI Béla; TÓTH (Eszenyiné) Ilona, Imre, József, (Katonáné) Julian-
na, Sándor; VARGA István; VASS Sándor; VÁNYOVSZKY (Kovács) Erzsébet; 
VERESS János; VERÉB Margit, Teréz; VIGH Erzsébet, Etelka, (Princzingerné) 
Ilona, Imre, István, János, József, Lajos, Sándor.

Románok
BACIO Ioan; BODA Maria; BUDAI Terezia; BULBUC Ion; BULGĂR Gheorg-
he, (Supuran) Ica, (Bulbuc) Melania; CAVAŞI Aurel; CHEREJI Gheorghe, Ioan, 
Irina; CAVAŞI UREL; CHEREJI Gheorghe, Ioan, Irina; COŞA Augustin; CO-
VACI Aurel; CRESULA Gheorghe, Gheorghe; DEJERAN Ioan, Ioan; ERDEI 
(Taşnadiné) Ana, Iosif; FECHETE Francisc, Iosif; FOGAŞ Gheorghe, Ioan; 
GHERMAN (Nagyné) Maria; HORILA Gheorghe, Gheorghe; HOSU Ana, Au-
rica, (Bocşanné) Floare, Maria; LIHOR Cornel; MASTAN (Chivuné) Florica, 
Vasile; MICULAŞ Ioan, Ioan, (Şimoncané) Maria, Verona; MOCAN Vasile; 
MUREŞAN (Borobei) Emilia, Irina, (Silvăşan) Maria-Silva, (Sălăjanné) Miţi; 
PAL (Silvăşanné) Maria, (Moşné) Floare; PELEŞ (Şimoncané) Verona; PERE-
NI Cornel; PORIZAN Ioan, (Şaitoş) Maria; ROŞCA Blasiu, Maria, (Németiné) 
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Silvia; SABĂU Augustin; SĂLĂJAN (Bulbuc) Maria; SILAGHI Alexandru, 
Dumitru, Gheorghe; ŞIMONCA Irina; SILVĂŞAN (Veber) Maria, (Zonocan) 
Terezia; SUPORAN Ioan; TAŞNADI (Taşnadi) Florica, Ioan; TIMOC Ana; 
TURDEAN (Starmüller) Margareta.
(adatgyűjtés: 1998 június – 2001 december)

Szatmárnémeti
(Zárójelben az érintettek korabeli lakcíme.)

Ackermann - Ludescher
Ackermann Antal (Hunyadi u. 19), Bürger István (Nyár u. 1/a), Balog János (Kö-
zép u. 33), Czigler Károly (Pelikán u. 5), Csipler Sándor (Vajay u. 59), Czumbil 
Ferenc (Gömbös Gyula u. 13), Diber Károly (Hold u. 8), ifj. Dressing Béla (Hám 
János u. 6), Dreisser Béla (Szentvér u. 51), Fejes Márton (Árpád u. 54), Fekete 
Sándor (Horthy tér 2), Fornwald Sándor (Taksony u. 11), Frast Sándor (Pálfal-
vai u. 24), Frömmel Endre (Verbőczy u. 8), ifj. Frömmel Béla (Verbőczy u. 8), 
Francia (Ghedeon) Margit (Deák tér 106), Fogel Miklós (Hegyi út 35), Ferenczi 
Zsigmond (Honvéd u. 100), Feulinger Ferenc (Szőkemocsár u. 5), Fischer Lőrinc 
(Zsadányi u. 55), Fugel János (Majláth u. 27), Gulyás Pál (Hegyi út 40), Grosz-
hard Ferenc (Kazinczy u. 23), Glózer Sándor (Gömbös Gyula u. 68), Gertner 
Károly (Gvadányi u. 7), Grenczner József (Kossuth Lajos u. 4), Gertner Ferenc 
(Perényi u. 2), Haller István (?), Haukler István (Honvéd u. 65), Heinrich László 
(Mátyás király u. 6), Hudák Ferenc (Hunyadi u. 75), Hudák Mihály (Hunyadi u. 
75), Hutton Ilona (Egyenlőség u. 32), Hutton György (Nyár u. 105), Hermann 
Mária (Rózsa u. 71), Hermann György (Rózsa u. 71), Holcberger (Drágos) Klára 
(Tiszaújlaki út 85), Hauler János (Szőkemocsár u. 14), Herczegh József (Közép 
u. 44), Hutton József (Egyenlőség u. 32), Jakab (Szegedi) Erzsébet (str. T. Vla-
dimirescu 28), ifj. Jékel István (Bercsényi u. 18), Kirner Márton (Dohány u. 2), 
Kolb János (Nyár u. 45), ifj. Kondor Gyula (Malinovszki u. 1), Kornis Tibor 
(Deák Ferenc tér 125), Kincses Piroska (Mohács u. 4), Kimpán Iosif (Zsadányi 
u. 135), Kincses Etelka (Mohács u. 4), Kozák (Kos) Margit (Rét u. 1), Kolb 
József (Vajda János u. 9), Kolbaszer Miklós (Egyenlőség u. 32), Knoblik Béla 
(Templom u. 26), Kugler András (Major u. 68), Knill Lajis (Rózsa u. 48), Klima 
József (Hunyadi u. 12), Kolbender Antalné (Pálfalvai u. 10), Lakmann Ferenc 
(Sziget u. 25), Lökli Margit (Mohács u. 9), Lath Gábor (Böszörményi u. 9), Lath 
László (Böszörményi u. 9), Lath Jenő (Erzsébet királyné u. 5), Letlinger Angéla 
(Majláth u. 4), Letlinger Klára (Majláth u. 4), Lévai József (Töltés u. 49), Lökli 
József (Mohács u. 2), Ludescher Antal (József főherceg u. 105),
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Miller - Zeidner
 Miller János (Halász Ferenc u. 4), Maller Róza (Halmi hegy 94), Makoldi (Roth) 
Gyula (Várdomb u. 14), Mühlbauer Antal (Görgey u. 11), Merk János (Horto-
bágy u. 12), Mohl Kálmán (Bercsényi u. 56), Munkhárt Nándor (Biky Károly 
tér 15), Monus István (Harcos u. 18), Merk Katalin (Csokonai u. 6), Merk János 
(Csokonai u. 6), Müller József (Udvari u. 46), Müller János (Kolozsvári u. 5), 
Nagy Géza (Túrterebes, Deák tér), Nagy Sándor (Pázsit u. 21), Pfefer József 
(Mátyás király u. 107), Papp László (Bercsényi u. 16), Papp Sándor (Bercsényi 
u. 16), Pugner Ilona (Gyár u. 26), Pándi József (Arany János u. 44), Palánkai 
Béla (Kazinczy u. 32), Putton József (Egyenlőség u. 32), Papp Géza (Hunya-
di u. 9), Payer Károly (Bányai u. 10), Pollner Rudolf  (Tüzér u. 12), Pauliner 
Rudolf (?), Pittner Béla (Zsadányi u. 1), Pittner Endre (Tiszújlaki u. 21), Pfau 
Lajos (Duna u. 28), Rotter Ferenc (Gvadányi u. 9), Rotter József (Gvadányi u. 
9), Renner Vilmos (Árpád u. 24), Renner Jolán (Árpád u. 24), Reisz Valéria (Ud-
vari u. 69), Rozek József (Major u. 12), Rozek Sándor (Hegyi u. 92), Romhányi 
Géza (Wesselényi u. 40), Resler György (Közép u. 14), Resler István (Kinizsi u. 
72), Ruprecht Károly (Hortobágyi u. 7), Ritz István (Eötvös u. 50), Ritz János 
(Eötvös u. 50), ifj, Román János (Wesselényi u. 36), Steib István (Lükő Béla u. 
5), Ster Péter (Hegyi u. 16), Schmidt István (Kinizsi u. 35), Stef Ilona (Rózsa u. 
80), Szolomayer Vendel (Tisza u. 18), Scheffler József (Harcos u. 14), Stauder 
János (Tiszaújlaki u. 49), Schwarckopf Erzsébet (Udvari u. 122), Schwarckopf 
Sándor (Udvari u. 124), Sárga József (Toldi u. 35), Szulcer István (Ipoly u. 9), 
Stadelmann Mihály (Pálfalvai u. 20), Szalontai Kálmán (Hunyadi u. 16), Steli 
Ferenc (Nyár u. 5), Schwarckopf Endre (Rózsa u. 45), Schwarckopf Jánosné 
(Laktanya u. 12), Schwarckopf János (Laktanya u. 12), Szabó Rozália (Hegyi 
út 64), Schaffer Ignác (Mátyás király u. 29), Steib Károly (Nyíl u. 24), Stibli 
János (Major u. 8), ifj. Szűcs Kálmán (Wesselényi u. 30), Tájerling Ferenc (?), 
Trepszker József (Rózsa u. 44), dr. Terebesi Mihály (Daróczy u. 208), Tempfli 
József (Honvéd u.), Telegdy Lajos (Hunyadi u. 87), Tempfli Gyula (Thököly u. 
42), Vancsa Antal (Várdomb u. 9), Vogel Miklósné (?), Zeidner Ernő (Hunyadi 
u. 12).

A szatmárnémetiekkel együtt vitték el Barlafaluból Boros Emmát, Dreib Józse-
fet, Kovács Ödönnét, Máncz Lőrincet, Piskolti Ilonát, és Román Györgyöt, Dob-
rácsapátiból Csáki Jánost, Szatmárhegyről Étik Istvánt, Csengerújfaluból Felber 
Istvánt, Avasfelsőfaluból Jankovits Jánost és Marozsán Józsefet, Avasújvárosból 
Pazurek Antalt és Pazurek Tihamért. 
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Szelestyehuta

BLASKO Alois; BRUZAK (Ceteraşné) Maria; DAVID (Robelné) Christine, 
Ferenc, Franz, (tordai születésű, de Szelestyehutáról hurcolták el), Ferdinánd, 
Hani; FURIS  János; GRUBER (Spahnné) Jolanthe, Lajos, Rudolf; HOLZER 
(Davidné) Jusztina; HORN Johann; IRSCHIK József, Lajos; POLZER Ágnes, 
Franz, Johann, (Saboné) Iolanda, Károly, Károly; ROBEL Hani, József (Alsó-
hutáról), Károly, Rozália; SPAHN Jozsef, (Suciuné) Maria; TANNHOFNER Jo-
sefine. 

Szinfalu
Babotschi Jakab, Fonbank Johann, Kerekes István, Koch Maria, Mayer Andreas, 
Mancz Adam, Miskolczi Erzsébet.
(adatgyűjtés: 1998 november)

Tasnádszántó

ALTFATER Márton; ANGYAL (Pálfyné) Erzsébet, István, József; BÁN József; 
BARTH János, József; BEKE István; BERTUS Ferenc; BINDER (Vénigné) 
Emma, István, (Szabóné) Mária; BOKOR Erzsébet, István, József, (Lózer-
né) Katalin; BOLKI János; BUCHMÜLLER Imre (?), István; CSEH József; 
CZUMBIL (Farkasné) Erzsébet, István; DŐRINGER (Schwartzné) Anna, An-
tal, György, György, (Lózerné) Veronika; ÉBERST József; EINHOLCZ (Dörin-
gerné) Margit; ERBART István, Véberné (Juliánna), (Vengliné) Margit, Róza; 
FÉZER Alajos, János (Schmauchné) Mária; GULÁCSI István, Vilmos; HART 
Mária (Mezőpetriből), Ignác; HEIDRICH Antal, Pál; HIRI Mihály; HOLLÓ 
(Tóthné) Barbara; JÁMBOR (Morvainé) Erzsébet, György, Imre, János; JU-
BÁK János, Magda; JUHÁSZ József; JUSSZEL József; KÁLTEMBACHER 
János; KISS Márton; KLÓSZ Ilona (Csehszlovákiából érkezett Szántóra, ahol 
tisztviselő volt); KOSÁRKA György, Ignác, Veronika; KOVÁCS Mária; KOZ-
MA Mária, Mihály; LÓSER (Frankné) Erzsébet, György, György, János, József, 
(Bokor) Katalin, István, (Döringer) Veronika; MORVAI Anna (?), Imre; NEU-
HOFF István; PÁL György; PÁLFFY Károly (Szaniszlóról vitték el);PREG 
János; RADÁCS János; RÉSCH Antal, György, István, István, József, (Csehné) 
Mária; RESSZLER György; ROSSZKOPF Ferenc, (Vonházné) Ilona, István, 
János, (Rauchné) Juliánna, (Bándiné) Mária; RUBÓCZKY Anna, (Morvainé) 
Ilona; SCHMAUCH Antal, (Rosszkopfné) Erzsébet, (Oneţné) Margit; SCH-
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REPPLER (Morvainé) Erzsébet, József, Mária; SCHULTESZ József, (Manher-
tzné) Mária, Sándor; STEMLER (Bolkiné) Erzsébet, (Stemler) Katalin, (Altné) 
Olga; SZÉKELY József, Pál; SZEKERES Béla (nem szántói, de innen vitték el); 
STEMLER József, Ignác; TETERAN (Döringerné) Erzsébet (?); VÁNYÓCZKY 
(Kovácsné) Erzsébet; WEBER (Nagyné) Anna, (Vinklerné) Erzsébet, György, 
György, Ignác, Ignác, János, Mihály, István, István, István, István, (Angyalné) 
Katalin; WENGLI (Ristné) Ilona, Margit; VÉSŐ Erzsébet, Mária; WINKLER 
János, József, Márton, Pál; ZÁDVÁRI János.

A Szovjetunióban elhunytak névsora
Angyal József, Binder Emma, Binder István, Bokor Erzsébet, Éberst József 
(Szántóról vitték, de csanálosi), Fézer Alajos, Jámbor György, Jubák Magda, 
Juhász József, Kaltenbacher János, Kosárka Veronika, Kovács Mária, Kozma 
Mária, Lóser János, Radács János, Résch István, Ruboczky Anna, Schultesz Jó-
zsef, Sepler Mária, Székely Pál, Szekeres Béla, Zádvári János.

Túrterebes
(zárójelben születésük időpontja, illetve gyermekeik száma)

BAUER András (1923. 11. 30.), BAUER Mihály (1914. 09. 08.), BREG Ist-
ván (4 gyerek), CSERHÁTI Antal (1925. 09. 03.), CZERLAU Gyula (2 gy.), 
DOROHA Balázs (2 gyerek, 1914. 02. 1.), ERLI András (1915. 01. 27.), ERLI 
István (1925. 01. 17.), ERLI János (1922. 09. 17.), (Petka)FRANCZIA János 
(1924. 12. 26.), FRANCZIA (Gedeonné) Margit (1922. 07. 20.), FRANCZIA 
(Bregné) Ilona (1916. 03. 18), FRANCZIA István (1908. 12. 14.), FRANCZIA 
Sándor (1927. 03. 20.), GÁBRI István (1 gy., 1914. 04. 25.), (Maxi) GENG 
György (a Felszegről), (Hosszú) GENG György, (Czibere) GENG György (a 
Hajnal utcából) (3.), GENG István (1923. 06. 10.), GENG (Schwarczkopfné) 
Erzsébet (1926. 09.06.), GÉBEL Rozália (1919. 12. 02.), HARTMANN János 
(1922. 05. 19.), HARTMANN József (1920. 02. 18.), HUTZEL Antal (4. gy., 
1910. 05. 10.), HUTZEL Gyula (4. gy., 1912. 02. 04.), HUTZEL Ferenc (1926. 
05. 07.), HUTZEL István, ILI (Kovácsné) Ilona (1922. 03. 19.), KERESZTESI 
József (1925. 07. 17.), KOLB János (1923. 05. 25.), KORNIS Tibor, MEKKER 
István (1926. 07. 22.), MIDLA (Seresné) Rozália (1925. 06. 05.), MOLNÁR 
János (1925. 05. 25.), MOLNÁR József (1927. 08.  18.), MOLNÁR (Szocská-
né) Katalin, (1925. 06. 05.), NAGY Géza (1926. 11. 01.), ifj. NAGY János (2 
gy., 1912. 12. 19.), NEER István (3 gy., 1905. 06. 28.), NEZEZON István (Ne-
zezon György és Pucser Magdolna fia), NEZEZON István (Nezezon Vendel és 
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Schwarczkopf Rozália fia), NEZEZON János (1 gy., 1911. 01.07.), NEZEZON 
(Darabánné) Katalin (1925. 02. 17.), NEZEZON (Mayerné) Magdolna (1922. 
06. 15.), MERK (Rákócziné) Magdolna (1924. 06. 03.), PAZUREK Mihály, PA-
ZUREK Rudolf, PAZUREK Rudolfné (4.), PROPSZT István, PUCSER Margit 
(1920. 06. 10.), RÁKÓCZI András (4 gy., 1907. 11. 07.), RÁKÓCZI István (1919. 
02. 01.), RÖG (Kreczinger) József (1922. 09. 01.), SÁVEL János (4 gy., 1900. 
06. 03.), SCHMUTZ (Fedorné) Katalin (1924. 06. 15.), SCHWARCZKOPF 
Ferenc (2 gy.), SCHWARCZKOPF Ferencné (5.), (Kolb) SCHWARCZKOPF 
Géza (1925. 07. 08.), SCHWARCZKOPF György (4 gy.), SCHWARCZKOPF 
(Pazurekné) Ilona,  SCHWARCZKOPF Imre (1925. 09. 05.), SCHWARCZ-
KOPF József (1924. 04. 12.), B. SCHWARCZKOPF (Kocsánné) Mária (1922. 
09. 25.), SCHWARCZKOPF Mihály (1907. 08. 20.), SCHÖNBERGER István 
(1 gy.), SILLI József (1 gy., 1921. 05. 29.), SIMPF János (4 gy., 1908. 07. 27.),  
SMUCZ István (1921. 03.10.), SMUCZ József (1926. 02. 22.), STAUDER And-
rás (1913. 10. 27.), STEKLI József (1924. 03. 6.), SZEIBEL István (1926. 10. 
02.),  SZEIBEL János (1923. 01. 07.), TEPFENHART Ferenc (1 gy., 1916. 03. 
16.), TEPFENHART  József (1 gy., 1909. 12. 05.), TEPFENHART Márton (4 
gy., 1906. 05. 05.), TIMÁR Geng József (1 gy., 1920. 05. 09.), TÜNDIK László 
(1926. 01. 27.), URSZULY István (1926. 07. 11.), VAGNER Gyula (1909. 10. 
31.), VIDA Endre (1926. 07. 10.), VIDA János, VIDA (Erliné) Mária (1925. 03. 
27.), VINCZE Ferenc (1917. 03. 21.), ZSOLDOS Ferenc (1920. 10. 01.), ZSOL-
DOS István (1 gy., 1916. 08. 17.).

Szovjetunióban haltak meg
Gébel Róza, Hartmann József, Hutzel Antal, Nezezon István, Pucser Margit, 
Sável János, Zsoldos István.

Vállaj

ALTVATER József, Margit (Farkas Ferencné), Róza (Schlachter Jánosné); 
ANDRÉKA László, Miklós; BABOS Adél (Gnandt, Nagy Ferencné); BALÁZS 
Ferenc, József, Károly †, Margit (Koch Györgyné), Mária (Rdványi Istvánné), 
Matild (Csécsei Istvánné), Teréz (férj nélkül); BAUMLI István; BÁRSONY 
Veronika (Baumann Ottóné); CSABA József (Czumbil) †; CSONGOR Gyula  
(Zimmermann), János (Zimmermann) †; CSŰRÖS Andor (Scheuermann) †; 
CZEGLÉDI Ilona (Czieper, Koch Károlyné); CZIEPER János †; DANKA Jó-
zsef, Márton, Pál; ECHLINGER Erzsébet, István, János, Mária (Gufárt Ferenc-
né), Vendel; EPERJESI János (Erni) †, István (Erni); ERNI Ferenc, János  (Fe-
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cersz) †, János  (Nácisz) †, János (Boldi), Margit?, Pál; ERŐS János (Echlinger); 
FARKAS Ferenc, János, István; FÁCSKA Mária (Baumli) (férj nélkül); FEHÉR 
János (Freund) †, Katalin (Freund,Csongor Istvánné); FOGELSPERGER János 
†; FORGÁCS Márton (Scheuermann) †; FRANZEN Károly (pap, Aporligetről); 
FREUND Anna (Andréka Miklósné), Erzsébet, János †; FÜRST Ilona (Rauch) , 
József (Rauch); FÜZESI Gizella (Freund Jánosné), János †; GALAMBOS Béla 
(Lehrer); GAZDAG Ferenc (Reich), Mária (Pisák Pálné); GÁBRIEL Antal; 
GNANDT Antal, Ferenc (Haneszez), János †; GÓLYA Sándor; GUFART Fe-
renc, János †; HACK Ferenc, János; HALMOS Gabriella (Haller, Somfalvi Ber-
talanné); HAVASI Etel (Hochvart, Polgári Jenőné); HAZAI Antal (Heinrich); 
HEINRICH Antal, Gyula †, János (pap, Heinrikez), János (Linjóziz), Viktor; 
HEVESI József (Heinrich); HEVNER János, János; JANKÓ Katalin (Szakács 
Istvánné); Matild (Szalai Józsefné); KELLER János †, János, Mária ?; KÉPÍRÓ 
Lajos †; KÉZDI Gyula (Koch); KIEFFER Imre †; KOCH József; KOMÁROMI 
Ferenc (Koch) †; KRASZNAI Aladár (Kinczler); KUCK Gusztáv; KUNI Anna 
(férj nélkül), Etel (férj nélkül), György †, Róza (férj nélkül); LADÁNYI An-
tal (Linzenbold), János (Linzenbold), Matild (Linzenbold, Magyarosi Jánosné); 
LANG István (Glarabezez), István  (apa, fia); LÁNYI Vendel (Lang); LÁSZLÓ 
András (Láng), (Lang) Sára (férj nélkül); LINI Gyula †; LINZENBOLD Antal; 
LOVÁSZ Anna (Leser) (férj nélkül); LÖCHLI János; MAGYAR István (Mel-
lau) †; MAJOROS József (Mayer) †, Mária (Mayer, férj nélkül); MAROSVÁRI 
Ferenc (Mellau); MAYER Vendel †; MELLAU Anna (Serényi Ferencné), Anna 
(Scheibli Ferencné), Gizella (Hack Istvánné), Ilona † (egyedüli nő, aki ott halt 
meg), István (Hanzirlisz), István (Jakilisz), János, Mária (Schwegler Ferencné), 
Vendel †; MESTER Árpád (Mellau), Etelka (Mellau), Mária (Mester), János 
(Mellau); MESZLÉNYI Gyula (Mayer), Mária (Mayer), Tibor (Mayer); MEZŐ 
István (Mayer); MÉZINGER János †; MÜLLER Pál; NAGY Hermina (Sza-
lai Jenőné), Sándor; PLANK Anna (Koch Jánosné), Ferenc (Ferabezez), Ferenc 
(Susztirliz), István (Rudolf), István, János (Kispalisz), Mária (Galambos János-
né), Pál (Poharas) †, Vendel, Veronka (Ludescher Györgyné) ; POPOMAYER 
Ferenc †; PORSET Etel (Váradi Elekné); RADECZKI Klára (Nagy Istvánné); 
RADVÁNYI János (Ressler), Viktor (Ressler); RENDES János (Ressler), Fe-
renc (Ressler); RESZLER Irén (Löchli Jánosné), István, János, Mária (Seibli 
Antalné), Róza; RÉVAI Károly (Ressler) †; ROCK József †; ROST János ; SAJ-
TOS Etel (Scheibli, Gyopár Ferencné); SCHEIBLI István, János †, Jenő, Mihály, 
Mária (Tirchi Polikarpné), Pál; SCHEUERMANN János (Pataki), Károly (Pa-
taki) †; SCHLACHTER Etelka (Kovács Andrásné); SCHRÁDI Mária (Altfater 
Jánosné); SCHUPLER Erzsébet, Mária (Szatvári Ferencné), Margit (Balázs Fe-
rencné); SERÉNYI Ferenc (Scheibli), János (Scwegler), Pál (Scheibli); SOMO-
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GYI József (Schwegler); SOMOS Mária (Schwegler, férj nélkül); SZABADI Já-
nos (Szeibel); SZAKOLCAI Mária (Solomayer); SZALONTAI Ferenc (Szeibel) 
†; SZAMOS Ferenc (Scheibli); SZAMOSVÁRI György (Scheibli); SZATVÁRI 
János (Frikjóziz) †, János, Mária (Mayer Vendelné); SZÁNTÓ György; SZEI-
BEL Margit (Uhl Jánosné), Mária (Szatvári Ferencné), Pál †; SZENDREI Mária 
(Virág Ferencné?), Matild; SZÉKELY Erzsébet (Stier), Ferenc (Stier); SZIGETI 
Pál (Scheuermann); SZILÁGYI János (Seiler); TEIRINGER István †; TIRT-
SCHI Antal; UHL Margit (Forgács Józsefné), Mária (Székely Ferencné); UJ-
VÁRI Ferenc (Uhl); UTAS Ferenc (Uhl); VARGA Erzsébet (Szántó Györgyné); 
VÁLLAJI János (Seiler); VÁRHELYI Mária (Willi, Pataki Ferencné); VILMOS 
Antal, József, Mária , Teréz (férj nélkül), Róza (Koch Istvánné); VISKI Veronka 
(Aporligeti?); VURNER József (Aporligetről); WILHELM Gizella (? Mihály-
né), János, Mária (Erni Jánosné).




