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„Ha a halál árnyékában járnék is, 
De nem félek még ő sötét völgyén is, 
Mert mindenütt te jelen vagy én velem, 
Vessződ és botod megvigasztal engem. " 

23. zsolt., 2. v. 



ELŐSZÓ HELYETT 

1944 októberében aranyősz ragyogott felettünk, bőséges termés áldását 
ígérve. A levegő azonban már tele volt feszültséggel, félelemmel. 

Napközben a visszavonuló katonai alakulatok végeláthatatlan sokasága 
hömpölygött keresztül falunkon, éjjel a Sztálin-gyertyák fényénél hallgattuk 
a magasban elhúzó repülőgépek zúgását, az egyre közeledő ágyúdörgést 
a hegyeken túlról. 

A front szerencsénkre puskalövés nélkül átvonult fölöttünk; a beözönlő 
szovjet csapatok - Csap kivételével - nem ütköztek jelentős ellenállásba, 
így a harcok nem jártak nagyobb véráldozattal. 

Két út állt előttünk: Csehszlovákia vagy a Szovjetunió. 
Nehéz szívvel, de bele kellett törődnünk, hogy hatévi szabad magyar 

élet után mindkét esetben ismét bizonytalan kisebbségi sors vár ránk. A 
kisebbik rossz elve alapján inkább a csehek felé hajlott a reményünk. 
Hallottuk, hogy Nemec cseh tábornok meg is érkezett Husztra, ott szervezi 
a csehszlovák hatalmi rendszert. Beregszászban is járt, ahol az 
újjászervezett egykori csehszlovákiai1 pártok részvételével megalakult a 
cseh városparancsnokság. Mindeközben a helyi kommunisták vezetésével 
megkezdődött a népbiztosságok szervezése, cseh orientációval. 

Arról nem tudtunk, hogy az NKVD szárnyai alatt a kárpátaljai 
kommunisták is mozgolódnak, a csehek ellen szervezkednek, a 
Szovjetunióhoz való csatlakozást szorgalmazzák. 

A front után falunkban teljes rendetlenség, igazi káosz uralkodott. 
Bábeli zűrzavarban vonultak a front felé és vissza a jelentéktelen létszámú 
alakulatok; ápolatlan külsejű, brutális jellemű katonák gyalogosan, 
szekéren, ritkábban gépkocsin. Valamennyiükre jellemző volt, hogy falunk 
környékén mind megrekedt. A dombok alatti pincékben ugyanis több 
ezer hektoliter bor hevert: kétéves, eladatlan „zsidó" borok, a nyugatra 
menekült birtokosok borai, valamint szintén nem kevés mennyiségben 
az új termésből szűrt friss nedű. A pincéket senki nem őrizte - nem is 
merte - , így a „felszabadítók" zavartalanul hozzáfértek: itták, hordták 
hordószám a frontra, kórházakba. A sok részeg katona miatt rettegésben 
élt az egész falu, hiszen húst, szalonnát követeltek, rekviráltak, nőket 
kerestek. Ide kívánkozik az egyik szovjet „hősi halott" esete, aki egy 
pincében részegen belefulladt a golyó ütötte lyukakon kiömlött borba. 
Hogy mentsék a mundér becsületét, a katonai hatóságok a falusiakat 
vádolták, mondván: valaki megölte, majd a borba dobta. A holttestet a 
pince előtt földelték el, ám egy év múlva a járási központban emelt 
szovjet hősi emlékmű alá helyezték át, ma is ott nyugszik. 



ŰTON A POKOL FELÉ 

November 13-án a kisbíró többször is végigdobolta a falut a 
beregszászi járási parancsnokság 2. számú parancsával, mely szerint 
minden magyar nemzetiségű hadköteles egyén 18-tól 50 éves korig 
három napon belül jelentkezni köteles a városparancsnokságon. Idézet 
a parancsmegtagadók számára kilátásba helyezett retorziókból: „Aki 
nem jelentkezik, az le lesz tartóztatva, és haditörvényszék elé kerül."2 

Falunk férfiai szekéren és gyalogosan már másnap Beregszászba 
indultak, ahol ott tülekedett az egész környék férfilakossága. 
Édesapámmal, aki akkor 45 éves volt, csak estére jutottunk az írnok 
elé. Beírták adatainkat, személyi igazolványunkba beütötték a 
parancsnokság cirill betűs, háromszögletű pecsétjét, aztán elengedtek, 
de azzal a feltétellel, hogy 18-án reggel 7 órakor és háromnapi 
élelemmel jelenjünk meg ismét, mert „malenykij robot"-ra fogunk 
menni. A parancsban ugyan szó sem volt munkáról, azt pedig még 
csak nem is sejtettük, hogy maga a parancs is a 4. Ukrán Front 1944. 
november 12-én kelt hírhedt 0036. számú határozata3 alapján született, 
amely leszögezte: a Kárpát-Ukrajna felszabadított területén élő német 
és magyar nemzetiségű hadköteles személyeket, mint az ellenség 
katonáit, le kell tartóztatni, listák szerint külön csoportokban, konvoj 
felügyelete alatt hadifogolytáborokba kell irányítani; erről a törekvésről 
kis híján ötven évvel később szereztünk tudomást - már aki megérte. 

Azon az Erzsébet-estén falunkban elmaradtak a szokásos, hajnalig 
tartó vigadozások - mintha előre vetítette volna sötét árnyékát a 
lopakodó veszedelem. 

November 18-án 7 órakor már Beregszászban voltunk. A város 
utcáit ellepték a batyus-tarisznyás férfiak, sápadt arcú hozzátartozók, 
akik a ködös félhomályban fázósan várták sorsuk beteljesedését. A 
jelentkezés helyszínén, a mai Kossuth Lajos Középiskola épületében 
óriási volt a tumultus, az embereket falvanként engedték be. Kifelé 
sokáig nem jött senki, mígnem a párhuzamosan futó utcán megjelent 
az első csoport, néhány száz ember fegyveres orosz katonák 
kíséretében. A csoportot átterelték az egykori adóhivatal (ma: 5. sz. 
Középiskola) épületébe. A sorból kilépni, hozzátartozókkal érintkezni, 
csomagot átadni nem lehetett. Mi, beneiek a Vérke-parton várakoztunk, 
délig még két csoportot hajtottak el mellettünk. Két falumbeli, 
gimnáziumi osztálytársammal elindultunk kibúvót keresni. A 
gimnáziumban reméltük megtudni, hogy a diákok számára talán nem 
kötelező a háromnapos munka. Oda azonban orosz katonák fészkelték 



be magukat, minket be sem engedtek. (Egyébként ebben az épületben 
a németek 1944 tavaszán hadikórházat rendeztek be, a tanítás 
áprilisban befejeződött, és eredeti minőségében az intézmény többé 
ki sem nyitotta kapuit; 1945 óta mindmáig ukrán nyelvű középiskola 
működik benne.) A tanárok közül sem találtunk sokáig senkit, végül 
ruszin nyelvtanárunk - görög katolikus lelkész - azt tanácsolta: 
„Menjetek, kedveseim - azt a három napot kibírjátok." 

Sötét este lett, mire a jelentkezésnél ránk került a sor. Kikeresték 
a nevünket és felszólítottak, hogy értékeinket adjuk le megőrzésre. 
Édesapámtól elvették a jegygyűrűjét, borotváját, zsebkését, tőlem a 
Tintenkuli töltőtollat, a zsebkést. Azt mondták, mindent visszakapunk, 
amikor három nap múlva visszatérünk, számunkra azonban rögtön 
„bűzlött" a dolog, mert a „megőrzésre" átvett holmiról nem készítettek 
nyilvántartást - a partizán-írnok azokat egyszerűen besöpörte az 
asztalfiókba a többi zsákmány közé. 

Rendkívüli biztosítással kísértek át a gyűjtőhelyre, az adóhivatal 
épületébe. Induláskor és megérkezéskor hosszasan megszámoltak 
bennünket, csupán a későbbiekben oly gyakori motozás maradt el. 
Az épület mindkét kijáratánál fegyveres katonák posztoltak, akik nem 
engedtek senkit se ki, se be, még a csomagokat sem engedték átadni 
a bentieknek, pedig többen élelem nélkül jelentkeztek, mondván, 
majd a procedúra után magukhoz veszik batyujukat. Az épület körül 
járőrök is cirkáltak, ennek ellenére többen megszöktek: a kapunál 
álló őrök kiengedték őket, miután otthagyták nekik az elemózsiát. 

A gyűjtőhelyen rengeteg embert zsúfoltak össze szűk helyen. Mi 
az éjszakát a pincesor folyosóján töltöttük a batyunkon ülve, aludni 
nem tudtunk. Édesapámmal a szökésnek még a gondolatát is 
elvetettük. Azzal bátorítottuk egymást, hogy kibírjuk azt a három napot, 
aztán kapunk egy törvényes igazolást róla, s annak birtokában 
nyugodtak lehetünk; ellenkező esetben pedig - ha szökés közben 
elkapnának - menthetetlenül haditörvényszék elé állítanának, s mivel 
statárium van, golyó is lehetne a vége, ráadásul a szökéssel a 
családunknak is ártanánk. 

Az átvirrasztott éjszaka után sem illemhelyet, sem vizet nem 
találtunk az épületben. Amint kivilágosodott, az épület előtti téren 
(ma: II. Rákóczi Ferenc tér) ötösével felsorakoztattak bennünket, újra 
hosszasan megszámláltak, miáltal szemmel láthatóan észrevették a 
szökéseket. A hozzátartozók megpróbálták átadni a csomagokat, ám 
az őrök szó szerint visszaverték, elzavarták őket, még vizet sem 
engedtek beadni; „Szicsasz!" - hajtogatták, s ekkor tanultuk meg, 



hogy ez a szó azt jelenti: rögtön. Ezt azonban az oroszok csak mondo-
gatták, további raboskodásunkban sem tartották be soha. 

Tolmács útján közölték, senki se merjen kilépni a sorból, szökni 
ne próbáljon, mert az őrség a legkisebb gyanús esetben fegyverét 
használja. Közvetlenül az indulás előtt a sorakozásnál rendezkedő 
civilek karjáról az őrök letépték a vörös szalagot, viselőiket pedig 
betuszkolták közénk a sorba, s többé ki sem engedték őket. 

Amikor a több mint ezer emberből álló tömeg meglódult, még 
csak nem is sejtettük, kire mi vár, hány rab éri meg a szabadulás 
napját, s kiknek hol porladnak majd csontjai a jeltelen sírokban. 

A menetoszlop bekanyarodott a Munkácsi utcába. Egy ideig még 
hallottuk a hozzátartozók sírását, mígnem néhány, a levegőbe leadott 
lövéssel a katonák el nem riasztották őket; mégis, közülük többen a 
gáti pihenőnél is megjelentek a közelünkben. 

A menetelést meg kellett tanulnunk, hiszen lépést tartani lehetetlen 
volt: az emberek hol lemaradtak, hol egymásba torlódtak. Az őrök 
veszettül ordítoztak, tulajdonképpen nem értettük, hogy miért nem 
fáradnak bele. A lemaradozókra kiabáltak: „podtyánisz!", („zárkózz 
fel!"). Közben szaporán, számolatlanul osztogatták az ütéseket gép-
pisztolytussal és „somroly"-lyal (puskacső tisztítására használt vas-
vessző). A sorból vizet inni, kis- vagy nagydolgát elintézni nem léphe-
tett ki senki. 

Az a kegyetlenség, ahogyan az oroszok a hozzátartozókat bántal-
mazták, már a beregszászi sorakozón mélyen felkavart bennünket, 
ám Jánosiban és Gáton, ahol már rabként mentek végig szülőfalujukon 
a magyarok százai, annál is megrázóbb jeleneteknek lehettünk tanúi. 
Megállni, elbúcsúzni nem tudtak, a szétriasztott hozzátartozók is csak 
a kapukon, kerítéseken keresztül, sírva, hosszú aggódásra, kétségekre 
ítélve nézhették a gyászos menetet. Máig szemem előtt a kép, ahogy 
Gáton egy idős anyóka szembeszállt a sátáni hatalommal. Egyetlen 
fiának, öregkorára remélt támaszának szeretett volna átadni egy kisebb 
kendőbe kötött élelmet, de az oroszok sorra elkergették, végül az 
egyik katona nagy erővel megütötte, és az árokba taszította. Kétség-
beesetten próbált felállni, de csak a fejét bírta felemelni, és elcsukló 
hangon ismételgette: „Drága Berti fiam, mit tettek velünk, mit tettek 
velünk..." 

Gát után, egy nagy legelőn, az első pihenő alkalmával újabb negatív 
élményben volt részünk. Ahogy a sorban álltunk - ötösével - , ugyanúgy 
kellett leülnünk a lucskos fűre. Más körülmények közt talán 



gyönyörködni is lehetett volna a látványban, hiszen a reggeli köd már 
felszállt, a dér elolvadt, és a sok millió fűszál hegyén szikrázott a napfény. 
Minket azonban sokkal prózaibb dolgok foglalkoztattak: a hosszú 
menetelés után legfőbb ideje lett volna elvégezni szükségleteinket. 
Csakhogy az ülősorból sem engedtek kilépni senkit, körülöttünk egymást 
élték az őrök, két tányéros géppuskát is felállítottak, és lovas kozákok 
várakoztak készenlétben, hogy az esetleges szökevények nyomába 
eredjenek. A szükség törvényt bontott: ki-ki elvégezte ülőhelye mellett 
a dolgát, majd elővette az élelmet és evett - már akinek volt mit. 

Továbbindulás előtt újra figyelmeztettek: senki ne próbálkozzon 
szökéssel, ledolgozzuk a három napot és hazaengednek. 

Kora délután mentünk el a munkácsi repülőtér mellett. Azt reméltük, 
talán itt fogunk dolgozni, de csalódtunk - tovább hajtottak bennünket 
Munkács felé. Megfogyatkozott a remény, nőttek a kétségek. 

Napszálltakor értünk be Munkácsra. A vasútállomás közelében 
levő egyik utcában várakozva felejthetetlen esemény tanúi lettünk. 
Ahogy ott ültünk fáradtan, egyszer csak látjuk: Gyuszi, a szomszéd 
falu kissé ütődött világjárója szép lassan, gólyaléptekkel kilábol a 
sorból, fel a járdára, és elképesztő lelki nyugalommal elindul hazafelé 
a járda szélén álldogáló őrök közt. Ereinkben megfagyott a vér, léleg-
zetünket visszafojtva vártuk a lövést, amely leteríti Gyuszit. Ó azonban 
hátra sem nézve, sértetlenül végigkacsázott a hosszú sor mellett, majd 
fürgébben szaporázva a lépést, eltűnt a kanyarban. 

A kockaköves utcán ülve még csak nem is sejtettük, hogy éppen 
azokban az órákban itt, a munkácsi Csillag-moziban Kárpát-Ukrajna 
Kommunista Pártjának kongresszusa kiáltványban ajánlotta fel a 
Szovjetuniónak vidékünk Szovjet-Ukrajnához való csatolását.4 Kereken 
egy hét múlva ugyanott, szintén az NKVD bábáskodása mellett a 
Népbiztosok I. Kongresszusa létrehozta Kárpát-Ukrajnát, mint saját 
minisztériumokkal rendelkező közigazgatási egységet, és ezzel 
egyidejűleg kimondta annak „újraegyesülését" az Ukrán Szovjet 
Szocialista Köztársasággal. (Zárójelben: Kárpátalja nemrég kinevezett 
kormányzója Ukrajna függetlenné válásának 10. évfordulója előtt 
kérelmezte a kormánynál, hogy az 1944-es hírhedt kongresszus ma 
is élő küldöttjeinek a miniszteri fizetésekkel megegyező összegű 
nyugdíjat utaljanak ki. A jubileum elmúlt, a megemelt összegű nyug-
díjakról semmi hír...)5 

Munkácson a szállásunk még a beregszászinál is zsúfoltabb 
volt. A foglyok fele szabad ég alatt, az aszfaltozott udvaron töltötte 



a csípősen hideg, ködös-deres éjszakát. Vizet még ekkor sem 
adtak. 

Reggel már többen biztos forrásból tudták, hogy Szolyvára, lágerbe 
visznek bennünket. Ennek valóban számos jelét láthattuk, mégse 
akartuk elhinni. 

Indulás után a szolyvai útra tereltek. A Latorca völgyében, hegyek 
közt tartottunk észak felé, s ahogy szűkült a völgy, úgy nőtt bennünk 
a szorongás. Még pislákolt a halvány remény, hogy talán mégis 
munkára visznek, alagutakat és hidakat újjáépíteni, holott tudtuk, ahhoz 
kevés a háromnapi élelem. 

Egyre lassabban haladtunk, sokan nem bírták a menetelést. 
Miközben a Latorca ott kanyargott mellettünk, és számtalan kis patak 
kristálytiszta vize csobogott a közelünkben - minket továbbra is 
szomjúság gyötört. A mindinkább szűkülő völgyben nemigen akadt 
pihenésre alkalmas hely; csak egyszer parancsoltak rövid pihenőt, az 
út közepén szorosan egymás mellett ülve. 

E pihenő alkalmával vallottam be édesapámnak egy titkomat, 
amely két-három hete nyomta a lelkemet. Történt, hogy egy este 
szekérdcréknyi ruszin legényt szállásoltak be hozzánk. Önként 
jelentkeztek a szovjet hadseregbe, s vonatközlekedés nem lévén, 
szekérrel igyekeztek Munkácsra eljutni. Köztük volt egyik ismerősöm, 
a csománfalvi Döme, egykori huszti gimnazista, akivel 1942 nyarán, 
mint sokgyermekes család gyermeke, együtt voltam leventetáborban 
az erdélyi Rónaszéken. Elláttuk a fiúkat vacsorával, megkínáltuk 
újborral, miután ők szétszéledtek a faluban. Visszatéréskor élénken 
magyarázták, ki melyik, hányas számú házat nézte ki magának. 
Egyikük bizalmaskodva félrehívott, s borgőzös „jóindulattal" megsúgta: 
sehová ne menjek, ő majd feleségül veszi a húgomat, én pedig cseléd 
leszek náluk - ne féljek, nem lesz rossz dolgom. Döméhez fordultam 
magyarázatért, aki elmondta: nekik azt ígérték, hogy a magyarokat 
kitelepítik, házaikat pedig a hazatérő ruszin frontharcosoknak adják... 
A családban akkor nem akartam beszélni erről az epizódról, de útban 
Szolyva felé fölerősödött bennem a szorongás: mi lesz, ha tényleg 
kitelepítik a férfiak nélkül otthon maradt családokat? Az aggodalom 
vallomásra késztetett... Édesapám meghallgatott, s utána sokáig 
szótlanul rótta az utat mellettem. Aztán mély sóhajjal ennyit mondott: 
„Bízzuk, fiam, az Istenre". 



A POKOL KAPUJÁBAN 

Mire bevánszorogtunk Szolyvára, besötétedett. A köd már korábban 
leszállt. Nem láttuk, hová vezetnek, csak akkor döbbentünk rá a 
kegyetlen valóságra, amikor közvetlen közelről felfedeztük a szöges-
drót-kerítést. Az igazi feketeleves azonban ezután következett: beterel-
tek - puskatussal ütlegelve beűztek - bennünket egy nagyobb 
helyiségbe, ahol a túlzsúfoltságtól állni is alig lehetett, a hátsókat 
azonban még mindig verték, taszigálták befelé, végül ránk zárták a 
vasajtót. 

Ez volt életem leghosszabb éjszakája. Oly szorosan álltunk, hogy 
a hátizsákomat nagy nehezen le tudtam ugyan venni, de hogy lerakjam, 
ahhoz már nem volt hely; egész éjjel az ölemben tartottam. Ennél is 
nagyobb baj volt, hogy senkit sem engedtek ki természetes 
szükségletére. Még ha el is verekedte magát valaki az ajtóig, ott 
megrekedt, végül kénytelen volt ott, állva megkönnyebbülni. Mások 
meg sem próbáltak eljutni az ajtóig, elvégezték a dolgukat ott és úgy, 
ahol és ahogy álltak. A bűz egyre kibírhatatlanabb lett, a ködtől amúgy 
is nyirkos ruházat még inkább átnedvesedett a szemünket, torkunkat 
maró párától. Többen rosszul lettek, de le sem lehetett őket fektetni. 
Egész éjjel hiába dönge t tük a vasa j tó t : az őrök e le in te 
visszadörömböltek a puskatussal, később pedig fenyegetően a 
levegőbe lövöldöztek, de segítség nem jött. Akkor tapasztaltam meg 
először, mit jelent visszatartani azt, ami természetes módon kikí-
vánkozik: erősödő feszülést, majd kibírhatatlan fájdalmat, nyilallást... 
Édesapám nyugtatott, biztatott, igyekezett lelket önteni belém: „Fiam, 
barbárok hatalmába kerültünk". 

Hajnalban a szomszédos épületek felől sorakozó ismerős zaja 
szűrődött be hozzánk. Kissé fellélegeztünk, remélve, hogy nemsokára 
minket is kiengednek. Ehelyett azonban váratlanul csend lett, mintha 
teljesen magunkra maradtunk volna a lágerben. Jó délelőttre járt már 
az idő, amikor végre kinyílt az ajtó, s a kicsapódó sűrű párafelhővel 
együtt, egymást taposva kirontott a tömeg a ködbe, tucatnyi elalélt 
társat hátrahagyva, akik csak most tudtak lefeküdni - a bűzös 
mocsokba. 

Sorakozót vezényeltek, és a dolgára most sem léphetett félre senki; 
a sorban állva kellett elvégezni. Hosszan tartó, alapos számlálás után 
betereltek a „fürdőbe". Az idézőjel azért indokolt, mert a helyiség a 
legkevésbé sem hasonlított arra, aminek nevezték. Az egyik 



takarmánytároló helyiségben két benzineshordó alá katlant 
eszkábáltak, csövét kidugták a kitört ablakon. Benn több füst volt, 
mint amennyi kiment. A törött ablak alatt a betonon megfagyott a víz, 
a dermesztően hideg helyiség levegője csak fokozatosan kezdett 
megenyhülni a meztelen embertömegtől. A ruházatot le kellett adni, 
berakták a tábori fertőtlenítőbe, amely a nyersfa gyönge tüzétől alig 
melegedett fel, csakúgy, mint a víz a hordókban. Talán két órát is 
vártunk meztelenül, a testünkkel melengetve egymást, míg végre egy-
egy nyálkás faedénybe belelöttyentettek ötliternyi épp csak langyos 
vizet - két emberre. Fürdésről szó sem lehetett, még mosakodni is 
undorító volt a koszos edényből a putriszagú helyiségben. 

Máig bennem él az akkori „fürdés" egy másik, sokkal hátborzon-
gatóbb emléke is. Maga a látvány - a százával didergő meztelen 
emberek látványa - önmagában is nehezen feldolgozható, de még 
inkább az a morális érzés, amikor szülőfalum köztiszteletben álló 
férfiait a szemem láttára fosztották meg hajuktól, minden szőrzetüktől, 
amikor kiserkedt a vér az életlen borotvával dolgozó, brutális szanitéc 
keze nyomán. Az én erős apám ott állt mellettem, csizmáit az ágyéka 
előtt tartva, és görnyedten, szaporán emelgetve meztelen talpát a 
fagyos betonon, engem igyekezett bátorítani, a tekintetével felmele-
gíteni. Megszégyenítve, megalázva álltunk ott, kivetkőztetve emberi 
mivoltunkból, és végképp elveszítve minden reményünket. Már arra 
is gondoltunk, hogy ezek után nem jöhet más, visznek a kemencébe, 
vagy így, meztelenül lelövöldöznek bennünket - a kimerítő menetelés, 
a zsúfoltságban átvirrasztott éjszaka és a „fürdés" kínjai után sokan 
már ezt se bánták volna. 

Hosszú várakozás után visszakaptuk a fertőtlenítéstől nedves 
ruházatunkat. Ismét felsorakoztattak, megszámoltak, majd bevezettek 
a láger központi részében álló egyik épületbe. Néhány fiatal földink 
azonnal felismerte, hogy az egykori 2. hegyivadász-zászlóalj laktanyá-
jában vagyunk - ők annak idején itt töltötték tényleges katonai szolgá-
latukat. 

A 10. számú épület egyik földszinti szobájában helyeztek el, 
amelynek csempével burkolt padlóján, ha nagyon szűkösen is, de 
aludni lehetett - fekve. Ez a „kényelem" azonban nem feledtette el a 
vészterhes valóságot: bekerültünk a pokolba. 



TANULJUK A RABOSKODÂST 

Miután betereltek a szobánkba, az őrök eltűntek, tehát „szabadok" 
lettünk, mármint a szögesdróton belül. Sürgősen vizet és WC-t kezdtünk 
keresni. Vizet nem találtunk sehol, az utóbbi pedig ott bűzlött a 
folyosón, éppen szemközt a szobánkkal, a küszöbig tele mocsokkal, 
amit többen nem vettek észre idejében, így belegázoltak. Másnap 
beszegezték az ajtaját, de négy hónap múlva is árasztotta a bűzt, mert 
nem tisztították ki. Néhányan az épület háta mögött próbáltak könnyí-
teni magukon, de az őr a toronyból rájuk ordított, majd lőtt is, mert a 
hely tűi közel volt a szögesdróthoz. 

Az éjszaka sem telt nyugalomban - nem jutott fekvőhely minden-
kinek. Oldalvást, szorosan egymás mellett feküdtünk, mint heringek 
a hordóban; ha bárki közülünk a másik oldalára akart fordulni, 
felzavarta álmából a szomszédját. 

Másnap nagyon korán, négy órakor - moszkvai idő szerint hatkor 
-ébresztettek a lágeri rendészek, akikkel most nyílt alkalmunk „megis-
merkedni": botjaikkal ütlegelve kikergettek bennünket a sötét udvarra. 
Miközben ötösével felsorakoztattak, a szokatlan morajlásból sejteni 
véltük, rengeteg ember gyűlt össze a sötétségben. Mind mindig, a 
számlálás hosszan tartott, közben csattogtak a golyók a számológépen, 
amit ugyancsak először volt alkalmunk látni. A végeredmény aligha 
stimmelt, mert többször újraszámoltak, soronként leguggoltatva a 
megszámláltakat. A reggeli számlálás után általában a reggelizés 
következett, ez alkalommal azonban minket visszatereltek a szobánk-
ba, és egyenként felvették az adatainkat. Ekkor tudtuk meg, hogy a 
Benéből elhurcolt 1416 fő közül hetvenhatan maradtunk Szolyván -
a többieket már az első éjszaka után továbbhajtották. 

Ezután ízelítőt kaptunk a lágeri motozásból. Hátizsákunk tartalmát 
kiborították a padlóra, a kenyeret is, és a túlbuzgó rendészek sorra 
végigvizsgáltak mindent. Átkutatták zsebeinket, végigtapogatták 
ruházatunkat és a lábbelit. Az itt-ott még fellelhető kést, borotvát, 
órát elvették, gazdájának cserébe bottal fizettek. Hasonló sors várt a 
papírra, ceruzára, gyufára; ahol dohányt vagy cigarettát találtak, azt is 
megdézsmálták, mondván, hogy annak mennyisége meghaladja a 
fogolynak járó napi adagot. Mindeközben oroszul kiabáltak, károm-
kodtak - pedig akadt köztük „díszmagyar" is. Végül ismertették a 
láger belső rendjét: fogadjunk szót, odaadóan dolgozzunk, szökni ne 
próbáljunk, mert kiirtják a családunkat. 



Mire végeztek, reggeli a számunkra nem maradt. Ez az „apróság" 
nem adott okot arra, hogy munkába ne fogjanak bennünket. A 
szobában két ügyeletest hagytak, a többit kizavarták latrinát ásni, pár 
méternyire a mi épületünktől. A meglévő latrinák ugyanis már 
csordultig teltek, a benti mosdók pedig nem működtek. Két darab 
5x5 méter széles, másfél méter mély gödröt ásattak, amelyekre 
gerendát, azokra keresztben deszkát rakattak. Szeg nem volt, így a 
rögzítetlen, fagyos deszkák kezdettől fogva csúszkáltak, vagyis a latrina 
már újkorában életveszélyessé vált. Még inkább, amikor idővel a 
deszkákra kúposán ráfagyott a hó és az ürülék; nem egy legyengült, 
hidegtől meggémberedett fogoly esett bele a latrinába, ami az itteni 
körülmények közt a szerencsétlen halálát is jelentette egyben - de 
erre részletesebben később térek ki. 

Új szálláshelyünkön különös dolgokat figyeltem meg. A kérdés -
miért veszíti el emberi arculatát az ember a tömegben - napról napra 
foglalkoztatott. A belágerezés kiváltotta sokkhatás, a testet lecsupaszító 
fürdő után mintha a foglyok lelke is lemeztelenedett volna, olyanok 
esetében is, akik pár nappal korábban még az erkölcsiség mintaképei 
voltak. Naiv módon azt hittem, kissé megnyugszanak a kedélyek, 
beletörődünk a megváltoztathatatlanba. Nem így történt: a rideg, 
kényelmetlen összezártságban egyre fokozódott a feszültség. Amikor 
például ki kellett állítani harminc embert tűzifa készítésére, 
megoldhatatlannak tűnt a kérdés, ki menjen. Sokan hangoztatták: 
miért éppen én?! Már-már késhegyig menő vita, veszekedés kerekedett 
a jobb helyekért is: ne az ajtóhoz közel (ott bűzlik a WC), ne az ablak 
alatt (ott hidegebb van). Dúlt a civakodás a pár ujjnyival szélesebb 
fekvőhelyekéit, miközben rokonok és barátok igyekeztek egymás 
mellé kerülni a rideg csempepadlón. Tucatnyi jámbor lélek akadt 
csupán, akik nem vállalták a viszálykodást, inkább a batyujukon 
gubbasztva, egymáshoz szorulva töltötték az éjszakákat mindaddig, 
amíg soraink sajnálatosan meg nem fogyatkoztak, s így nekik is jutott 
fekvőhely; igaz, akkor meg az volt a baj, hogy senki sem akart az 
elpusztult fogolytársak helyére feküdni. Számomra nagy csalódást 
jelentett, hogy a falunkban nagy tekintélynek örvendő férfiakból is 
kiütközött a kicsinyeskedés, az irigység, a gyűlölködés, és számtalan 
egyéb emberi gyarlóság. Nagyon nehéz volt mindezt akkor - és egész 
rabságom ideje alatt - lélekben feldolgoznom, megértenem; hajlamos 
vagyok azt hinni, hogy igazából nem is sikerült. 



Az emberi gyarlóság egyik megnyilvánulása volt például az 
önmegtartóztatás, a kitartás hiánya. Rabságunk kezdetétől fogva nem 
is annyira az éhségtől, hanem a szomjúság kínjától szenvedtünk. Sokan 
engedtek a veszedelmes csábításnak, megitták a láger területén talált 
pocsolyák vizét, az esőcsatornán kicsapódó köd lecsordogáló nedvét, 
az eső- és hólevet, az első napon pedig a WC öblítőjében felfedezett, 
állottan-rozsdás löttyöt. Mindennek hasmenés lett a vége, a szervezet 
még több folyadékot követelt, végül jött a tífuszos megbetegedés, 
ami menthetetlenül a halálba vezetett. 

Ahogy múltak a napok, egyre gyakoribbak lettek a hasmenéses 
megbetegedések. Az egész csoport helyzete veszedelmesre fordult. 
A megbetegedett szerencsétlenek egész éjjel a latrinát járták, 
keresz tü lgázolva a p a d l ó n f ekvő tá rsa ikon; a l ighogy 
megkönnyebbültek, ismét menniük kellett, s mindannyiszor sarat, 
mocskos havat hordtak be a talpukon. A híg ürülék gyakran a 
nadrágjukba lövellt, amit kimosni legfeljebb hóval lehetett volna - de 
a betegségtől reménytelenül legyengült fogoly arra már nem volt 
képes, meghalt. Volt rá eset, hogy a szerencsétlen elindult az ajtó 
felé, de a szükség ellenállhatatlan kényszerítéssel már útközben rátört; 
futás közben letolta a nadrágját, s menet közben végigmocskolta a 
padlón fekvőket. A hevesebb vérmérsékletűek emiatt verni kezdték, 
mások a pártjára álltak - zajos kavarodás, taposás kerekedett, s a 
zajra megjelentek a rendészek, botütésekkel téve „igazságot": válogatás 
nélkül ütöttek mindenkit, aki a közelükbe került, de annyira, hogy az 
áldozat pár nap múlva meghalt. 

Az ilyen és ehhez hasonló esetek tanújaként úgy láttam, hogy a 
hozzám, szívemhez korábban oly közelálló, kedves emberek újra 
levetkőztek előttem, illetve kivetkőztek emberi mivoltukból, 
belemosódtak az arc- és léleknélküli, megnyomorított, megalázott, 
elesettségiikben rendkívüli szánalomra méltó foglyok tömegébe. 

Az első napok történéseihez tartozik, hogy a három napra 
tarisznyázott hazai élelem elfogyott, rá kellett fanyalodnunk a lágeri 
kosztra. Mint már említettem, a reggelit kora reggel, közvetlenül a 
létszámellenőrzés után adták. Csoportonként kellett volna felállni, de 
a rendet fenntartani - kivált, amíg a románok is velünk voltak -
nagyon nehéz volt, sokszor nem is sikerült. A szükségesnél rendszerint 
kevesebbet főztek - nem jutott mindenkinek. Ezen a szakácsok úgy 
igyekeztek „segíteni", hogy a kiürülő kondérokba vizet öntöttek, jobbik 
esetben meleget, de általában hideget, egyenesen a Latorcából merítve. 



Ezáltal a kondér alján lévő, amúgy is nyomorúságos étel felhígult és 
elhűlt, ami szintén egyik oka volt a gyakori hasmenéses megbete-
gedéseknek. A lágeri konyháról és a kosztról a későbbiekben bőveb-
ben szólok. 

A tífusz elleni oltást csoportunkban az első napon megkezdték, 
mivel ez a betegség akkor már tömegesen szedte áldozatait. Közülünk 
többen nem engedték magukat beoltani, s erre jó okuk volt, hiszen 
ugyanazzal a fecskendővel és tűvel emberek tucatjain végezték, az 
oltás helyének fertőtlenítését mellőzve. Az eredmény: tömeges 
megbetegedés, az oltás helye másnapra megduzzadt, pár nap múlva 
pedig tüzelő fájdalmak közt elgennyesedett. Igaz, lehetett választani: 
a mellbimbó vagy a lapocka alá. Az jáit rosszabbul, aki az előzőt 
választotta, mert az alma nagyságú, keléses duzzanat a mellkason 
belülre fakadt ki, és magas láz kíséretében pár nap alatt halált okozott. 
Jómagam édesapám tanácsára a hátamba kaptam az oltást, az is 
megduzzadt, de hagymával és nyállal összerágott kenyérbéllel boro-
gatva lassan kitisztult - csak egy kisebb göb maradt emlékül. 

Ekkor gyászoltuk első halottainkat. Számomra ez azért volt nehéz, 
mert mind a három osztálytársam volt az elemi iskolában. Halálhírüket 
a csomagot hozó asszonyok vitték haza. Decemberben újabb öt, ugyan-
csak fiatal fogolytársunk halt meg, utánuk pedig, már januárban újabb 
kettő - a Holozsi-testvérpár. 

Helyzetünket súlyosbította, a megbetegedéseket fokozta a parancs, 
mely szerint „egészségügyi megfontolásból" decemberben és január 
elején mindennap reggel 4 és este 5 óra közt el kellett hagynunk a 
szálláshelyet, nyitva hagyva az ajtót és az ablakokat; csak a két ügyele-
tes tartózkodhatott benn, akik rendszerint betegek voltak. 

Éjjel nyugodt alvásról szó sem lehetett a fagyos csempén. Ketten-
hárman többszörösen összehajtogatták egyikük pokrócát, arra 
telepedtek, a másikéval sátorszerűen betakaróztak, s egymásra borulva, 
ülve próbáltak aludni. Én édesapámmal bújtam így össze, a testünkkel 
melegítve egymást. 

A foglyok napközben is fáztak. Még ha ki is ment bárki fáért, 
hogy a mozgástól kissé felmelegedjen, benn, a lágerudvaron nem 
fagyoskodhatott egész nap. Menedéket keresett és talált a tíz istálló-
épület egyikéten, amelyekben csaknem kizárólag hadifoglyok, egykori 
magyar és német katonák voltak összezsúfolva. Míg a kaszárnyaé-
pületek lakóiról pontos nyilvántartást vezettek, az istállókban -
amelyek mindegyikében ezernél is több fogoly szorongott - igen 



nehéz volt rendet tartani; itt könnyen eltűnhetett bárki a fa- és 
vízhordás, vagy halottszállítás elől. Az istállókban rettenetes bűz, 
kibírhatatlanul párás levegő terjengett, a padlón mocsokban hevertek 
a legyöngült emberek, s mindez a ragályos betegségek elterjedését 
okozta. Már az első napokban találkoztunk besárgult foglyokkal. 
Betegségük orvosi nevét, faját nem ismertük, ezért neveztük el sárga-
ságnak. 

December elején jómagam is alaposan besárgultam. Orvosság és 
diéta szóba sem jöhetett, az idősebbek koplalást ajánlottak. Az éhezést 
azonban nem sokáig bírtam, diétaként megettem a lágeri kosztot, 
amit édesapám szerzett be számomra. Pár nap múlva megszűnt a 
sárgaság, s mivel más nem akadt, a hazai csomagból már szalonnát is 
ettem; édesapám a füstös külsejét, én a belsejét. Három hét múlva 
ismét besárgultam, és most már a gyomrom is fájt legalább két hétig. 
Szerencsémre édesanyám a csomagban küldött baracklekvárt, azzal 
kúráltam magamat cukor helyett, mivel ez utóbbit elkobozták a 
csomagból. 

Még ki sem lábaltam a sárgaságból, kénytelen voltam egy másik, 
„ragályos" betegséget magamra venni. Január közepétől ugyanis 
egymás után indították a fogolycsoportokat Szambor felé, gyalogosan. 
Természetesen el akartuk kerülni az ilyen csoportokba való besorolást. 
Édesapám kifürkészte, hogy a rüheseket nem viszik. Eldöntöttük, 
hogy „rühesek" leszünk. De hogyan csináljuk? Ennek is édesapám 
találta ki a módját: a hasunkat és az ujjaink közét megkentük mosószap-
pannal, majd körömmel erősen, többször megvakartuk. Pár óra múlva 
már mehettünk az orvoshoz, aki azonnal bevágott az elkülönítőbe, a 
rühesek közé. Mindez három hét szigorú karantént jelentett, de bátran 
állíthatom, egyben az életet is, hiszen a Kárpátokon keresztül történő 
gyaloglást - januári fagyban, hóviharban, ráadásul éhen - nem bírtuk 
volna ki. Földijeink közt, akik nem ismerték „rühességtink" hátterét, 
bizonyos fokú lenézést váltott ki cselekményünk, ami részben érthető, 
hiszen a falusi ember számára az is nagy szégyen, ha a kutyája vagy 
a lova válik rühessé - hát még, ha ő maga. Mindenesetre bevált az 
ötletünk, túléltük, sőt, példánkat a tél folyamán még tucatnyi falunkbeli 
követte; pedig az elkülönítőnek nevezett zónában tartották a bőr-, a 
nemi- és tüdőbetegeket is. 



FOGOLYKARÁCSONY SZOLYVÁN, 1944 

(Kedves barátom, Holozsi Károly emlékére) 

Ma is elszorul a szívem, ha Karcsi barátomra gondolok, akinek 
életét az alattomos és könyörtelen tífusz 21 évesen oltotta ki a 10. 
számú épület csempepadlóján. 

Benében nőttünk fel, parasztcsaládban, együtt tanultunk a helyi 
elemi népiskolában, majd hét éven át a beregszászi magyar 
gimnáziumban. Karcsi végig kitűnő tanuló volt, számomra minden 
tekintetben példakép. Lelkesen vett részt az önképzőkör, a 
cserkészcsapat munkájában, tagja volt a Borzsa-völgyi vasút mentén 
fekvő települések szórványmagyarságát látogató regöscsoportnak, az 
iskola labdarúgó-válogatottjának. Az 1943. évi nyári szünetben részt 
vett a Bereg megye néprajzát kutató, Dr. Koszorús István vezette 
csoport munkájában Kisharanglábon. Verseket írt, vallásos énekeket 
és indulókat szerzett, kora ifjúkorától faluja katolikus gyülekezetének 
kántora volt. 

1944 őszén kezdtük volna a gimnázium 8. osztályát, de a sors 
másképp rendelkezett - a halál iskolája várt ránk. Karcsi két testvérével, 
én pedig édesapámmal kerültem Szolyvára. Amíg élt, egymás mellett 
feküdtünk (az ő beteg öccsét hazaengedték) , és a közellét 
megkönnyítette számunkra a sorscsapások elviselését. Rendkívüli zenei 
adottsággal rendelkezett. Zeneiskolába sohasem járt, de bármelyik 
prímással felvette volna a versenyt. Hegedűjét a lágerbe is elhozta, 
amelyre az egész század vigyázott. Esténként, amikor már felengedett 
kissé a helyiség dermesztő hidege, megdörzsölgette elgémberedett 
ujjait, kezébe vette a drága hangszert, és a fázós húrokon elsírta 
vigasztalan, szomorú sorsunkat. Könnyes szemmel együtt dúdoltuk 
vele a fájdalmasan szép magyar kesergőket, az otthont felidéző 
mélabús dalokat, nótákat. Közben gyakran elszorult a torkunk, el-
csuklott a hangunk, mert bizony számunkra valóban igaz volt a 
szomorú sor: „Nagymajtényi síkon letörött a zászló..." 

Karcsi a l ak jához e lvá lasz tha ta t lanul kapcso lód ik e l ső 
fogolykarácsonyunk. A közelgő ünnep még fájóbbá tette helyzetünket, 
elszakadásunkat az otthontól. Szeretteink a kemény télben, sok 
viszontagság árán is eljuttatták hozzánk az ünnepi csomagot - de 
voltak foglyok, akiknek a hozzátartozói ezt nem tehették meg. Igaz, 
a csomagban minden csonttá fagyott a cudar időben, de állítom, ez 



volt életem legízletesebb és legpuhább kalácsa, pedig majdnem 
beletört a fogam... Szentestére, a fahordást kihasználva, fenyőt is 
hoztunk, hogy legalább az illata idézze fel az ünnepet. 

Azon az estén különösen szigort volt a létszámellenőrzés, nagyon 
sokáig tartott, s amikor végre a szállásunkra mehettünk, igen nehezen 
tudtunk kissé felmelegedni. Ekkor Karcsi csendet kért és elmondta 
Fogolykarácsony Szolyván, 1944 című, ez alkalomra írt versét. Nem 
szavalat volt ez; a feszült csendben Karcsi halkan, szívbe markolóan 
elsuttogta, az este folyamán többször is. Egyetlen szempár sem maradt 
szárazon, s még inkább könnyeztünk, amikor a hegedű húrjain 
felhangzottak az otthon melegét idéző kedves dallamok: „Krisztus 
Umnknak áldott születésén..." Egymást követték az ismerős karácsonyi 
énekek, a szünetekben pedig többen fennhangon imádkoztak. Aztán 
felidéztük a régi szentesték emlékeit, s közben szívünk megtelt 
reménytelenséggel: biztosra vettük, hogy soha többé nem látjuk 
szeretteinket. Ugyanakkor a karácsony üzenete biztatást is adott 
elcsüggedt lelkünknek, megerősített hitünkben, hogy az Úr érettünk, 
a rabságban szenvedőkért is küldte az Fiát e világra. 

Karcsi barátom nem tudhatta, hogy ez az utolsó karácsonya. De 
mintha megérezte volna a közelgő véget, újév után Felajánlom neked 
címmel megírta utolsó versét (lásd a mellékletben). Mindkét említett 
verse bekerült az Istenhez fohászkodva... Szolyva, 1944 című 
gyűjteménybe, amely az Intermix Kiadó gondozásában jelent meg. 
Ezen kívül a falunkban is sok családnál fennmaradt kéziratban.7 

Karcsi, a kedves jó barát, a pótolhatatlan beszélgetőtárs, hűséges 
biztatóm búcsú nélkül távozott el tőlünk. A görög katolikus újév (január 
12.) reggelére örökre elaludt. Holttestét a szanitécek vitték el 
hordágyon, déltájban pedig, több társával együtt, a szürke ló vontatta 
szekér kivitte a jeltelen tömegsírba. Néhány nap múlva, egy éjszaka a 
bátyja is meghalt. Mindkettőjük halálát úgy éltem át, mintha a 
testvéreimet veszítettem volna el. 

Az ő fekhelyükre nekem és édesapámnak kellett beljebb húzódni, 
mivel még mindig kevés volt a fekvőhely. Azzal a gondolattal feküdtem 
le, hogy utánuk mi következünk édesapámmal - a tífusz ránk ragad. 
Az Úr azonban megtartott bennünket, másnap önként vonultunk be 
a rühesekhez... 



KIK ÉS HÁNYAN VOLTUNK SZOLYVÁN 

Pontos adatok a mai napig nincsenek arról, hány civil internált és 
hadifogoly fordult meg a 2. számű szolyvai gyűjtőtáborban. A 
rendszerváltás után közzétett különböző adatok sem adnak egyértelmű 
választ a kérdésre. 

E témakörben gazdag anyagot tartalmaz Dupka György és Alekszej 
Korszun gyűjteménye: A „malenykij robot" dokumentumokban, 
Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1997. (A. Korszun a KGB őrnagya 
volt, aki a Szovjetunió különböző levéltáraiban végzett kutatásokat 
az elhurcoltatások ügyében) Ebben a könyvben a szerzők többek 
közt közlik, hogy a 4. Ukrán Front tanácsa hírhedt 0036. számú 
rendeletének végrehajtására tett „intézkedések nyomán a hátország 
ellenőrzésével megbízott NKVD-osztagok Kárpátontúli Ukrajna 
területén 15 152 ellenséges katonát és tisztet, német és magyar 
nemzetiségű hadköteles személyt tartóztattak le és szállítottak 
hadifogoly-gyűjtőhelyekre."8 Egy másik jelentésben ezt olvashatjuk: 
„November 18-tól december 16-ig az NKVD-osztagok összesen 22 
951 embert tartóztattak le és továbbítottak hadifogoly-táborba... A 
tisztító akció folytatódik a hátországban."9 És valóban: egész télen 
hozták be az elbújt magyarokat, a szórványból tömegesen, kivált a 
svábokat, Sztálin decemberi parancsa alapján. 

A szolyvai lágerlakók létszáma állandóan változott; hozták az új 
foglyokat és internáltakat, majd tovább hajtották Szamborba. Azt 
feltétlenül le kell szögezni, hogy a mindössze egyetlen zászlóaljnyi 
hegyivadász számára épített laktanya a kisegítő építményekkel együtt 
sem tudta befogadni a több ezer foglyot. 

Mai szemmel is érdekes visszatekinteni a szolyvai pokolban 
sínylődő foglyok nemzetiségi összetételére. Az itteni gyűjtőtáborra 
vonatkozó, a hadifoglyok és internáltak nemzetiségi összetételét 
számba vevő jelentés adatai szerint 1945. január 3-án a foglyok létszáma 
összesen 8 998 fő volt, ebből 58 német, 7714 magyar, 7 lengyel, 310 
román, 357 csehszlovák, 403 ruszin és ukrán, 149 fő pedig más 
nemzetiségű. A vasúti helyreállítási munkálatokon 2741 internált 
dolgozott, köztük 2520 magyar, 180 román, 31 csehszlovák, 10 fő 
más nemzetiségű. A jelentésből kiderül az is, hogy abban az időben 
Szolyván a hadifoglyok száma 4029, az internáltak száma pedig 4929 
fő volt.10 

Ki hogyan és miért került a lágerbe? 



Minket, magyarokat a háromnapos munka meséjével a szó szoros 
értelmében félrevezettek; a svábok többsége lényegében ugyanebbe 
a csapdába esett, jóllehet őket még később is gyűjtötték a különböző 
akciók során. 

Milyen volt a nemzetiségek közötti viszony a lágerben? 
A svábokkal kezdem, akiknek túlnyomó többsége Munkácsról és 

környékéről, más részük Rahó, Királymező, Ilosva és Huszt városokból 
került ide. Az oroszok szerint ők voltak - németek lévén - a 
legbűnösebbek: fasiszták. Kivételes szigorral bántak velük, még fáért 
és vízért sem engedték ki őket a többiekkel. Zárkózottak, csendesek 
voltak, nem szívesen álltak le beszélgetni. Bizalmatlan magatartásuk 
érthetőnek tűnt, hiszen a lágerben sok volt a spicli; többen, főként a 
románok és egyes ukránok minden adódó alkalommal lefasisztázták 
és leköpdösték őket. Az ő körletükben rend és tisztaság uralkodott, 
ők maguk mindig tiszták és ápoltak, frissen borotváltak voltak, s 
ezzel még inkább ellenszenvet keltettek egyesekben. Egyébként 
jámbor, egyszerű, istenfélő emberek voltak, a háborúhoz vajmi kevés 
közük volt - aki közülük vétkesnek érezte magát, idejében elmenekült 
az oroszok elől. Egyik csoportjuk a későbbiek során együtt dolgozott 
velünk a Kaukázusban, és precíz munkájukért mindenütt megbecsülték 
őket. Mi, magyarok együtt éreztünk velük, sajnáltuk őket, különösen 
akkor, amikor megtudtuk, hogy amíg ők itt sínylődtek, családjukat 
kitelepítették a donbászi bányavidékre. A kárpátaljai svábok a helyi 
sajátosságoknak megfelelően egyformán jól beszélték anyanyelvüket, 
a helyi svábot, valamint a ruszin és a magyar nyelvet; az idősebbek 
ismerték a cseh és szlovák nyelvet is, hiszen húsz évig szintén a 
csehszlovák államban éltek. A szláv nyelvtudás jelentős előnyt jelentett 
számukra, mert meg tudták értetni magukat az oroszokkal. 

Az igazi németek - főként a hadifoglyok - lényegesen különböztek 
a sváboktól. Őket lerongyolódva, piszkosan hozták be a frontvonalból. 
Arrogánsak, fegye lmeze t lenek voltak. A lágerben te l jesen 
elhanyagolták magukat: nem tisztálkodtak, miáltal egyre többen 
betegedtek és haltak meg. Aki adott magára közülük, túlélte Szolyvát; 
egy csoportjuk követett bennünket a Kaukázusba. 

Aki a beregszászi begyűjtésnél szlováknak vagy ruszinnak vallotta 
magát, hazaengedték. Épp ezért furcsálltuk, hogy a szolyvai lágerben 
több százra rúgott a szlovákok és ruszinok száma. Ezek többségét a 
helyi új hatalmi szervek adták ki az oroszoknak, mint volt magyar 
katonákat, tisztviselőket, vagy csupán azért, mert rokonszenveztek a 



magyarokkal. Valóban, akadt köztük hadifogoly katona és munka-
szolgálatos, de túlnyomó többségük civil volt. 

A magyarok körül, akik 1944-ben szlováknak vagy ukránnak 
vallották magukat, mára sem igazán csitult el a viták vihara. Az egyik 
oldal határozottan nemzetárulással vádolja és elítéli őket. A másik 
oldal viszont arra hivatkozik, hogy csak az életüket igyekeztek menteni, 
s akadt köztük olyan, aki a lelkében mindvégig megmaradt hű 
magyarnak. Más kérdés, hogy a szovjet érában éppen ezeket az 
embereket lehetett sarokba szorítani, pontosabban rábírni arra, hogy 
a gyermekeiket ukrán vagy orosz iskolába járassák, mégpedig arra 
hivatkozva, hogy a törvény szerint az utódoknak követniük kell szüleik 
nemzetiségét. A rendszerváltás után megnyílt a lehetőség a nemzetiségi 
hovatartozás visszaváltoztatására, ám az űj rendszerben az ilyen 
törekvéseket nem jó szemmel nézték. (Mára a probléma megoldódott, 
hiszen a személyi igazolványban nem tüntetik fel a nemzetiséget; 
viselje azt mindenki a szívében. Mindenesetre jogosnak tűnik a 
kíváncsiság, hogyan fognak tülekedni az ilyen emberek a magyar 
igazolványért, amikor életbe lép a kedvezménytörvény.) 

Mint említettem, 1945. január 3-án 357 csehszlovák fogoly volt a 
szolyvai lágerben. Nemzetiségük elnevezését így, összevonva 
használták, mivel akkor még nem volt külön cseh és szlovák állam. A 
csehek lenézték a szlovákokat, kigúnyolták nyelvüket, igyekeztek 
elkülönülni tőlük. Minket, magyarokat sem a csehek, sem a szlovákok 
nem kedveltek: Horthy-katonáknak csúfoltak bennünket, egy glédába 
sorolva a németekkel. Általában igyekeztünk kitérni előlük, legfeljebb 
azzal hergeltük őket, hogy „mikor jön már értetek generál Svoboda?" 
1945. januárjában hazaengedték őket Szolyváról. 

Érdekes csoportot alkottak a helyi ruszinok, akiket az oroszok 
sebtiben átkereszteltek ukránnak, mondván: a ruszin nem nemzetiség, 
hanem csak etnikai csoport. A ruszinok többségének mindez nem 
volt ínyére, ki is jelentették: nem ezt a keleti testvért, nem ilyen 
felszabadítást vártak. 

Az ukrán csoport összetétele meglehetősen tarka volt: akadt köztük 
volt magyar katona, munkaszolgálatos, legtöbbjüket a helyi hatóságok 
adták ki, de volt köztük néhány tucat partizán is, akiket az oroszok 
egyszerűen lefegyvereztek és bevágták őket a lágerbe, ahol gyakori 
panaszaikat a lágerfőnökség figyelembe sem vette. Január közepén 
őket is hazaengedték, a szűrőn csak néhányuk akadt fenn, mint volt 
SS-katonák vagy az ukrán nemzeti hadsereg lövészei, vlaszovisták. 



A ruszinok és ukránok többsége lojális volt velünk szemben. 
Gyakran elbeszélgettünk, az idősebbek felelevenítették az alföldi 
aratásokat arasznyi szalonnával, hófehér kenyérrel. A volt munka-
szolgálatosok visszasírták a magyar katonakonyhát, a komiszkenyeret, 
mert a lágeri koszt a vegetáláshoz is szűkösen volt elég. 

Ma is ellenszenvvel gondolok a ruszinoknak arra a csoportjára -
főként a volt partizánokra - , akik mindjárt a kezdetektől beépültek a 
lágeri rendészek soraiba. Ezek kitűntek különös kegyetlenségükkel, 
embertelenségükkel, mérhetetlen aljasságukkal, és nem utolsó sorban 
a magyarok iránti gyűlöletükkel. Kis híján méteres botokkal felfegy-
verkezve jöttek-mentek, könnyen eljárt a kezük, sokszor ok nélkül. 
Magaviseletük miatt sok panasz ment a parancsnokhoz, aki végül maga 
is megelégelte a sok disznóságot, besoroltatta őket az egyik éppen 
induló menetoszlopba, mint foglyokat - Szamborban kötöttek ki. 

Az említett jelentés szerint a szolyvai lágerben 150 zsidót is fogva 
tartottak. Nem győztünk csodálkozni: ugyan miért kerültek ide, hiszen 
ők a fasiszta rendszer üldözöttéi voltak. Ezt ők maguk, a szerencsétlen, 
lerongyolódott munkaszolgálatosok sem értették. Tény, hogy a 
frontvonalban estek fogságba - hadifogolyként terelték őket a lágerbe. 
A parancsnokság folyton azt ígérte, tisztázzák ügyüket, és utána 
elengedik őket. Erre, mint említettem, 1945 januárjában került sor, 
mégpedig Mehlisz tábornok, a 4. Ukrán Front Tanácsa tagjának 1945. 
január 11-én kelt, 0016. számú parancsának értelmében. A szigorúan 
titkosnak minősített dokumentumban a tábornok elismerte: ,Д frontnak 
a hátország védelmével megbízott csapatai tévesen tartóztattak le 
embereket. Ezeket nem internáltaknak, hanem tévesen letartóz-
tatottaknak kell nevezni"; ezzel egyidejűleg utasítást adott az érintettek 
szabadon bocsátására.11 

Ezt a parancsot egészen másképp ér te lmezte Mocsalov 
állambiztonsági őrnagy, az NKVD Hadifoglyok és Internáltak Ügyeivel 
Foglalkozó Főparancsnokságának vezetője; kiadta saját rendelkezését, 
amely szerint szabadon kell bocsátani: ,,a) a szláv nemzetiségű 
személyeket; b) a zsidókat; с) a 45 éven felüli magyarokat; d) a 
kommunistákat; e) Kárpátontúli Ukrajna egyes vállalatainak szakem-
bereit." 12 

Ez az utasítás nem vonatkozott azokra a foglyokra, akiket már 
korábban a Szovjetunió belső területeire tereltek, illetve szállítottak. 

A zsidókra visszatérve el kell mondanom, ők a lágerben különleges 
bánásmódban részesültek. Külön elkerített kis zónában, az egykori 



tiszti lakásokban laktak, ahol szintén a padlón és hidegben aludtak, 
de nem betonon, hanem parkettán. Munkára nem engedték ki őket. 
Az első napokban mint írnokok dolgoztak, de nem feleltek meg az 
elvárásoknak, így menesztették őket. Az egészségügyieknél azonban 
véglegesen megrekedtek. Akadt köztük orvos, közülük kerültek ki a 
szanitécek, a betegápolók - a hullaszállítókon kívül. Ők ellenőrizték 
a tisztaságot a helyiségekben, végezték a tífusz elleni védőoltásokat. 
Hozzánk, magyarokhoz lenézően, ellenségesen viszonyultak. Amikor 
hírhedt „védőoltásaik" nyomán százszámra betegedtek meg a foglyok, 
különösen felforrósodott ellenük a közhangulat, hiszen miattuk sokan 
pusztultak el emberfeletti kínok közt már az első hónapban. A tömeges 
elhalálozás adott alapot a széles körben elterjedt hiedelemre, hogy a 
zsidók ily módon, bosszúból akarják kiirtani a magyarokat. Olaj volt 
a tűzre, amikor az egyik fehérköpenyes „orvosban" a fancsikai 
útkaparót ismerték fel. 

Az értelmesebb, higgadtabb vérmérsékletű magyarok tudták, mindez 
csupán a véletlenek egybeesése, s hogy mindannyian ugyanazon pokol 
tüzébe vettettünk; mi több, a zsidók lerongyolódva, megromlott 
egészségi állapotban kerültek a lágerbe, mi pedig viszonylag jól 
felöltözve, egészségesen, s még csomagokat is kaptunk otthonról. 

A románok közül igen kevesen és gyengén beszélték a magyar 
nyelvet, nem is nagyon kommunikáltunk velük. Én például sohasem 
tudtam meg, voltaképpen hogyan kerültek közénk. A ruházatukból 
képtelenség volt megítélni, hogy civilek-e vagy katonák: német, 
magyar és román katonai egyenruha darabjai keveredtek rajtuk a 
civil öltözékkel. Elhanyagolt külsejű, kötekedő, erőszakoskodó, 
összeférhetetlen társaság volt az övék, ráadásul enyveskezűek. Ők 
voltak a szakácsok, s amíg az övéik jól nem laktak, más náció nem 
fé rkőzhe te t t a k o n d é r köze lébe . Nemcsak ve lünk, a más 
n e m z e t i s é g ű e k k e l is a r rogánsan v ise lkedtek - így, 
fasisztaellenességüket deklarálva akartak érdemeket szerezni az 
oroszok előtt. Dolgozni sem akartak: fáért, vízért nem jártak, temetni 
sem voltak hajlandók. A parancsnokság az első januári menettel 
túladott rajtuk, elküldték őket Szamborba. 

Végül, de nem utolsó sorban essék szó a cigányokról. Velük 
kapcsolatban több, életre szóló élményem maradt. Ők nem 
fogolytársaink voltak. Ellenkezőleg: nagyidai „nemes" őseikhez 
hasonlóan nekik is fegyvert adtak a kezükbe, milicistáknak nevezték 
ki magukat, és a kisebb csoportokat ők kísérték ki munkára. Tudtuk 



róluk, hogy ők is a fasizmus áldozatai, illetve üldözöttéi, mégis alaposan 
meglepődtünk, amikor a láger kapuján kívül az orosz őrök 
visszafordultak az őrszobára, minket pedig rábíztak a cigányokból 
verbuvált karszalagos-fegyveres civilekre. Komikus társaság volt: 
ápolatlan, züllött, borostás arcok, ráadásul egyikük hátsó fele a 
nadrágból, másikuk pucér nagylábujja a rossz lábbeliből kandikált ki 
a nagyvi lágba. N é m e l y e k n e k már volt agyonvise l t o rosz 
katonanadrágja, az egyiknek lapos tetejű kozák sapka hozzá, kereszttel 
a tetején. Sovány vállukat mélyen lehúzta a fegyver - német lovassági 
mannlicher - , a derekukon dupla tölténytáska lógott, ami az egyik 
girhes vitéznek a tojásait verte menet közben. Talán hajlamosak lettünk 
volna nevetni rajtuk, ám ők, éber és bátor kísérőink egyszer csak 
olyan éktelen ordítozásba kezdtek, hogy szinte megijedtünk. Oroszul 
vezényeltek indulást - amúgy az oroszt ők sem értették - , zuhogott a 
„davaj, davaj", kicifrázva egy-egy káromkodással - „jop tvoju maty!" 
- , és persze a puskatust is „üzembe helyezték". Már-már futva kellett 
haladnunk, szerencsénkre ők hamarabb elfáradtak. Amikor felértünk 
a hegyre, mindenki a vállára emelt egy fahasábot, és máris indultunk 
vissza a lágerbe. Ekkor az egyik fiatal cigány odaugrott hozzám, oroszul 
káromkodva lerántotta vállamról a hasábot, s rámutatott egy nagyobbra, 
hogy azt vegyem fel. Édesapám mellettem állt, ráemelte a maga 
fahasábját a kísérőre, szemmel láthatóan készen arra, hogy menten 
agyonüsse a fickót. Számomra óráknak tűntek a másodpercek, amíg 
farkasszemet néztek egymással. Végül a „vitéz" jobbnak látta 
meghátrálni, mivel észrevette, hogy a cimborái nem támogatják, de a 
foglyok közül egyre többen csoportosulnak köréje. Félúton a láger 
felé pihenőt rendeltek. Le kellett ülnünk a magunkkal hozott 
fadarabokra. Ekkor két őr felszólította az egyik idősebb fogolytársunkat, 
hogy kövesse őket. A bokrok közé mentek. Néhány perc múlva a 
szerencsétlen embert mezítlábasán, az arcán kék véraláfutásokkal 
hajtották vissza. Az út hátralévő részét futva kellett megtennünk. 
Másnap már a kozáksapkás cigány feszített az elrabolt csizmában. Az 
eset után minden lehetőséget megragadtunk arra, hogy elkerüljük a 
fahordást, valahányszor észrevettük a cigánykísérők sorakozását a 
kapunál. 

Fa- és vízhordásra általában a századparancsnokunk jelölte ki az 
embereket. Vízért nem szívesen mentünk, mert a szekéren vagy szánon 
zötykölődő hordóból ránk löttyent, ráadásul a szekeret igencsak nehéz 
volt tolni vagy húzni a Latorca partjáról dombnak felfelé. Inkább a 



fahordást vállaltuk, bár az erdő eléggé messze volt. Útközben egy 
patak mellett megpihentünk, s ilyenkor ittunk a tiszta vízből, megtöl-
töttük kulacsainkat, megmosakodtunk, esetleg a kapcáinkat, alsóne-
münket is kimostuk. Mindez természetesen a kísérők jó- vagy 
rosszindulatán múlott. 

Fahordáskor a kabátunk alatt mindig sikerült becsempészni 
maréknyi száraz ágat, rőzsét, amelynek tüzénél aztán vizet forraltunk 
teának, az otthonról kapott élelemből pedig lebbencs- vagy rántott 
levest főztünk. Ez egyébként tilos volt, egyes rendészek bizony 
szétrugdosták a tüzet, s nagy szerencsének tartottuk, ha ilyenkor nem 
vették el a csajkát és nem kísértek be az őrszobára, ahol verés várt 
volna. Érdekes, hogy a rendészek másik része viszont nem vette 
észre a tűzrakást - vagy nem törődött vele. 

Otthonról kapott csomagjaink átvételével, aprólékos ellenőrzésével 
és továbbításával eleinte egy-két orosz katona bíbelődött. Késsel a 
kezükben sorra kutattak mindent, darabokra szabdalták-tördelték a 
kenyeret, ugyanazzal a késsel belepiszkáltak zsírba, lekvárba és 
befőttesüvegbe (amelynek aztán kifolyt vagy megfagyott a leve, mire 
kézhez kaptuk). Mivel a csomag egyre több lett, a cigányokat 
beosztották a katonákhoz segítségül; aztán hamarosan teljesen rájuk 
bízták az egészet - kecskére a káposztát. Rövid kiskirálykodás után 
éppen ez lett a vesztük. 

A hozzátartozóknak igen sok fáradságába került, amíg a 
csomagokat eljuttatták Szolyvára. Arról nem is beszélve, hogy otthon 
sokszor az utolsó, a kölcsönkért élelmet, ruhafélét rakták azokba, 
közösen fogadtak szekerest, akit az a veszély fenyegetett, hogy fogatát 
útközben elkobozzák a kóbor katonák, prédára éhes partizánok. A 
csomagok a szekéren, mellette rémült feleségek, lánytestvérek gyalo-
goltak hatvan kilométeren át esőben, hóban, fagyban, dermesztően 
hideg téli éjszakákon, hogy minél előbb odaérjenek szeretteikhez. 

A csomagokat a főkapun belül kialakított várakozó zónában rakat-
ták le. A kiéhezett, didergő foglyok sokasága ott állt a zónát övező 
drótkerítés túlsó oldalán. A cigányok ráérősen szemügyre vették a 
„hozadékot", idegtépő lassúsággal betűzték és kiáltották ki - sokszor 
elferdítve - a címzettek nevét. Néhány „tekintélyesebb" csomag gazdája 
nevét „elfelejtették" kikiáltani. Ha a címzett éppen akkor nem volt 
jelen, sose kapta meg a csomagját, mert másodszor már nem szólították 
annak átvételére: a csomag az ellenőrző katonák vagy cigányok 
zsákmánya lett. Az olyan csomagokat, amelyeknek címzettjei már 



meghaltak, vagy tovább vitték őket Szolyváról - nem adták vissza a 
hozzátartozóknak; néhányat megtévesztés szándékával bevittek a 
kórházba, ám a betegek abból nem részesültek, felfalták a szanitécek. 

Az ellenőrök száma folyton nőtt, egyre több cigány sógora, komája 
került a csapatba, s mindinkább szemtelenebbül kezdték megdézs-
málni, ellopni a csomagokat. Levelet ugyan tilos volt a csomagokban 
küldeni, emiatt képesek voltak az egészet elkobozni, mi azonban 
általában mindig tudtuk, mi van benne: a víz- vagy fahordók csempész-
ték be a leveleket, bennük a csomag tartalmának felsorolásával, vagy 
jó idő esetén a hozzátartozók egyszerűen bekiabálták a szöges-
drótkerítésen keresztül. Eleinte főleg a cukor, a dohány, a szalonna 
és a kolbász tűnt el a csomagból, később már alsó- és meleg ruhanemű 
is. A hozzátartozók pedig legfeljebb a cigányoknál tehettek panaszt, 
akik az őrszobára kísérték és meg is verték a panaszost. 

A pohár akkor telt be, mikor a tábori főtolmács az egyik cigányon 
felismerte saját gyapjú vadászharisnyáját és báránybéléses télikabátját. 
Nyelvtudása révén elérte a parancsnoknál, hogy az egyébként is 
megsokasodott panaszok miatt számoltassák el a cigányokat. A 
parancsnok aztán fejükre olvasta valamennyi gaztettüket: az eltűnt 
holmikat, a vetkőztetéseket stb. Az ítélet kegyetlen volt: a cigányokat 
besorolták közénk a lágerbe - csak a rendészek mentették meg őket 
a lincseléstől. 

Hogy a történtek után milyen a viszonyom a cigányokkal? Rég 
volt, elmúlt, egyébként is nagy a világ, elférünk benne. Biztosan 
tudom, az akkori helyzet tette őket olyanokká, amilyenekké váltak. 
Nincs bennem gyűlölet, bosszúvágy irántuk, de felejteni képtelen 
vagyok: a keserű „élmények" ugyanis egész életre szólnak, különösen, 
ha fiatalon van részünk azokban. 

AZ OTTHONI CSOMAG ÉLETET MENTETT 

A férfiak nélkül otthon maradt asszonynép sorsa is kilátástalanul 
keservesen alakult. Mindenkinek fájt, hogy a férfiakat lágerbe vitték, 
és talán ki is végzik őket. Még inkább elkeseredtek, amikor hírét 
vették, hogy egy részüket tovább vitték Szolyváról. Mi lesz velük téli 
ruha nélkül? - aggodalmaskodtak a feleségek, édesanyák. 

Mindeközben a falvakban részegeskedő orosz katonák, kóbor 
partizánok tartották rettegésben a védtelen nőket. Sok családban 



elfogyott a kenyér, a tüzelő, s még mindig vadásztak az elbújt 
férfiakra. 

A gyönge feleségeket, édesanyákat és lánytestvéreket az aggódás, 
a féltés ösztönözte hosszú gyaloglásra a hideg télidőben, hogy 
segíthessenek raboskodó szeretteiken. Az út két napig és egy éjszakáig 
tartott, a látogatók igyekeztek korán reggel megérkezni a lágerhez, 
hogy még a csomagosztás előtt szót válthassanak a foglyokkal, átkia-
bálva a kerítésen. Ez nem volt könnyű, hiszen kívül az őrök igyekeztek 
elkergetni az asszonyokat, belül a rendészek botozták minél messzebb-
re a foglyokat az átkozott szögesdrótkerítéstől. El lehet képzelni, 
mekkora fájdalmat érezhetett egy-egy feleség vagy lánytestvér, akinek 
azt kellett hallania, hogy akihez annyi viszontagság közepette jött, 
már nincs a lágerben, mert továbbvitték, vagy ami még kegyetlenebb 
- meghalt. 

Makacs állhatatossággal keresték azt a helyet, ahol közelebb 
lehetett menni a kerítéshez, ahonnét messzebb volt az őr; amíg amaz 
odaérkezett, már érkeztek néhány mondatot átkiáltani, legalább 
messziről meglátni egymást. A mi épületünk mellett egy kisebb üres 
kápolna állt. Annak a háta mögött adódott leginkább ilyesmire alkalom. 
Olykor akadt őr a toronyban - hiszen neki is volt anyja - , aki szán-
dékosan más irányba nézett, hagyta „beszélgetni" - 10-20 méternyire 
egymástól - az összetartozókat a süvítő szélben, hófúvásban; míg a 
szuperéber rendészek a botjaikkal el nem zavarták a foglyokat. Néha 
sikerült kőhöz kötött vagy hógolyóba gyúrt levelet váltani ilyen módon, 
ám sok levél nem ért célba - gyöngének bizonyult a nő kar. Viszont 
akadt olyan bátor asszony, aki borral megtöltött kulacsot repített be a 
férjének. 

Februárra kissé megritkult a foglyok tömege, és mintha a fegyelem 
is meglazult volna. A szigorúság sem a régi volt, most már csupán két 
katona kísért ötven fahordót. Ennek köszönhetően alakult ki a 
gyakorlat, melynek során a csomaghozó asszonyok az erdei útnál 
vártak bennünket, és ott adták át a csomagokat. Természetesen a 
katonákat is megkínálták, főleg innivalóval és dohánnyal. Ilyenkor 
kissé meg is mosakodhattunk, alsót válthattunk. Naponta két csoport 
ment fáért, s íratlan szabály volt, hogy azok kerülnek a csoportba, 
akikhez látogató érkezett; a kimaradtak sem jártak rosszul, mert 
megkínálták őket az otthoni élelemből. 

A csomagokkal kapcsolatban egyik emlékezetes élményem - a 
már említett, csonttá fagyott kalácson kívül, amelybe majdnem beletört 



a fogam - 1944 decemberére datálható, mert édesapám még velem 
volt. A kapott csomagban, más hazai finomságok közt örömmel 
fedeztem fel egy kisebb üveg befőztöt, amely - legnagyobb csodál-
kozásomra - nem volt felbontva; valahogy elkerülhette az ellenőrök 
figyelmét. Azonnal kinyitottam, és egy jó kanálnyit mohón bekaptam 
belőle. Mit mondjak: elakadt a lélegzetem. Lenyelni nem tudtam, 
kiköpni sajnáltam. Kiderült, az én leleményes édesanyám leöntötte a 
befőzt levét és helyette szeszt töltött rá. Kimondhatatlanul becsesnek 
bizonyult számunkra ez a szesz, ügy is vettük be reggelenként, mint 
az orvosságot: egy-egy kanállal, amíg tartott belőle. 

Egy másik „élményem": éppen hogy letisztult rólam a sárgaság, 
mikor egy üvegben sült libamájat küldtek, libazsírral leöntve. A fél 
májat zsíros, jéghideg kenyérrel, fiatalos étvággyal azonnal megettem, 
és a patakból hozott vízből jót ittam rá. Csak ezután kezdtem érezni, 
hogy baj lesz. Nem tévedtem: két nap múlva ismét besárgultam. 

Az utolsó csomagra a legnehezebb emlékezni. Napfényes virágva-
sárnap volt, a láger összes foglyát menetoszlopba sorakoztatták. 
Elindultunk. A város végén egy mélyedésben kanyarodott el az út, 
amikor egyik társam oldalba bökött, mondván: „Te, apád ott áll, nézd 
csak!" Mire odanéztem volna, már repült felém egy csomag, szőttes 
kendőbe bugyolálva. Apámat csupán egyetlen pillanatig láttam, hiszen 
a földre esett csomagot igyekeztem megszerezni. Még hallottam a 
kiáltását: „Isten veled, fiam! Vigyázz magadra!" Mire visszanéztem, 
alakja beleveszett a kísérő hozzátartozók tömegébe, amit az őrök 
levegőbe eresztett lövésekkel riasztottak el. 

A csomagok láttán az oroszok elámultak. Alig rejtett irigységgel 
szemlélték a taligakerék nagyságú, arasznyi magas fehér magyar 
kenyeret, vastag szalonnát, kolbászt, sonkát (otthon az asszonyok 
levágták a hízókat a férfiak nélkül is), lekvárt, befőztöket, a félméteres, 
aranyló dohányleveleket. Rá kellett döbbenniük: nem olyan koldus 
ez a vidék és dolgos népe, mint ahogy azt a szovjet propaganda 
beléjük sulykolta. 
Több mint fél évszázad múlva tudtam meg, hogy a csomag-ügy annak 
idején felgyűrűzött egészen a 4. Ukrán Front és az NKVD parancs-
nokságához. A már említett Mocsalov őrnagy, aki korábban szemet 
hunyt a szolyvai láger parancsnoka, Jermilov százados ténykedése 
felett - miatta éheztek a foglyok - , 1945. január 13-i levelében ezeket 
írta beosztottjának: „...Személyesen ön és az önnek alárendelt állomány 
igen kevés gondot fordít a hadifoglyok élelmezésének megszer-



vezésére... A hiányos ellátást ön továbbra is azzal magyarázza, hogy 
a foglyok sok csomagot kapnak... Csak rövidlátó emberek figyelmét 
terelhetik el a csomagok, hiszen azok nem érkeznek rendszeresen, 
csak időközönként, és csak kiegészítik bizonyos mértékben az egyes 
internáltak élelmezését. Meg kell érteni, hogy a gyűjtőtáborban mintegy 
5 ezer hadifogoly van, akik nem kapnak csomagot, hogy nem 
mindegyik internált kap csomagot."13 Ugyanis „Naponta 5 tonna kenyér 
helyett még 3 tonnát sem sütnek. Január 9-én a hadifoglyoknak nem 
osztottak ki kenyeret, helyette ellátmányként lisztet kaptak."14 Ehhez 
csak annyit tennék hozzá: gyakran még azt sem. 

Hősöket megillető tiszteletet és hálát érdemelnek a szeretteikért 
aggódó édesanyák, akik a csomagjaikkal százak és ezrek életét 
mentették meg a biztos haláltól. 

A SZOLYVAI LÁGER TERÜLETE ÉS 
HELYISÉGEI 

Az egykori 2. magyar királyi hegyivadász zászlóalj laktanyája a 
város szélén, a Latorca folyó fölött egy kies dombon volt. Az 1939-es 
visszacsatolás után épült a kor igényeinek megfelelően. A benne 
állomásozó alakulat feladata a vereckei átkelő és környékének védel-
me volt. Néhány benei fogolytársunk, akik egykor itt töltötték katonai 
szolgálatukat, elmondták, hogy Észak-Erdély visszafoglalása után a 
zászlóaljat Uzonba helyezték át, ide más alakulat került. A laktanya 
főkertésze annak idején Filep János volt. Azok az emberek, akik 
korábban itt szolgáltak, fájó szívvel nézték az épületek lepusztulását. 

A láger központi részét az U alakban elhelyezkedő laktanya- és 
istállóépületek, valamint a tágas gyakorlótér körülkerítésével kialakított 
terület képezte. Ehhez két kis zóna és a főbejáratnál egy még kisebb, 
az úgynevezett kontrollzóna csatlakozott. Kívülről az egész területet 
kb. két és fél méter magas, egymástól ugyanolyan távolságra, 
párhuzamosan futó kettős szögesdrótkerítés övezte. A kerítések között 
felásott, felgereblyézett földsáv húzódott, mellette gyalogút az őrjárat 
részére. Ezen belül a zónákat szintén ilyen magas, egysoros kerítés 
választotta el egymástól. A külső kerítés kiszögelléseinél őrtornyok 
álltak gépfegyveres katonákkal és fényszórókkal, amelyek nem 
világítottak, mivel az áramszolgáltatás még nem állt helyre. 



Az egykori takarmányraktárakból, műhelyépületekből és élelmi-
szervermekből kialakított fogadó zóna észak felől csatlakozott a 
főzónához. Ide terelték be az újonnan érkező fogolycsoportokat (a 
vermekbe is), majd fürdés és fertőtlenítés után a központi zónába; 
ám volt rá példa, hogy egy-egy csoport csak az éjszakát töltötte itt, 
másnap már tovább hajtották más lágerek felé. 

Nyugat felől az egykori tiszti lakások és a kisegítő-szolgáltató 
létesítmények helyén alakították ki az úgynevezett speciális zónát, 
amelyet kerítéssel több kisebb részre osztottak. Ennek az volt a 
jellegzetessége, hogy míg a többi zónában kiirtottak minden fát és 
egyéb növényt, itt meghagyták azokat. Itt kapott helyet a kísérő őrség 
(nem azonos a láger őrizetét ellátó őrséggel), valamint a fertőző 
betegek, eleinte a zsidó és szláv hadifoglyok, internáltak is. 

A fogadó zóna fürdőjében folyt a foglyok egészségügyi „feldol-
gozása": hajukat, egyéb szőrzetüket lenyúzták. Mint már említettem, 
az egyik betonpadlós szénatartóban néhány benzines hordóban 
melegítették a vizet, a falból kibontott téglákból hevenyészett katlanok 
fölött. A füstöt az esőcsatorna csöveiből rittyentett vezetéken próbáltál 
kivezetni, nem sok sikerrel, így az igencsak marta a fagyos betonon 
meztelenül didergő, fürdésre és a fertőtlenítőbe dugott ruházatra 
várakozó foglyok szemét. Megjegyzendő, hogy a fürdőben is működött 
a „kiskapu": miután a foglyokat megnyírták, egy-egy szál cigarettáért 
vagy néha csak egy jó szóért cserébe meg lehetett úszni a fürdést -
kiengedték az embert a „lekezeltek" közé. Az itt dolgozó foglyok 
igyekeztek minél gyorsabban letudni az amúgy is haszontalan munkát. 
Nem volt könnyű dolguk nekik sem, hiszen a Latorcáról hordott vizet 
nedves, nehezen égő fával kellett - volna - felmelegíteniük rengeteg 
ember számára. Az őrök szintén szemet hunytak a dolog felett, hiszen 
türelmetlenül várták, hogy bekísérhessék és átadhassák csoportjukat 
a nagy zónában. 

Az átadás hosszas számlálás közepette történt, ráadásul a fürdés 
néha nem fejeződött be napvilágnál. Ilyenkor a foglyokat visszaterelték 
a fogadó zónába, és kezdődött minden elölről. Egy-egy nagyobb 
csoportot napokig fürüsztöttek, mire mindenki bekerült a központi 
zónába. A mi kis csoportunknak szerencséje volt, estig végeztek 
velünk. A személyenkénti adatfelvétel nálunk a megérkezés másnap-
ján, a szálláshelyünkön történt meg, más csoportok esetében viszont 
a kapunál, bebocsátáskor. 

Nézzük, mi volt a központi zóna épületeiben. 



Az 1. számú laktanyát - itt, a zónán belül - drótkerítéssel elkülöní-
tették a többitől. Ide fogoly be nem léphetett. A kiskapunál éjjel-
nappal fegyveres őr állt - itt rendezkedett be a lágerparancsnokság. 
Munkára sorakozva gyakran megálltunk előtte. Nem éppen idillikus 
világ lehetett odabenn: általában kiabálás és káromkodás hallatszott 
ki. Gyűlölettel néztünk erre az épületre, mert belőle a terror, az 
elnyomás, a halál szelleme áradt felénk. 

A 2. számú laktanyaépületben működött a lágeriroda a jellegzetes 
orosz bürokráciával, áttekinthetetlenséggel. A névsorokat foglyok 
vezették, csaknem hetenként újat készítettek a századokról. Ők 
állították össze a következő „etapra" - menetre - kijelöltek névsorát, 
amit aztán a sorakozásnál figyelembe sem vettek; mások szerepeltek 
a listán, mások kerültek be a menetoszlopba. Mi is megvesztegettük 
az írnokokat hazai szalonnával, dohánnyal. Cserébe előre figyelmez-
tettek, ha menet készült. Ha tehették, kihagytak bennünket a névsorból, 
s ha nem lehetett, akkor legalább tudtuk, mikor lesz az indulás, és 
akkorra igyekeztünk elrejtőzni valamelyik ki nem jelölt században 
vagy az istállók bábelien zsongó tömegében. 

Bevallom, már akkor és azóta is furdal a lelkiismeret, mert nem 
egyszer magam is elbújtam, így helyettem más ment el; talán egy 
sokgyermekes családapa, esetleg fiatal férj, aki még alig élt együtt a 
feleségével, netán idős özvegyasszony egyetlen gyermeke, támasza... 
Igen, mást hajtottak el helyettem a biztos halálba a januári jeges 
hófúvásban. Csakhogy akkor a félelem, az élniakarás, a menekülés 
állati ösztöne irányította cselekedeteimet! 

A 3- számú épületben a hadifogoly tiszteket helyezték el. Náluk 
ágyak is voltak, igaz, takaró nélkül. Fűtés ott sem volt. Munkára 
nem kötelezték őket, de önként kijárhattak dolgozni. A legénységi 
állománnyal és a civil foglyokkal nem tartottak kapcsolatot. A létszám-
ellenőrzéseknél ők voltak az elsők, s mindjárt be is mehettek a 
körletbe; nekünk viszont meg kellett várnunk, amíg az egész tömeget 
végigszámolják, általában többször is, mert a végeredmény a 
legritkább esetben stimmelt. A fogoly tisztek százan lehettek, 
betartották a rangidősséget. Az NKVD és a SZMERS (kémelhárító 
szervezet) tisztjei gyakori vendégek voltak közöttük, de egyiküket 
sem vitték el. 

A civil internáltak közül többen bejelentették, hogy ők szintén 
tisztek voltak, így őket is áthelyezték a 3. számú épületbe. Sokan 
azonban jobbnak látták elhallgatni a múltjukat. A tisztek is a lágeri 



konyháról étkeztek, naponta kétszer, de külön; néha cukrot és dohányt 
is kaptak. Január vége felé, a vesztegzár feloldása után felsorakoztatták 
a menetoszlop élére, és elhajtották őket Szamborba. 

A 4. számú épületben a konyha működött. Az egykori hegyivadász-
alakulat konyhájának kondérjai mellé még jó néhányat beállítottak, 
de ha mindet telefőzték, akkor sem volt elegendő a sok ezer fogolynak. 
Hányan is lehettünk? Mocsalov őrnagy egyik jelentésében a 
következőket írta Krivenkónak, az SZSZKSZ NKVD Hadifoglyok és 
Internáltak Ügyével Foglalkozó Felügyelőség főnökének: „A 2. sz. 
HGH (Hadifogoly Gyűjtőhely - H. L.) lágerben, ahol kb. 20 000 
hadifogoly zsúfolódott össze... akik többsége fertőzött volt, előfordultak 
tömeges bélhurut- és flekktífuszos megbetegedések."15 

Kenyér és főtt étel általában a foglyok százainak nem jutott. 
Előfordult, hogy nem sütöttek, nem is főztek - nem volt hozzá 
alapanyag. Az étkezés reggel és este történt. A kiosztásnál hatalmas 
káosz uralkodott, „aki bírja, marja" alapon. Az erősebbek elverték a 
kondéroktól a gyengébbeket, akik éhen maradtak, és így még inkább 
legyengültek. A rendészek nem tudtak, nem is nagyon akartak rendet 
tartani - ők külön konyhán étkeztek. Eleinte leginkább a románok 
basáskodtak: amíg ők jól nem laktak, másokat nem engedtek a 
kondérhoz. 

A főtt étel egyébként csapnivalóan hitvány volt: borsó, bab, 
daraféleség hántolatlan árpából, zabból, kezdetben répa. Az 
árpadarából gyúrt gombócos leves már szinte ínyencségnek számított, 
már ha akadt a csajkában egy-két gombóc; ezt neveztük csim-bum 
levesnek. A kondérok tartalmának vízzel történő folyamatos felhígítása 
miatt sok fogolynak csak lé jutott, ami óhatatlanul hasmenést okozott. 

Mi, beneiek általában ritkán fanyalodtunk rá a lágeri kosztra. 
Kenyeren és szalonnán kívül a leleményes otthoniak küldtek kész 
rántást édes köménnyel fűszerezve (gyomorfájás ellen), zsírban pirított 
tarhonyatésztát, saját pörkölésű árpakávét cukorral. Ezekből igyekez-
tünk legalább kétnaponta meleg ételt főzni magunknak. Amikor a 
konyhán nem főztek, a foglyoknak korlátlan mennyiségben adtak 
forralt vizet. A hidegben ez is jólesett, mi azonban a szintén otthonról 
kapott kamillából, hársfavirágból, borsmentából és kakukkfűből finom 
győgyteát főztünk benne, a leforrázott rántásból, tarhonyából pedig 
levest készítettünk. 

Emlékeztetnék Mocsalov őrnagy szavaira, amikor azt írta, a 
lágerünkben nem mindenki kapott otthonról csomagot. Bizony igaza 



volt, hiszen még a beneiek közt is voltak ilyen emberek. Velük 
természetesen megosztottuk a hazait, emellett igyekeztünk úgy is 
segíteni rajtuk, hogy többen beálltunk a sorba lágeri ételért, s azt 
nekik adtuk. Emlékszem, az egyik idősebb benei boltos is ott kosztolt; 
agyba-főbe dicsérte a korpagombócos csim-bum levest, ám igencsak 
kíváncsi volt arra, otthon a disznai megennék-e. 

A konyha fölötti szinten volt a rendészek szállása. Hogy mennyire 
ellenszenves alakok voltak, már utaltam rá. Tény, hogy rendes ember 
nem állt be közéjük. A lágeri kondérból, de a tisztekkel együtt étkeztek. 

Sajnos, mindannyiunk szégyenére két falunkbeli is felcsapott 
rendésznek. Mind a kettő kommunista volt. Az idősebb ötven körül 
járhatott, amolyan mindenhez értő ember hírében állt. Még a cseh 
érában belépett a pártba, de ötgyermekes családja lévén, annak idején 
ONCSA-házat kapott a magyar államtól, s akkoriban úgy tűnt, végképp 
hátat fordított elvtársainak. Most újra felébredt benne a Vörös, elvtársai 
pedig visszafogadták. A fiatalabb már a harmincas években 
ifjúkommunista volt, az illegalitásban szervezkedett, dolgozni sohasem 
szeretett. A front átvonulása után mind a ketten milicisták lettek; a 
lágerbe is úgy kerültek, hogy parancsnokuk őket irányította 
rendfenntartásra a begyűjtésnél, ahol aztán őket is besorolták a foglyok 
közé, méghozzá háromnapi élelem nélkül. Az idősebb restellte a 
dolgot, lehetőleg elkerülte falubelijeit a lágerben. A fiatalabb viszont 
elérkezettnek látta az időt ahhoz, hogy leszámoljon egyesekkel. Már 
az első napokban bottal hajtotta az embereket munkára. Egyik 
barátomra különösen fente a fogát, és meg is találta az alkalmat, 
hogy megverje. Miért? Mert 1942-ben egy bandában kubikoltak, de 
Jani - a rendész - ott is folyton lődörgött és agitált. A barátom rászólt, 
hogy dolgozzon inkább, s a szóváltás hevében be is húzott neki. Ezt 
torolta meg a lágerben. Megvert másokat is - tehette, különösen az 
első napokban, az agyonijesztett embereknek eszükbe sem jutott 
tiltakozni, ellenállni. Két hét múlva, az elsők közt meghalt a Jani 
unokaöccse. A beneiek a szemére vetették, hogy miatta halt meg, 
hiszen megtehet te volna, de nem segített rajta. Januárban 
mindkettőjüket hazaengedték a többi kommunistával. Az idősebb egész 
életére csömört kapott az oroszoktól, a fiatalabb azonban továbbra is 
nyalt, spicliskedett - aljas maradt. 



A HALÁLGYÁR 

Az 5. számú épület félelmetes hely, a borzalmak világa volt. Kétszer 
jártam benne a saját lábamon, mikor a rühesekhez „óhajtottam" 
bekerülni. 

Volt itt orvosi rendelő várószobával - amit az orosz nyelvű felirat 
kezelőszobának nevezett - , néhány kórterem, sőt, az egyik ajtón 
„Gyógyszertár" felirat díszelgett, a másikon: „Izoláló". Ez utóbbiba 
senki sem a saját lábán ment, és nemigen került ki onnan élve. 

A kórtermek házilag eszkábált dikóin két-három beteg hevert 
matrac, lepedő, párna és takaró nélkül; legfeljebb a kabátjukkal, 
köpenyükkel takarózhattak be, ha azt nem lopták le róluk még a 
barakkban, vagy akkor, amikor behozták őket a „kórházba". 

Rémregénybe illő dolgok történtek itt. Gyógyításról szó sem lehe-
tett: az orvosi és ápolói személyzet arra alkalmatlan volt, hiányoztak 
a legalapvetőbb gyógyszerek, fertőtlenítés, víz, világítás sem volt a 
fűtetlen termekben. 

Ezt az épületet messzire elkerültük, nehogy megfertőződjünk. 
Egyetlen egyszer láttam az egyik kórtermet, akkor is pár pillanatra -
szörnyű látvány volt; azt hiszem, pár napnál hosszabb ideig még az 
egészséges ember sem bírta volna ki benne. Csak elképzelni 
próbálhattuk, mi folyik odabenn. A „végterméket" azonban - az onnan 
kikerülő halottakat - láttuk. A híressé vált szürke ló naponta szállította 
szekéren a hullákat, kezdetben a városi temető külön parcellájába. 
Eleinte külön sírokba temették a holttesteket, majd tömegsírokba. 
Fejfát, keresztet nem állítottak - semmi jel nem mutatta, kik nyugszanak 
a sírban. A halottakról a lágerirodán sem vezettek nyilvántartást, a 
legközelebbi összeíráskor legfeljebb kihagyták őket az élők névsorából. 
A hozzátartozóknak nem adtak hivatalos írásbeli értesítést a 
halálesetekről - azt a későbbiekben polgári per útján kellett kiharcolni, 
ami évekbe került. 

A tömeges elhalálozást a lágeri körülmények közt lehetetlen volt 
megállítani. A fertőzés terjedésének millió lehetősége volt. Minket 
például már az első napokban megfertőztek, amikor ugyanazzal a tűvel 
injekciózták végig az egész csoportot. Volt, aki a tűszúrás nyomán 
keletkezett kelésbe, mások a tífuszba, vérhasba, sárgaságba haltak bele. 
Szinte összefüggő ürülék- és pocsolyatenger volt az egész terület. A 
kórházban edény sem volt, a szanitéc egyetlen csajkából, egyetlen 
kanállal etetett meg tucatnyi beteget. A betegeket nem fürdették, még 



csak nem is mosdatták. Eleinte az elhunytak karjára ragtapaszt helyeztek 
a nevükkel, később már ettől is eltekintettek. A fogolytemetőt áthelyezték 
egy domboldalra, nem messze a lágertől; itt már csak tömegsírba 
temettek, egész télen. (Az egykori sírok fölött ma benzinkút üzemel) 

A halottak elföldelését a foglyokkal végeztették. A hullaszállítás a 
szanitécek kötelessége lett volna, ők azonban a rendészekkel 
összejátszva a foglyokra hárították azt is, rákényszerítve őket a 
holttestek fel- és lerakodására. Két ízben magam is részesültem ebben 
az „élményben": december elején elkaptak, a kórház hullakamrájához 
vonszoltak, ahol már ott állt három hozzám hasonló szerencsétlen. 
Előállt a szekér a szürke lóval, mellette a kocsis, három köpenybe 
burkolózva; a dereka kötéldarabbal átkötve, fején rongyos báránybőr-
sapka. Mint az alvilági Kháront, őt sem váltotta fel senki. A kamrában 
hét holttest hevert, a legkülönbözőbb pózokban - ahogy a halál 
görcsbe markolta őket. A látványtól szinte kirázott a hideg, dermedten 
néztem a szerencsétleneket. A félhomály ellenére is igyekeztem nem 
nézni a szemükbe, nehogy véletlenül ismerősre találjak közöttük. 
Úgy tűnt, bárhová állok, mindenütt megüvegesedett szemük mered 
rám. A rendészek nem adtak időt hosszas nézelődésre. Négyen 
négyfelől fogtuk meg a merev testeket. Az járt jobban, aki a lábhoz 
került, hiszen ott könnyebb volt a fogás, mint a meztelen felsőtesten. 
A kezünkre nyálkás mocsok ragadt, már-már kicsúszott belőle a test, 
amely hányingert keltő bűzt árasztott. Leírhatatlan erőfeszítés árán 
végeztünk a feladattal. Ezúttal egyébként szerencsém volt, mert nem 
kellett kimennünk a temetőbe, ott ugyanis már dolgozott egy 
fogolycsoport. Futva menekültem, igyekeztem minél messzebb kerülni 
a kórháztól, közben havat kapkodtam az útról, azzal próbáltam lemosni 
a mocskot kezemről, sikertelenül: órák múlva is éreztem a 
nyálkásságot, napokig a bűzt. 

Belágerezésünk előtt halottat nemigen láttam, még az elhunyt 
hozzátartozóimat sem néztem meg. Szolyván aztán szemtanúja lettem 
fiatal barátaim halálának, de az mégis más volt - nem kellett őket 
megérintenem, mások zárták le a szemhéjukat. A hullarakodás után 
viszont nem tudtam szabadulni a gondolattól, hogy megfertőződtem, 
rövidesen elpusztulok, engem is ugyanígy visznek majd ki a szürke 
lóval... Édesapám egy ideig nem tudott a történtekről, de észrevette 
rajtam a gondot, a levertséget, így elmondtam neki. ő aztán nyugtatott, 
biztatott - nélküle sokkal nehezebb lett volna feldolgoznom ezt a 
szörnyű élményt. 



A másik hasonló eset januárban történt, amikor édesapámat már 
hazaengedték a 45 éven felüliekkel. A láger még mindig zsúfolt volt, 
a betegségek mellett a hideg idő is szedte áldozatait. Ez alkalommal 
nyolcan akadtunk fenn a rendészek hálóján, szaporábban ment a 
„munka", ám kétszer kellett fordulni. Szánon vittük a hullákat, s hogy 
hányat, arra már nem emlékszem. Bedobáltuk azokat a nagy gödörbe, 
amelyben már hevert néhány holttest, hóval beverve. Mord tekintetű 
kocsisunk leereszkedett a gödörbe, nagyjából glédába rendezte a 
meztelen, merev testeket. Az elhantolás a kemény fagy miatt lehetetlen 
volt. Az őrök káromkodtak egyet, aztán futva visszahajtottak a lágerbe. 

1945 februárjának végén, március elején kissé megenyhült az idő. 
A félig betakart vagy takaratlan holttestek oszlásnak indultak, 
kibírhatatlan bűzt árasztva az egész környékre, így a láger területére 
is. Kihajtottak bennünket, hogy fedjük be a gödröket. Ez nem volt 
könnyű, mert a fagyos föld a nappali gyönge melegben csak vékony 
rétegben engedett fel, s az kevés volt. Ágakat tördeltünk, avart és 
száraz kórót gyűjtöttünk, azzal próbáltuk betakarni a tömegsírt, kevés 
sikerrel; a búz még akkor is terjengett, amikor - március 18-án -
minket útnak indítottak a szanoki lágerbe. 

(Zárójelben jegyzem meg, hogy azóta Szolyván minden év nyarán 
felüti fejét a tífusz, mind a mai napig. A szovjet időkben ezt titkolták, 
mert a hír tönkretette volna a környék gyógyvizeire épített 
idegenforgalmát. Zárt vízvezetékre, csatornázásra viszont nem volt, 
nincs pénz.) 

Az ilyen és ehhez hasonló „élményekkel" évtizedek óta élek együtt. 
Időközben - különösen a rendszerváltás óta - sok új információt 
szereztem a történtekről, mai szemmel tehát másképp látom és ítélem 
meg az akkor átélteket; a szovjet levéltárakban feltárt jelentések, 
utasítások új fényt vetnek az eseményekre és azok hátterére. De 
korántsem megnyugtatóan, sőt, olykor felháborítóan. Mélyen 
megdöbbentett és felháborított például a már említett Mocsalov őrnagy 
egyik jelentése, amelyben azt állítja, hogy „a fertőző betegségeket 
járványügyi szempontból hátrányos vidékekről, többek közt a 
Beregszászból, Munkácsról, Ungvárról jött hadifoglyok és internáltak 
hurcolták be a lágerbe."16 Remeg a bensőm, amikor ezt olvasom. 
Micsoda cinizmus, micsoda hazugság! Megérkezésünkkor már 
dühöngött a lágerben a vérhas és a tífusz. Különben miért döfködték 
volna belénk a nem védő, inkább halált hozó oltást már az első 
napon? És vajon nem ők tereltek bennünket két nap és két éjjel 



egyetlen csepp ivóvíz nélkül? Vajon nem az ő „kulturális" fürdőjükben 
kapták el a hasmenést sok százan, fél napig meztelenül toporogva a 
betört ablakú helyiség lucskos-jeges betonpadlóján? Hosszan 
sorolhatnám a szemrehányó kérdéseket, de inkább álljanak itt a tények. 
Újra Mocsalov jelentését idézve, amelyet egyenesen Moszkvába, az 
NKVD parancsnokságához küldött, s amelyben többek közt ez áll: „a 
2. sz. Hadifogoly Gyűjtőhely (azaz a szolyvai láger - H. L.) 1944. 
december 14-től 1945. január l-ig a járványok miatt vesztegzár alatt 
volt."17 Nemrég pedig arról olvastam, hogy Munkácsról a 4292. számú 
tábori járványügyi kórházat már december 4-én sürgősen Szolyvára 
helyezték át. A járvány megfékezéséhez ez sem volt elég, a felső 
vezetés kénytelen volt tehermentesíteni a tábort: a januári havazások 
idején több ezer foglyot tereltek át a Kárpátokon gyalogosan a szambori 
és a hírhedt boriszovi zöld lágerbe. 

BORBÉLYOK, SZABÓK, SUSZTEREK 

A 6. számú laktanyaépületben kaptak helyet. De milyen szolgálta-
tásokról lehetett szó a halál árnyékában? 

Először a borbélyokkal ismerkedtünk meg, amikor a fürdőben 
kicibálták a hajunkat és egyéb szőrzetünket. A borotva ejtette sebek 
elfertőződtek, sokáig okoztak fájdalmas kellemetlenséget. A későbbiek 
során, a rendtartásnak megfelelően tíznaponként volt kötelező a fürdő, 
nyírással és borotválkozással, az előbbi azonban rendszerint elmaradt, 
mert nem győztek elegendő vizet melegíteni a sok ezer fogolynak. A 
tábori fertőtlenítő kapacitása annál is kisebb volt. Jómagam például 
Szolyván egyetlen egyszer, 1944. november 21-én, a megérkezéskor 
voltam fürdőben, de akkor sem fürödtem meg, hiszen a fejenkénti 2-
3 liter víz ahhoz kevés volt; legközelebb csak Ocsamcsireben fürödtem 
meg, 1945 áprilisában. Ahhoz, hogy a fürdőt elkerüljük, elegendő 
volt megnyiratkozni és leborotváltatni a szőrzetet. Ezt a borbélyok 
szívesen végezték el a szobánkban vagy a folyosó sarkában; persze, 
mindkét helyen egyformán hideg volt. Mihozzánk előszeretettel jöttek, 
mert tudták, hogy a hazaiból nekik is leesik némi eleség. így csapódott 
hozzánk S. János nyíregyházi borbély: szerzett magának civil ruhát, 
benei lakosként íratta be magát a névsorba. Mindvégig velünk maradt, 
Benébe jött „haza", majd onnan szökött át a már lezárt határon. 



A borbélyok után fontossági sorrendben a suszterek következtek. 
Javítgatták volna a tönkrement lábbelit, ha lett volna mivel. Különösen 
sok munkájuk lett, amikor kisebb-nagyobb csoportokban visszahozták 
a lerobbant, megbetegedett foglyokat a vasútépítő brigádokból, 
amelyek a Volóc fölötti alagutakat, viaduktot építették újjá, és a vasúti 
síneket állították át a nagyobb orosz nyomtávra. Újra Mocsalovot 
idézem: „A Völóc-Munkács közötti vasútvonal helyreállítására a 45. 
és 46. sz. vasúti brigádnak 1944. november 19-én a 2. sz. szolyvai 
gyűjtőtáborból 5430 hadifoglyot és internáltat adtak át."18 Hogy milyen 
állapotban kerültek ezek az emberek vissza Szolyvára, álljanak itt a 
tények, megint csak Mocsalov jelentéséből: „1944. december 4-én 
(tehát két hét múltán - H. L.) a 46. sz. vasúti brigádból visszaküldték 
594 főt, akik közül 373 fő beteg, 209 rendkívül legyengült, 5 lázas 
beteg, 25 bélhurutos, 32 rühös, 102 főnek feltörte lábát a lábbeli, 
150-en mezítlábasán érkeztek. A brigádban 43-an megfagytak."19 

Mocsalov őrnagy tucatnyi hasonló jelentést küldött Voronov 
ezredesnek, az NKVD illetékes parancsnok-helyettesének. Az egyik, 
már januári keltezésű jelentésben rámutatott az okokra is: „...A 
parancsnoknak a foglyokkal szemben tanúsí tot t fe lelőt len 
magatartása... Nem gondoskodtak a megfelelő körülményekről 
(rendszerint szabad ég alatt vagy fűtetlen helyiségben tartották őket); 
nem nyújtottak orvosi segítséget, jóllehet a katonai alakulatoknak 
ezekre a célokra gyógyszereket utaltak ki; a hadifoglyokat nehéz 
munkára használták; az egyes számú norma szerint kaptak ellátást. 
(Ez volt a legalacsonyabb norma, a munkát nem végző foglyok számára 
szabták meg - H. L.)"20 Ha maga Mocsalov ilyennek látta az internáltak 
helyzetét, el lehet képzelni, mit jelentett ez a valóságban. Igaz, akkor 
mi csak azt tapasztaltuk, hogy gyarapodott a betegek száma, akik 
csak akkor mentek a kórházba, ha kényszerítették vagy már vitték 
őket; egyre sűrűbben közlekedett a szürke ló. Nekünk szerencsénk 
volt, két nappal azután kerültünk Szolyvára, mikor a vasúti brigádokat 
már elvitték. 

A suszterekre visszatérve: sem új, sem használt lábbeliből származó 
alapanyaguk nem volt, semmit sem kaptak a főnökségtől. Legfeljebb 
a halottak lábáról lehúzott bakancsot használhatták, ám azt általában 
őket megelőzve ellopták a szerencsétlenekről. Gyakori látvány volt a 
rongyokba burkolt lábú rab, főként hadifogoly, akinek jó lábbelijét 
már a fogságba eséskor elvették az oroszok. Mindezek ellenére a 
susztereknél viszonylag könnyen lehetett rossz lábbelit jobbra cserélni. 



Édesapámnak is így sikerült beszerezni számomra a már kopottas 
civil cipőért cserébe - megtoldva némi szalonnával - egy pár vasalt 
katonai bakancsot. Hogy a suszterek honnan szerezték? Mindenesetre 
nem tisztességes ütőn. A szanitécek lehúzták a betegek lábáról vagy 
ellopták tőlük, és átadták nekik, ők aztán kissé kiadjusztálták, s eladták 
élelemért, dohányért. Néha azt hazudták, hogy valaki ellopta a 
műhelyből, holott ők adták el. Más esetekben az éhező hadifoglyok 
egyike-másika kérte a suszterek közreműködését a cseréhez, egy kis 
élelem reményében. 

A susztereket kihasználták az orosz katonák is. Eleinte a tisztek, 
majd a közkatonák is velük javíttatták a lábbelijüket, később pedig a 
rabolt, magyar keményszárú bokszcsizmákat alakíttatták át roggyant 
szárú „harmoskára". 

Hasonló körülmények közt dolgoztak a szabók is, főként az orosz 
tisztek, altisztek egyenruháját adjusztálva. Mocsalov decemberben a 
következőket jelentette feletteseinek: „A 2. sz. hadifogoly gyűjtőtábor 
egyáltalán nem rendelkezik a ruházat javításához szükséges anyaggal 
és felszereléssel."21 

Ezért nem javították a foglyok ruházatát. Viszont - kevés élelemért, 
dohányért - a lopott vagy a halottakról maradt katonaköpenyekből 
civil szabású kabátot kreáltak; pokrócból varrtak mellényt, kesztyűt 
és „usankát". 

A 7., 8., 9. és 10. számú laktanyaépületekben hozzánk hasonló 
civil internáltakat szállásoltak el. A tíz épület külsőleg semmiben sem 
különbözött egymástól. Mindegyik egyemeletes volt, a belső beosztás 
már különbözőképpen alakult. Mint említettem, mi a 10. számú 
épületben kaptunk helyet; négy nap híján négy hónapig éltünk itt. A 
laktanyaépületek az istállókhoz képest luxusépületeknek számítottak, 
hiszen ezeken az ajtók és ablakok épségben megmaradtak, be lehetett 
zárni azokat. Ágy vagy priccs egyikben sem volt, a csempepadlón 
kellett feküdnünk. A helyiségben hideg volt, de legalább száraz. Itt is 
jellemző volt a zsúfoltság, különösen eleinte, de többé-kevésbé rendet 
lehetett tartani. A főként magyar internáltakból álló kontingens 
összetétele nem változott. Kialakult egy belső rendtartás, főként a 
tisztaság vonatkozásában. Ha ki is mentünk munkára, ügyeletes mindig 
maradt a szobában, és oda idegen be nem léphetett. A takarítás az 
ügyeletesek dolga volt, igaz, a padló feltörléséhez nem volt víz és 
súrolórongy; egyetlen eszközük a nyírfa seprű volt, amihez fahordáskor 
lopták be a gallyat, vagy száraz kórót. A lágerben és környékén adódó 



munkákat - fa- és vízhordás, sepregetés, hóeltakarítás, istállótakarítás, 
sírásás és elhantolás - általában az említett négy épület lakói, vagyis 
a civil internáltak végezték; a munkáért jobb koszt járt volna nekik, 
de mindvégig maradt az l-es norma szerinti fejadag. 

AZ ISTÁLLÓK SÖTÉT VILÁGA 

Az istállók a tágas gyakorlótér laktanyákkal szembeni oldalán álltak, 
összesen tíz. Valamikor a hegyivadászok málháit szállító öszvéreket 
tartották bennük. Kb. 30-40 méter hosszú, 8-10 méter széles, cseréppel 
fedett épületek voltak, bennük középen betonozott út, annak két 
oldalán barázdaszerű bemélyedés a húgy elvezetésére, attól mindkét 
oldalon hídlás vastag deszkákból. A falakon szénáztató rácsok, alattuk 
abrakoló vályúk. Az épületek mindkét végén széles és magas, 
kétszárnyú kapu. 

Az istállókban - a laktanyaépületektől eltérően - különös világ 
uralkodott. Nem túlzás: mindegyikükben gyakran ezernél is több 
ember zsúfolódott össze, főként hadifoglyok. A tömeg, óriási káoszt 
okozva, éjjel-nappal mozgásban volt, a moraj soha nem szűnt meg. 
Sötétség és bűz honolt bennük, az ajtót egy percre sem lehetett bezárni, 
kivéve a hátsót, mivel azt erősen beszegezték - közelében húzódott 
a szögesdrótkerítés. A hasmenésben szenvedő foglyok százával jöttek-
mentek, az erősebbek elfoglalták az ajtótól távolabbi, szárazabb 
helyeket, s könyörtelenül kiverték maguk közül a gyengéket, a 
betegeket, akik az ajtóhoz közeli nedves és hideg helyekre kerültek; 
még itteni nyomorúságos helyüket is elfoglalták mások, amíg kimentek 
a latrinára. Mit tehettek az ilyen szerencsétlenek?: ők is elfoglalták 
más szerencsétlenek helyét. Lett is civakodás, néha verekedés. A 
gyengébbek a betonra szorultak, mellettük megfagyott vizelet csillogott 
a barázdában. 

Sok legyengült fogoly nem bírt kimenni a latrinára, benn, az ajtó 
közelében vagy a helyiség közepén végezte el a szükségét; az ürüléket 
széttaposták és széthordták. Takarításról itt szó sem lehetett, illetve 
az oroszok úgy oldották meg, hogy ideiglenesen kiürítették az istállót, 
annak lakóit más épületbe, a többi fogolyhoz zsúfolva. Aztán egy 
éjszakára kinyitották mindkét kaput, szellőztetni. Reggelre megfagyott 
minden, hiába sepregettük nyírfa seprűvel a padlót, az bizony nem 
lett tisztább. Olykor-olykor akadt kevés klóros víz, azzal locsoltuk a 



temérdek mocskot. Mindezek után egy éjszakára bezárták a kapukat, 
majd reggel visszaterelték a foglyokat - kezdődött minden elölről. 

Mint említettem, az istállók valamelyikében magam is gyakran 
kerestem és találtam menedéket a rendészek elől, mikor munkára 
hajtottak a hidegben, vagy amikor a szállásunkat naphosszat 
szellőztették. Ide rejtőztünk akkor is, amikor várható volt, hogy minket 
szintén besorolnak a januári hóviharban Szambor felé indított 
menetoszlopba. A főnökség ugyanis sohasem tudta, kik és hányan 
vannak egy-egy istállóban; a hatalmas tömegben egyszerűen lehetetlen 
volt elvégezni az összeírást. Próbálkoztak ezzel a rendészek, de hamar 
feladták - nem tudtak mit kezdeni a sok éhes, didergő hadifogollyal, 
akiknek már minden mindegy volt. A halál éppúgy megváltásnak 
tűnt számukra, mint a betonpadlón agonizáló legyengülteknek, 
betegeknek. Minden reggel tucatjával hordták ki a halottaikat. 
Létszámellenőrzéskor legfeljebb a foglyok fele tudott kivánszorogni, 
a többieknek jártányi erejük sem maradt, százával hevertek a padlón 
a másnapi hullajelöltek. Az istállók lakóinak egészségesebbjei 
igyekeztek minél hamarabb bekerülni a menetoszlopba, csakhogy 
kiszabaduljanak ebből a pokolból. 

Ma is jól emlékszem a láger legkisebb épületére, az egykor Szent 
Imre nevére felszentelt kicsinyke kápolnára. Parányi sziget volt az 
embertelenség és istentelenség háborgó tengerében. A mi érkezésünkkor 
már csupaszon állt, megfosztva díszeitől, de ritkán volt üresen; 
legtöbbször három-négy fogoly - több nem is fért volna el - térdelt 
benne, hol a szél ellen kerestek mellette menedéket. Megérkezésünk 
után pár nappal vésett és karcolt szentképek jelentek meg a falain. A 
rendészek hiába vakarták le azokat - újabbak jelentek meg. 

A kápolna kapcsán egy (tragi)komikus eset is eszembe jut. Az egyik 
vastag nyakú kálvinista ugyanis olykor túl sokáig térdelt és imádkozott 
a kápolna hideg padlóján. Rájöttünk: azért buzgólkodik, hogy ne zavarják 
ki fát hordani. A rendészek ugyanis békén hagyták a kápolnában 
imádkozókat. Később a földink szemére vetettük, hogy amíg ő 
alakoskodott, a testvérbátyját aznap kétszer hajtották ki fáért - őmiatta. 

E fejezet végén kissé részletesebben arról, hányan is voltunk mi, 
beneiek a szolyvai lágerben. 

Ahogy azt már 1989-ben (amikor megtört a jég, s egyáltalán 
beszélni lehetett a nyilvánosság előtt is az elhurcolásokról) 
összeszámoltuk, falunkból 141 férfit vittek el. Az első éjszakát a fogadó 
zónában töltöttük, másnap hajnalban 65 falunkbelit tovább hajtottak 



Szambor felé; hetvenhatan maradtunk. Látva a borzalmas helyzetet, 
már az első napokban megkezdődött a menekülés a biztos halál elől. 
Három, mindössze tizennyolc éves társunknak óriási szerencséje volt: 
vézna testalkatuk, gyenge fizikumuk okán hazaengedték őket. Később 
elengedtek egy epilepsziást, egy tüdőbeteget, egy púposat, valamint 
más betegségben szenvedőket, összesen 11 embert. A lágerben folyt 
a toborzás különböző hadseregekbe. Dálnoki Miklós Béla hadseregébe 
csak a volt tiszteket és altiszteket vették be, az egyetlen kivétel egy 
tanító volt. Mivel a zord télidőben gyalogosan hajtották őket 
Debrecenbe, az utóbbi jobbnak látta, ha megszökik. Hazament, ahol 
a kutya sem ugatta meg. A csehszlovák hadseregbe három földink 
jelentkezett. Mindegyikük neve szlávosan hangzott, kissé gagyogtak 
is a csehek nyelvén, lévén egykori katonái a csehszlovák hadseregnek. 
Ezúttal ők is otthon kötöttek ki, mert állítólag a szovjetek megtiltották, 
hogy Kárpát-Ukrajna területéről embereket toborozzanak a cseh 
hadseregbe. Más vélemények szerint viszont lefizették a tiszteket, 
megraktak számukra egy autót borral az elmenekült vitézek pincéiből. 

Legzajosabb a szovjet hadseregbe történő toborzás volt. A ruszin-
ukrán nemzetiségű foglyok érdekes módon nemigen tülekedtek, így 
a magyar internáltak közt folyt az agymosás. A görög katolikus vallású 
magyarokat külön előadáson győzködték, hogy ők a vallásukat tekintve 
elmagyarosított ruszinok, tehát ott a helyük a fasiszta magyarok ellen 
harcolók táborában. Betaníttatták velük az Otcsenást (Miatyánkot) 
ószláv nyelven. Ezt kellett elmondaniuk a sorozóbizottság komisszárjai 
előtt, s már fel is vették őket az „üdvhadseregbe". A mi csoportunkban 
heves viták folytak. Az egyik oldal azzal érvelt, hogy a lágerben a 
biztos halál vár ránk (akkor már valóban volt néhány halottunk), a 
fronton pedig van esély arra, hogy élve hazakerülnek. A másik oldal 
viszont szemükre vetette, hogy elárulták nemzetüket, családjukat, 
hiszen magyar véreik ellen fognak harcolni. Végül is hat földink vette 
magára a szovjet hadsereg egyenruháját. Egyik fiatal barátunk 
édesanyja megőrült, amikor megtudta, hogy a fia szovjet katona lett. 
A hat önkéntes közül egyetlen egy tért haza - a többiről soha semmiféle 
értesítést nem kaptak a hozzátartozók. Kárpótlásról szó sem lehetett. 

1945 januárjában a beneiek közül hazaengedtek kilenc foglyot -
a 45 éven felülieket, köztük édesapámat, egy magát szlováknak valló 
férfit, egy cigányt és a már említett kommunista rendészt. Márciusra 
harmincketten maradtunk - ennyien indulunk Szanokba. 



A SZOLYVAI POKOL VÉGNAPJAI 

1945 márciusának elejére a szolyvai lágerben - a korábbi 
állapotokhoz viszonyítva - kevés fogoly maradt. Több ezer embert 
elhajtottak Szamborba, a központi lágerbe. A Kárpátokon keresztül 
megindult a széles nyomtávú vasúti forgalom, ami lehetővé tette a 
beteg foglyok elszállítását is a katonai és lágeri kórházból. Ezek a 
fejlemények nagyon elkeserítettek bennünket , hiszen abban 
reménykedtünk, hogy minket már hazaengednek. Rá kellett 
döbbennünk: ha a betegeket sem engedték el, mi, az „egészségesek" 
még kevésbé számíthatunk a szabadulásra. 

Utolsó két hetünk a lágerben javarészt az erősen bűzlő tömegsírok 
beföldelésével telt el. Nem sokra haladtunk, mert éjjelente még fagyott, 
s dél lett, mire kissé felengedett a föld; estig mindössze pár órahosszat 
dolgozhattunk. Közben újabb menetoszlopot készítette elő az 
induláshoz, s legfőbb gondom az volt, hogy abból minden áron 
kimaradjak. Balga módon azt reméltem, több menet már nem lesz, és 
aki itt marad, hazaengedik. Az oroszok biztattak is - ezt tették két 
éven keresztül - : „Szkoro domoj!" (Hamar hazamentek!) Végül is 
sikerült kimaradnom, de haza nem engedtek. Sőt, a helyzetünk 
bizonyos mértékben rosszabbodott, hiszen kevesebben voltunk, 
munka annál több - jobban hajtottak bennünket. A sírok beföldelése 
mellett a gyakorlótér eltakarítása okozott nagy gondot. Itt a tél folyamán 
sok ezer fogoly végezte el a szükségét, hiszen létszámellenőrzés 
közben senkit nem engedtek ki a sorból a latrinára. A temérdek 
ürüléket széttaposták, a hó beverte, megfagyott - nem csináltak belőle 
gondot. Akkor kezdődött a baj, mikor olvadni kezdett a hó, és egyre 
több mocsok került a felszínre, járványos megbetegedéssel fenyegetve. 
Feltételezésem szerint éppen az újabb járvány veszélyétől való félelem 
lehetett az oka a szolyvai gyűjtőtábor felszámolásának. Nyírfa seprűkkel 
terelgettük a büdös habarékot a befagyott lefolyók és a latrinák felé, 
de nem győztük; maradt abból a mi távozásunk után is. 

Minden jel arra mutatott, hogy indulás lesz. Az írnokok 
megerősítették: mindenki megy, kiskapu a maradáshoz nincs. 
Felfigyeltünk arra, hogy az őrség is mintha készülne valahová. Végül 
azt is hallottuk, hogy a menetoszlop számára már élelmet vételeztek 
- korábban erről sosem volt tudomásunk. 

Össze í r t ák az egész c s o p o r t o t . Nem t e h e t t ü n k mást , 
belenyugodtunk a továbbindulásba. A tény, miszerint kikerülünk 



ebből a pokolból, még vigasztalónak is tűnt. Ráadásul tudtuk, hogy 
jön a tavasz, majd a nyár - tehát akárhová visznek, nem a télbe 
megyünk. 

ÁTKELÉS A DUKLAI-HÁGÓN 

1945. március 18-án, vasárnap indítottak útnak bennünket. A város 
szélén egy pillanatra láttam édesapámat, sikerült bedobnia a sorba 
egy kis hazait. Végtelenül jólesett, hogy láthattam - új erőt adott. 
Sokáig úgy éreztem, mintha éppúgy velem együtt menetelne, mint 
egykor Szolyva felé. Nem egyedül volt, vele jött a szomszédunk is, 
akinek a fia mellettem lépkedett a sorban - ő is kapott csomagot. 
Nagyon jókor jött az utánpótlás-eleség, még a vagonban is 
majszolgattuk. 

Polenánál eltérítettek Perecseny felé. Ebből arra következtettünk, 
hogy nem Szamborba visznek, hiszen oda Vereckén keresztül visz az 
út. Még az a verzió is felvillant bennünk, hogy talán a perecsenyi 
lágerbe visznek át, nem a Kárpátokon túlra. Aztán magunk mögött 
hagytuk Perecsenyt is, megállás nem volt, legfeljebb éjszakára. Utunk 
a Duklai-hágón keresztül vezetett. 

Ha manapság arra járnék, talán lenyűgözne a romantikus táj 
szépsége. Akkor azonban, nagy költőnk szavaival élve, csak csodáltuk, 
nem szerettük. Számunkra, síkvidékieknek érdekes látvány volt a 
számtalan völgy és orom. A déli oldalakon olvadt a hó, az északiakon 
még látszottak a nagy hófúvások nyomai, a patak sem vetette le 
jégpáncélját. Éjjel még fagyott, nappalra az út térdig érő jeges kásává 
változott. 

Közvetlenül a hágón szereztem sokadik, egész életre szóló 
kellemetlen élményemet. Reggel az őrök kirendeltek néhány ruszin 
parasztot, hogy apró termetű, borzasan hosszú szűrű lovak vontatta 
szánjaikon a tartalék élelmet szállítsák a menetoszlop után. A reggeli 
órákban nem is volt fennakadás, amikor azonban olvadni kezdett a 
jég, dió nagyságú lucskos kása lett belőle, amelyben a szánok 
elsüllyedtek, a lovak pedig megálltak. Gazdáik hiába biztatták, a 
szalmán telelt gebék nem mozdultak. Az oroszok a ruszinokat és a 
lovakat szidták, majd verték ezeket is, amazokat is, eredménytelenül. 
Még ha neki is próbált lódulni néhány szerencsétlen pára, pár méter 
után sorra kidőltek. Meglehet, az oroszok féktelen ordítozása is 



közrejátszott ebben, amitől a lovak megijedtek - a gazdáik sohasem 
kiabáltak rájuk ilyen hangosan. 

A kísérő fegyveresek - muszka leleményességgel - kitalálták, 
hogy mi, foglyok vigyük a lovakat. Elkaptak néhány embert, köztük 
engem is, a ló hasa alatt átvetettek egy katonaköpenyt, amit mindkét 
oldalon egy-egy fogoly emelve tartott - így vittük előre a „paripákat". 
Amíg emeltük, hajlandók is voltak menni, de mihelyt lazítottunk kissé, 
abban a percben eldőltek hol egyikünkre, hol a másikunkra. 
Leírhatatlanul keserves ember- és állatkínzás volt ez. Ráadásul az 
őrök folyton hajkurásztak, nehogy lemaradjunk a menetoszloptól. 
Hiába: estig bizony messze lemaradtunk, annak ellenére, hogy a hágó 
északi oldalán már kora este felfagyott, a lovak könnyebben lépkedtek, 
a támogatásról viszont nem voltak hajlandók „lemondani". 

Öreg éjszaka volt már, mire bevánszorogtunk a szállásunkra. 
Vacsorát nem kaptunk, helyünk is szűkösen akadt. Holtfáradtan, kívül-
belül vizesen, nagy nehezen találtam magamnak parányi helyet a 
zsúptető poros-pókhálós zugolyában. Száraz hely volt, de ülni alacsony, 
feküdni rövid. Szó szerint csak kuporogni tudtam, el is zsibbadt hamar 
a lábam. Kirugdostam a szalmatetőn egy lyukat és kidugtam rajta 
Egyszer csak odalenn ordítani kezdtek az őrök, és a levegőbe lőttek. 
Rájöttem, hogy miattam a kalamajka - azt hitték, szökni akarok. 
Behúztam a lábam és hamarosan eltűntem onnan. Ezt jól tettem, mert 
jöttek az oroszok lámpával, és faggatták a fekvőket, ki csinálta a 
nyílást. Választ nem kaptak, én visszamentem a helyemre. Még 
hallottam, amint egymást felváltották az őrök, aztán elaludtam. Reggel, 
még sötétben arra ébredtem, hogy a lábam kinn van a tetőn. Alig 
tudtam ráállni. A nadrág csonttá fagyott rajta, ázott bakancsom is 
kőkeményre dermedt. Úgy éreztem, mintha nem is lenne lábam; 
könnyű volt a járás, de botladoztam a fagyott bakancsban. Órák múlva 
kezdtem egyáltalán érezni a lábamat, egyre fájóbban. 

A hágóval kapcsolatos másik élményem nem a tájhoz, hanem az 
ott látható háborús nyomokhoz fűződik. Az olvadó hó alól sorra 
bukkantak elő a német Tigris és Ferdinánd, az orosz T-34-es harcko-
csik, egyik az oldalára fordulva, a másik teljesen hanyatt heverve, 
egyik kiégve, a másik szétnyílva, mint a hájas tészta. Még hóval félig 
telt hatalmas bombatölcsérek, a lövészárkok szélén lőszer ládaszámra, 
felfordul autók, szekerek, ágyúk. Német és orosz katonák hullái, 
leírhatatlan pózokba dermedve. Elgondoltam: mi lehetett itt, amikor 
dörögtek a fegyverek? 



(Később tudtuk meg, hogy a Duklai-hágót Svoboda generális 
csehszlovák hadserege vívta, amelynek kötelékében harcoltak azok 
a kárpátaljai ruszin önkéntesek, akik 1939-1941-ben a kommunista 
agitáció hatására átszöktek a Szovjetunióba. Mint feltételezett kémeket, 
ott elítélték és Szibériába száműzték, 1943-ban viszont onnan 
összeszedték őket a cseh hadseregbe.) 

Megdöbbentett, mélységesen lesújtott a háború nyomainak 
látványa. Azon töprengtem, hogy mindezt emberek találták ki és vitték 
végbe. Emberek miatt pusztultak el emberek milliói, és - meditáltam 
szomorúan - ma is milliók szenvednek, mint mi is. 

Amikor felértünk a hágó tetejére és mögöttünk maradt a szülőföld, 
a haza, majd megszakadt a szívem. Nem tudtam másra gondolni: ki 
tudja, meglátjuk-e még valaha, milyen lesz, kié lesz, ha egyszer talán 
mégis hazasegít bennünket az Isten? 

Hosszas merengésre, gondolkodásra azonban nem volt idő. Az őr 
veszettül ordított, káromkodott mellettem, már kétszer is bordáimra 
sújtott a puskatussal. Nehezen lélegeztem, szúrt az oldalam. Erőmön 
felül cipeltem, húztam-vonszoltam hegynek felfelé a borzas, büdös 
gőzzel párolgó mokány lovat. Minél jobban elfáradtam, annál inkább 
rám nehezedett az átkozott gebe. Szememet marta az izzadság, 
megtörülni nem tudtam, hisz foglalt volt mindkét kezem. Körös-körül 
ezernyi erecske csörgedezett, lábam alatt tocsogott a híg jégkása, de 
inni nem adtak, a nyelvem beragadt, az ajkam kicserepesedett. Mindez 
nem számított, nem volt megállás, állandósult az ordítozás: „Davaj! 
Davaj! Jop tvoju maty!" 

Pénteki nap volt, Krisztus szenvedéseire gondoltam... 
Vasárnap begyalogoltunk Szanokba. 

A SZANOKI POKOLBAN 

Alkonyatkor érkeztünk meg. A Szan folyó két partján fekvő 
városkából nem sokat láttunk. Másnap néztünk jobban körül. A láger 
udvaráról látszottak a felrobbantott híd lábai, a túlsó parton a 
vasútállomás romjai, s általában a romos épületek, ameddig a szem 
ellátott. 

A láger a folyó fölötti kisebb emelkedésen feküdt. Állítólag még a 
németek építették. Kéttucatnyi földszintes és emeletes, egykor fehérre 
meszelt fabarakk. Itt is kettős szögesdrótkerítés futott körbe, közöttük 



gereblyézett földsáv, azon belül méternyi magasságú hurkák, szintén 
szögesdrótból. Meghatározott távolságokon belül őrtornyok álltak 
géppisztolyos őrökkel, fényszórókkal. 

A barakkok közötti térségeket hatalmas, borzalmas látványt keltő 
pocsolya borította, kikerülni sehol sem lehetett. Lábbelink állandóan 
sáros-büdös volt, megtisztítani és megszárítani nem tudtuk. A pocsolyát 
a rabok behordták az épületekbe, még a padlásra is - ha aludni 
akartunk, abba kellett belefeküdnünk. 

A hosszú menetelés után azt reméltük, a lágerben majd kipihenjük 
magunkat. Nem így történt. Az átvételi létszámellenőrzés a teljes 
besötétedésig elhúzódott , aztán vacsora nélkül szétengedtek 
bennünket; a napi élelmet egyszerre, még reggel kiosztották. 
Szerencsére akadtak szolyvai ismerősök, akik egy-két héttel korábban 
érkeztek ide. Nagy nehezen találtunk egy üresnek látszó padlást, de 
az is tele volt emberi ürülékkel. A sötétben úgy-ahogy kitakarítottuk 
és lefeküdtünk. Nem érkeztünk elaludni, máris ránk tört egy lengyel-
ukrán-orosz nyelven ordítozó társaság. Gátlástalanul kizavartak 
bennünket, még veréssel is megfenyegettek. A fél éjszakát kereséssel 
töltöttük: több helyen egyszerűen kivertek, végül egy koszos 
kamrafélében ülve vártuk meg a reggelt, amely hamar eljött, még 
sötétben, hiszen itt is moszkvai idő szerint hat órakor volt az ébresztő. 

Miközben a pocsolyában felsorakoztattak létszámellenőrzésre, 
minket, újoncokat többször is más helyre állítottak be. Számlálás után 
kezdődött a reggeli étkeztetés. Mint említettem, az egész napi élelmet 
egyszerre adták ki. Kaptunk fejenként 40 dekagrammnak mondott 
csirizes, keserű feketekenyeret és félliternyi zavaros moslékot, eddig 
számunkra ismeretlen szagú zsiradékkal, amelynek csak a szagát 
érzékeltük az ételen. Muszáj volt megenni, mert a hazai már elfogyott, 
és itt már nem számíthattunk csomagra otthonról. A szomjúság is 
gyötört bennünket, vízvezeték ugyanis a lágerben nem volt. A kerítés 
közelében, jókora árok-féle mélyedésben zavaros hólé folyt, 
kényszerűségből azt ittuk. Az eredmény: sokan hasmenést kaptak 
tőle. 

Mindjárt másnap fürdőbe kellett sorakoznunk. Régi társaink arra 
igyekeztek rábeszélni, hogy szökjünk meg a sorból. Ennek több oka 
is volt. Egyrészt sok időbe telt, amíg sor került a csoportra. Jóelőre le 
kellett vetkőzni, a ruházatot csomóba kötni, és meztelenül várni a 
fürdésre, amihez koszos teknőben itt is pár liter vizet adtak csupán. 
Aztán ismét meztelenül várni ruházatunkra a fertőtlenítőből, ahol még 



több lett benne a tetű. Megjegyzem, mi addig a tetút még nem ismertük, 
pontosabban: nem hagytuk magunkat eltetvesedni. Itt más volt a 
helyzet. Ha valaki rosszul kötötte össze a ruházatát, el is búcsúzhatott 
tőle, mert nem kapta vissza. Arra is volt példa, hogy némely élelmesebb 
fogoly meztelenre vetkőzve beférkőzött a várakozók közé, és egy 
jobb kinézetű ruházat-batyura rámondta, hogy az övé. A valódi 
tulajdonosa hiába kiabált, tiltakozott, senki nem sietett a segítségére. 
Az így megszerzett ruházatot egy óra múlva már áruba bocsátották a 
zsulikok. Ezzel a fogalommal - zsulik - itt találkoztam először. Volt 
alkalmam látni, amint fényes nappal az utcán elveszik a civilek kabátját, 
pokrócát, sapkáját. Bandákba tömörültek, a rendészek tehetetlenek 
voltak velük szemben, vagy éppen összejátszottak velük. A zsulikok 
az átlagnál jobb ruhákban jártak, jó kondícióban voltak - hasonlítottak 
a manapság látható kopaszokra. Féltem tőlük, főleg attól, hogy elveszik 
a pokrócomat és a kabátomat. Igyekeztünk csoportosan járni, 
összetartani, kerülni őket. 

A létszámellenőrzés és az étkezés után a napirendhez tartoztak 
különböző munkák: takarítás a helyiségekben, az udvaron, vízhordás 
az említett árokból a konyhára és a fürdőbe, valamint a fahordás. Ez 
utóbbi külön is megérdemel néhány szót. Szolyván a fahordás tűrhető 
munka volt, jó időben szinte kisebb kirándulásnak számított. A rab 
saját maga választotta ki az ölfahasábot, erejéhez mérten. Itt kétméteres 
rönköket kényszerítettek két fogoly vállára, tekintet nélkül azok fizikai 
állapotára. Az út is meredek volt, az őrök különösen könyörtelenek, 
mivel pár nappal azelőtt megszökött egy rab. Csaknem futva kellett 
megtenni az utat, és ha valaki elesett, addig verték, amíg fel nem állt. 

Sok fogoly legyengült, különösen a hadifoglyok közt, akik még 
ősszel estek fogságba, s itt húzták ki a telet, nehogy a tél közepén 
Szibériába kerüljenek. A lágerkórház külön zónában, több barakkban 
működött. Sok fogoly meghalt itt is, de nem feltétlenül a szemünk 
láttára, mint Szolyván: a szanitécek éjjel hordták ki a hullákat az 
erdőben ásott tömegsírokba. 

Kik voltak Szanokban? Szolyváról három csoportban több mint 
hat ezer magyar és sváb internált, valamint német és magyar hadifogoly 
érkezett ide. Azelőtt is voltak itt hadifoglyok: lengyelországi svábok, 
ukrán nacionalisták, olaszok, franciák, zsidók stb. (Egy Iszovics nevű 
pesti zsidó a mi csoportunkhoz csapódott, róla később még szólok) 
Szerencsére mi csak öt napot töltöttünk a szanoki lágerben, így nem 
kerültünk közelebbi kapcsolatba ezekkel a nációkkal. Időt álló 



emlékeink talán csak a nyugat-ukrajnai vegyes társaságról maradtak, 
akik közt akadtak egykori katonák a fasiszta Vlaszov-hadseregből, az 
ukrán nacionalista hadsereg lövészei, sokrétű politikai söpredék; 
arrogáns, összeférhetetlen népség volt ez, még önmaguk közt is 
ellenségeskedtek. 

Szanoki raboskodásunk ötödik napján ügy tűnt, ránk mosolygott 
a szabadulás reménye. A benei csoport egy részét reggel kihajtották 
az erdőre fáért, köztük engem is. Visszajövet, amikor beléptünk a 
kapun, már tekintélyes hosszúságú ötös sor állt, köztük a mi benei 
társaink. Kiabálták, hogy menjünk mi is azonnal sorakozni. Nekünk 
se kellett több: nem vittük a fát a fürdőig, ledobáltuk az egyik barakk 
háta mögött, és futottunk a sorba, sikeresen beilleszkedtünk a mieink 
mellé. Egyetlen benei sem maradt Szánokon. Mert valóban 
mene tosz lop készült . Megjelentek a kísérő őrök, új, nyári 
egyenruhában. Elzavarták a bámészkodókat, rendezték a sorokat, 
hosszasan számolgattak, végül a hosszú menetoszlop kivonult a kapun. 
Újabb őrök csatlakoztak hozzá, és ami rögtön feltűnt: néhány kutya 
is - ilyet korábban nem tapasztaltunk. 

Többórás erőltetett menet következett a Szan folyó mentén, előbb 
a folyás irányában lefelé, a túlsó oldalon pedig felfelé. A lágerből 
már előző nap láttuk a vasútállomáson álló hosszú szerelvényt. Oda 
hajtottak bennünket, de mivel a közúti híd romokban hevert, kb. tíz 
kilométert kellett kerülnünk a vasúti híd felé, mégpedig úttalan utakon, 
a part menti fűzfabokrok és ligetek közt. Eszményi hely volt a szökésre 
- éppen ezért siettették az őrök káromkodva, ütlegeléssel a kimerült 
rabokat. 

A szökés meg is történt, de nem a füzesben, hanem fenn a magas 
hídon. A sínpár közötti deszkapallón egyesével, futva kellett 
áthaladnunk, és egy német katonai egyenruhás fogoly a híd közepén 
levetette magát a mélyben hömpölygő folyóba. Mi akkor már a túlsó 
parton voltunk, onnan figyeltünk fel a lövöldözésre, s látni véltük, 
amint a vízből valami egy pillanatra felbukkan, majd eltűnik. Megrázó 
látvány volt. Nem tudhattuk: szerencsétlen sorstársunk valóban a 
szabadulást látta esztelen tettében, vagy a biztos halált kereste a jeges 
vízben? A meglepett őrök mindenesetre utána engedtek néhány 
sorozatot, aztán még gyorsabb iramot diktáltak számunkra. Ekkor 
már több mint egy hete múlt, hogy megfagyott a lábam, s azóta nem 
volt alkalom levetni a bakancsomat; a nedves-sáros lábbelibe 
beledagadt a beteg láb, minden lépésnél fájdalmasan tüzelt, nyilait. 



Nem győztem kivárni, hogy bekerüljek a bedrótozott ablakú vagonba, 
ahol végre kipihenni reméltem magamat. 

UTAZÁS A BIZONYTALANBA 

A szerelvényt mindkét oldalról újabb őrök vették körül, újabb 
kutyákkal. Ott álltunk egymásba karolva - ahogy az egész utat 
megtettük - , így számláltak meg bennünket elölről hátrafelé, majd 
fordítva. Végül csoportonként behajtottak a vagonokba. 

A tehervagon „berendezése" a szokásos volt: az ablakokon szöges-
drót-rácsozat, rajtuk a belső fém nyílászáró bezárva, az ajtótól két 
oldalra, középmagasságban deszkából ácsolt fekvőhelyek, emeletsze-
rűen elrendezve; lenn, az ajtó mellett bádogból kialakított csatorna-
szerűség az ürülék kivezetésére, ám annyira szűk keresztmetszetű, 
hogy a rázkódás miatt, félig guggoló helyzetben igen nehéz volt 
„beletalálni". A mi vagonunk talán még a cári időkből származhatott, 
menet közben igencsak rázkódott, a kerekei nyikorogtak - attól 
féltünk, valamelyik kanyarban felborul velünk. 

Nekünk, beneieknek a beszállásnál nagy szerencsénk volt: egy 
újabb csoport élére kerültünk, elsőkként jutottunk be a vagonba. 
Valaki közülünk elkiáltotta magát: „Felülre, emberek!", mire mindany-
nyian, egymást segítve felkapaszkodtunk a felső fekvőhelyekre. Ott 
tisztább volt a hely, melegebb is, és nem járt keresztül rajtunk senki, 
ráadásul le tudtuk engedni az ablakot záró fémlemezt, és a szögesdrót-
rácsozaton át kinézhettünk a szabadba; igaz, ez némi veszéllyel járt, 
mert lakott területen, vasúti átjárókon haladva a civilek nem csupán 
bekiabáltak - „Fasiszt! Hitler kaput!" - , hanem sárral és kővel is 
megdobáltak. 

A mi vagonunkba 94 foglyot szuszakoltak be. Rajtunk, civileken 
kívül akadt néhány magyar és német hadifogoly is. Az első éjszakán 
nem sokat haladt a szerelvény, de kit érdekelt: annál inkább kipihentük 
magunkat, végre száraz helyen, ahol kinyújthattuk a lábunkat, 
legalábbis mi odafenn, mert alattunk bizony szorosabban voltak, 
különösen az ajtók közelében okozott kellemetlenséget a huzat és a 
WC-cső. 

Másnap reggel Iszovics, a volt zsidó munkaszolgálatos, mint 
egyetlen „antifasiszta", önhatalmúlag kinevezte magát vagonparancs-
noknak. Kiválasztotta segédeit is, majd velük külön helyet foglalt el a 



felső polcon, másokat lezavarva onnan. „Avató" beszédében feltétlen 
engedelmességet követelt, fenyegetőzve, hogy gondja lesz ránk: „Pesti 
strigó vagyok, hogy tudjátok, piszkos fasiszta magyarok. Csak érjünk 
a tetthelyre, úgy megdolgoztatlak benneteket, hogy vért fogtok vizelni!" 
Mindezt megtoldotta a jutási altisztektől eltanult cifra káromkodásokkal. 
A fenyegetés azonban nagyjából csak hang maradt, mert Iszovics 
nem mert szembeszállni a túlnyomó többségben lévő magyarokkal; 
a kajából is csupán annyit kapott, mint a többi fogoly, egyszóval ő is 
éhezett és szomjazott. 

Két-három naponként kaptunk enni, főleg sárfekete árpakenyérből 
készült kétszersültet, ami keserű, dohos és többnyire penészes volt. 
Romlott, mállófélben levő sós halat talán háromszor kaptunk az úton, 
kenyér nélkül. Vizet szintén ritkán adtak, két-három vödörrel 94 
emberre; ha a szerelvény sokáig vesztegelt valamilyen vizesárok 
közelében, esetleg megduplázták a vízadagot. Emlékszem, Baku 
mellett annyira olajos vizet kaptunk, hogy nem tudtuk meginni. 

Jómagam az éhezés és a szomjúság mellett más bajjal is küszköd-
tem. Mint említettem, a Duklai-hágón megfagyott a lábam. Nyolc nap 
telt el azóta, a bakancsot lehúzni nem volt alkalom, pedig a fagyás 
helye igencsak fájt és viszketett. Társaim azzal vigasztaltak, hogy a 
viszketés a gyógyulás jele. A vagonban már az első reggelen, keserves 
kínok közt levetettem a bakancsomat, s rémülten láttam, a kapcával 
együtt több helyen lejött a bőr is, annak nyomán pedig sárgán levedzett 
a genny. Az egyik fogolytársam rántásért cserébe adott síkport, jobb 
híján azzal szórtam be. Egész úton szárítgattam a lábamat, éjjel a 
kabátommal betakarva, nappal takaratlanul - a nappalok már melegek 
voltak. 

A rántást, amit a síkporért adtam, édesanyám küldte még Szolyvára, 
azon kívül volt még kevés zsírban pirított tarhonyám, pár maréknyi 
házi készítésű árpakávé és néhány deka só; ezeket szopogattam, 
amikor nagyon éhes voltam, a kínzó szomjúság miatt pedig az ujjam 
hegyén nyaltam egy kis sót. Az árpakávét elosztottam falubelijeim 
közt, akik Szanokban elkapták a hasmenést a szennyes hóiétól. Az 
utazás végéig minden hazai eleség elfogyott, csak az üres tarisznya 
maradt meg - kalandos hányattatásaim során hazáig elkísért. 

Naphosszat néztünk kifelé az ablakon. Rengeteg lerombolt falut 
és várost, hidat és vasutat láttunk, a mezőkön még ott hevertek a 
szétlőtt haditechnika roncsai. Minket azonban az a kérdés foglalkozta-
tott, hogy vajon hová visznek. Csak nehogy Szibériába! - fohász-



kodtunk gondolatban. Reményeink napról-napra vaskosodtak, hisz a 
szerelvény makacsul dél-délkeleti irányba tartott, alkalmanként 
huzamosabb ideig vesztegelve. Áthaladtunk Ukrajna déli részén, Don-
Rosztovon, és egy hajnalban megcsillant mellettünk a Kaszpi-tenger. 
Innen délnek fordult a vonat, nem sokkal azután feltűntek a Kaukázus 
hegyvonulatai. Ezen a vidéken már tavasz volt, nem látszottak a háború 
nyomai, buján zöldellő tájakon haladtunk át. Végül, bő kétheti 
vonatozás után megláttuk a Fekete-tengert. Megkönnyebbülten 
sóhajtottunk fel, annak örömére, hogy nem Szibériába kerültünk. A 
fé le lem k i sördöge a z o n b a n továbbra is ott motoszká l t a 
gondolatainkban, azt sugallva, hogy innen bármikor és könnyen 
átvihetnek oda. 

A mi vagonunkban a fent leírtakon kívül nem történt semmi 
különös. Feltehetően azért, mert a magyarok voltak többségben benne, 
és igyekeztünk békésen szót érteni egymással. Az étel és a víz 
szétosztásakor előfordultak ugyan kisebb súrlódások, de azzal 
vigasztaltuk magunkat, hogy a keveset az Isten se tudja igazságosan 
elosztani. Az állandó fekvés, a kimerítő rázkódás, a hosszú veszteg-
lések, a kényszerű összezártság természetesen mind-mind fárasztó 
volt. 

A FEKETE-TENGER PARTJÁN 

Ha jól emlékszem, 14 napi utazás után, Grúziát átszelve érkeztünk 
meg Ocsamcsirébe. Ez a kisváros akkor - a Grúz Köztársaság kötelé-
kében - az Abház Autonóm Köztársasághoz tartozott. A Fekete-
tengertől mindössze néhány kilométerre feküdt, a Szocsival azonos 
partszakaszon. 

Örömmel és reménykedve szálltunk ki a vagonból: vége az 
éhezésnek és a szomjazásnak, ráadásul meleg éghajlatú vidékre 
kerültünk. Olyan gyengék voltunk, mint az őszi legyek. Kiszáradva, 
legyengülve, lesoványodva, borostásan kászálódtunk ki a szerelvény-
ből, sok embert kézen fogva kellett lesegíteni a magasan álló vagonból 
a földre. A szerelvény összes utasát leszállították, közülük nyolcszázat 
leszámoltak, a többit visszaterelték a vagonokba és tovább vitték. Ekkor 
két emberünk elszakadt tőlünk - másutt sorakoztak. 

A városi közfürdőbe vezettek bennünket. A betegeket kézen vittük. 
A fürdőben - nagy ámulatunkra - fateknőben ugyan, de több vizet 



adtak, sőt, repetázni is lehetett, ráadásul kaptunk fél gyufásdoboznyi 
nagyságú, szurokfekete színű szappant is. Törülköző ugyan nem volt, 
de a melegben hamar megszáradtunk, amíg ruházatunkra vártunk a 
fertőtlenítőből. Tény, hogy az itteni fertőtlenítőben komoly munkát 
végeztek: pakurával fűtöttek, alaposan átforrósították a ruháinkat. Talán 
mondanom se kellene, hogy a fürdő nagyon jólesett számomra, hiszen 
utoljára öt hónappal azelőtt fürödtem, még otthon. A helyi borbélyok 
emberségesen, érzéssel nyírtak és borotváltak meg bennünket, a 
szőrzetet nem bántották. Ami pedig a legörvendetesebb és legem-
lékezetesebb volt: a foglyok végre tiszta ivóvizet kaptak, és annyit 
ihattak belőle, amennyi jólesett. 

Az itteni konvoj fiatal sorkatonákból állt, talán még tizennyolc 
évesek sem voltak. NKVD-s sapkában, hosszú köpenyben jártak, 
amelyben néha hasra estek a nagy igyekezetben; ugyancsak hosszú 
lábszártekerőjük szintén a legváratlanabb pillanatban bomlott ki és 
csavarodott le, akadályozva őket a mozgásban. Ezek a katonák a 
kaukázusi hegylakó nép fiai voltak, orosz nyelven legfeljebb a parancs-
szavakat értették meg. Annál inkább értettek a káromkodáshoz és a 
verekedéshez - a legkisebb semmiségért is ütöttek. Hosszú szuronnyal 
ellátott, még a cári időből származó puskájukat a kezükben hordták, 
mert ha vállra vették, a földig ért. Ottlétünk egész ideje alatt egyszer 
sem tudtunk beszédbe elegyedni velük. 

A láger egy mocsaras síkságon feküdt, patakokkal övezve. Itt is volt 
szögesdrót-kerítés, négy őrtorony fényszórókkal. A szerelvényről leszállított 
nyolcszáz foglyot két hatalmas, hodályszerű barakkban helyezték el, 
amelyekben ötszintes priccsek voltak. Az egészségügyi épület külön 
állt, a konyha és az étkezde, de még a latrina is deszkával volt körülkerítve. 

A legértékesebb számunkra az a vascső volt, amely a lágerudvar 
közepén állt, és éjjel-nappal kristálytiszta ivóvíz folyt belőle; végre 
ihattunk eleget, később pedig, a már-már trópusi melegben mosni, 
mosakodni és fürödni is lehetett mellette. 

Mindannyian orvosi vizsgálaton mentünk keresztül, aztán a 
kondíciótól függően külön csoportokra osztottak bennünket. Sokan 
kerültek be a kórházba, ahol ugyan nem sok orvosságot kaptak, de 
legalább tiszta helyen fekhettek, és külön kosztot kaptak, hogy 
felerősödjenek. Mindezek ellenére itt is haltak meg foglyok, de nem 
a civil internáltak, hanem a német hadifoglyok közül. 

Az étkezés már az első napon hatalmas meglepetés volt számunkra. 
Naponta háromszor adtak enni, főként búza-, árpa- és hajdinakását. 



Reggel és este a kása sűrű volt - cseréptálban kaptuk - , hozzá húsz 
deka tűrhető ízű árpakenyér, négy darab kockacukor. Ebédre 
ugyanolyan kásából egy ritkább és egy sűrűbb fogás volt a menü, 
ismét húsz deka kenyérrel. Hogy C-vitamint is kapjunk, a levesbe 
beleaprították egy babérhoz hasonló bokor leveleit és fiatal hajtásait, 
de szedettek velünk káposztalevelet is, ami a betakarítás után a torson 
maradt; azt is bele tették a levesbe. Az étel tetején vörös színű zsiradék 
úszkált, számunkra szokatlan ízzel és szaggal. 

Megérkezésünk után tizenkét napig karanténban tartottak, orvosi 
megfigyelés alatt. Naponta felsorakoztattak, megszámláltak, az orvos 
végignézte a félmeztelen foglyokat, főleg a gyengébbeket. Azután 
egész nap az udvaron napoztunk, kimostuk a ruhánkat, ami hamar 
megszáradt az áprilisi napsütésben. Az udvarról sokszor elgyönyör-
ködtünk a Kazbek hegység havas csúcsában, amely hol fehéren 
csillogott teljes valójában, hol felhőkbe burkolózva eltűnt, máskor 
pedig csupán gallért öltött a felhőkből; csak a csúcsa tündöklött, 
szinte félóránként változtatva ábrázatát. Csodás látvány volt. 

Dél közeledtével a meleg elől behúzódtunk a barakkba, de nem 
volt kedvünk lefeküdni a matrac nélküli, csupasz deszkapriccsekre. 

Két hét elteltével, szigorú őrizet alatt munkára vittek a lágerhez 
közeli, a mi tiszai füzeseinkhez hasonló bambusznád-ligetbe nádat 
vágni. Figyelmeztettek, hogy vigyázzunk, mert mérges kígyókra 
találhatunk. A sűrű bokrok közt helyenként térdig érő tocsogóban 
dolgoztunk, párás forróságban; millió szúnyog csípett, mart, mászott 
a szemünkbe. Az életlen fejszével és fűrésszel nem sokra haladtunk 
- a bambusz kemény - , ezért az őrök ordítozva próbáltak gyorsabb 
munkára kényszeríteni. Emlékezetes látvány volt az a kőkorszaki 
taliga, amelyen a levágott bambuszt egy abház elszállította. A taliga 
másfél méternyi magas kerekeit vastag deszkából kiszabott cikkekből 
erősítették össze faszegekkel, s ugyancsak vastag fatengelyen 
helyezték el. A raktér lapos volt, s a járművet két rúd közé fogva 
egy lomha bivaly húzta, gazdája serény nógatása közepette. A 
szegény jószág egy ideig békésen tűrte gazdája hegyes isztikéjét, a 
legyek, bögölyök csípéseit, aztán megelégelte a dolgot: egyenesen 
az út menti nagyobb pocsolyába navigált és látható kéjjel elnyújtózott 
abban, fittyet hányva a rakományra, amely felborult, és ott úszkált a 
tócsa tetején. Nem kevés időbe telt, míg az abház férfi, derékig 
gázolva a pocsolyában, kikiabálta, azaz kiszurkálta makacs állatát a 
gödörből. 



Szerencsére a bambuszvágás csak pár napig tartott, afféle 
bemelegítő volt. Utána ötszáz embert - aki munkaképes volt -
kihajtottak a közeli Riani folyó medrét szabályozni. Itt párosával, 
egymástól kb. másfél méterre állítottak fel bennünket, s az volt a 
dolgunk, hogy egyikünk jobbra, a másik balra lapátolja a kiásott 
kavicsot, homokot vagy iszapot, kinek mi jutott. Az így keletkezett 
árok naponta szélesedett és mélyült, s amikor elérte a kívánt méreteket, 
újabb szakaszba állítottak. Brigádmódszerben dolgoztunk, és ha az 
egész brigád túlteljesített, valamivel több kenyeret kaptunk. Idővel 
az erősebbeket kiválogatták - elvitték őket követ hordani, partot 
erősíteni. 

Ezután a tengerpartra jártunk, ahol homokot és kavicsot raktunk 
vasúti kocsikra. Reggelente a lágerből szigorú őrizet alatt az állomásra 
mentünk, ahol a szerelvény végén álló néhány zárt marhavagonba 
tuszkoltak bennünket. Az ajtót ránk zárták, majd a 40-50 vagonból 
álló szerelvényt betolatták közvetlenül a tengerpartra. Ott, a girbe-
gurba iparvágányokon a nyitott kocsikat széttolatták egymástól 
tízméternyire; a kijáratnál álltak a marhavagonok, néha a mozdony 
is. Az volt a dolgunk, hogy az alacsony oldalú kocsikat telelapátoljuk 
homokkal, kagyló- és csigaház-törmelékkel. Egy vagonhoz 2-6 embert 
állítottak, annak nagyságától függően. Igyekeznünk kellett, hogy délre 
megteljenek a vagonok, és ki érkezzenek azokat vontatni, mert jött a 
dagály, a víz elöntötte a síneket; előfordult, hogy a sín megsüllyedt, a 
vagon felborult, magával rántva a mellette levőt is. 

Nem volt ez könnyű munka, különösen azoknak, akik a kavicsos 
részlegre kerültek. Jómagamnak mindig sikerült elkerülni ezt a 
részleget. Főként két körülmény okozott kellemetlenséget: a tűző 
nap, amit a lábunknál csillogó víztükör még inkább fokozott, valamint 
a szomjúság. A lágerből ugyanis nem vihettünk magunkkal vizet, 
hiszen nem volt hozzá edényünk, különben is túlságosan felmelegedett 
volna. Szomjúságérzetünket csak fokozta a kristálytiszta tengervíz 
látványa. Hiába figyelmeztettek, egyesek nem tudtak ellenállni a 
csábításnak, jót ittak a kesernyés-sós vízből, de a lenyelt folyadék 
hamarosan alul-felül visszautat keresett és talált magának, igencsak 
kellemetlen érzés mellett. 

A napsugárzás ellen a vagon alatti árnyékban kerestünk menedé-
ket, de az őrök csak rövid időre engedték meg ezt a „luxust". Örökre 
emlékezetes élmény volt viszont a kellemes lubickolás a tengerben. 
A part enyhén lejtett, nyolc-tíz méterre is be lehetett lábalni, azon túl 



pedig jót úszni a gyengén hullámzó, enyhítő habokban. „Micsoda 
szerencse: otthon majd elmondhatjuk, hogy fürödtünk a Fekete-
tengerben, napoztunk szűziesen tiszta, forró homokjában!" - gondoltuk. 
Ráadásul éhesek sem voltunk, legfeljebb szomjasok. A part menti 
bozótosból csordogált ugyan néhány erecske, de aki azok sárgás színű, 
büdös vízéből ivott, okvetlenül hasmenést kapott. Kihirdették, hogy 
a mozdonynál lehet forró vizet vételezni, és csakis azt szabad inni. 
Oda azonban el is kellett menni, mégpedig a kilométernyi hosszú 
szerelvény tenger felőli oldala mellett, az őrök viszont nem nézték jó 
szemmel az ilyen járókelőket; némelyikük elnézte, a másik 
visszafordította őket. A mozdonyvezető odafentről, a fülkéből nyitotta 
meg az alul lévő csapot, és a nagy nyomással lezúduló forró víz 
óhatatlanul megégette a fogoly kezét, lábát. Nem is szívesen jártunk 
oda vízért, inkább tűrtük a szomjúságot. 

A tengerparti fürdőzésnek hamar vége lett, mivel két társunk 
megszökött, s az után tilos volt a vízhez közelíteni. Eleinte mi magunk 
igyekeztünk mihamarabb telerakni a vagonokat, hogy több időnk 
legyen a fürdésre - most már az őrök siettettek, és mihelyt végeztünk, 
egy nyájba tereltek bennünket a marhavagonok közelében; a forró 
homokon ülve kellett várnunk a mozdony érkezését. (Tudni kell, 
hogy azon a tájon május-júniusban már hétágra süt a nap, nehezen 
elviselhető hőséget árasztva) A vagonok alatti árnyékba nem volt 
szabad behúzódni - az már szökési kísérletnek számított. 

A fürdőzés mellett volt másik, emlékezetesen pozitív oldala a 
tengerparti munkának. Itt egyéni teljesítményben dolgoztunk, a 
kialakult körülmények miatt kénytelenek voltunk túlteljesíteni. Éppen 
ennek láttuk hasznát: ahány normát teljesítettünk, annyiszor 60 deka 
kenyér, annyiszor négy darab kockacukor, 30 gramm tojáspor és 
ugyanannyi finomra vágott cigarettadohány volt a jutalmunk. Nem is 
nagyon volt szükség arra, hogy hajkurásszanak bennünket a munkán: 
mindennap legalább két normát, de ha sok vagont adtak be, olykor 
négy normát teljesítettünk. Rendszerint este kaptuk meg az előző 
napi túlteljesítés utáni adagot. Már annyira „urak" lettünk, hogy meg 
sem ettük a számunkra meghagyott, de a forróságban megposhadt 
kását; tojásporból omlettet készíttettünk a szakácsokkal, egész este 
zöld teát ittunk sok cukorral. Ezen kívül sok halat is kaptunk, hordóba 
sózott, 2-4 cm-es apróhalat. A magyar ember ízlésétől messze állt ez 
a moslékszerű lében fürdő, nem éppen kellemes szagot árasztó, olykor 
málladozó produktum. Kezdetben a konyhán, adagonként osztották 



ki a szakácsok, de a foglyok többsége azonmód a latrinára vitte, vagy 
még útközben eldobálta az udvaron. Aki próbálta megenni, először 
megtisztította a fejétől és farkától, apró uszonyaitól, és kenyérrel majszolta 
a méregerősen megsózott halat, annak hulladékát pedig szétszórta az 
udvaron. A következmény: legyek sűrű fellege jelent meg, a bűzről 
nem is beszélve. Ezt látva a főnökség úgy döntött, hogy a hordók 
tartalmát fejestől-farkastul ledarálva „tálalják", ami szó szerint értendő: 
már nem adagolták, hanem egy hordóban kitették a masszát a konyha 
elé, és ki-ki szabadon vehetett belőle, étvágya szerint. 

Mint említettem, ebédet a munkahelyre nem hoztak, azt este kaptuk 
a vacsorával együtt. A túlteljesítésért hal is járt, s mi darált halat vittünk 
magunkkal a tengerpartra, ami munka közben jól is esett, de mérhe-
tetlenül fokozta a szomjúságérzetet. Alig győztük kivárni, hogy 
beérkezzünk a lágerbe, és kielégítsük szomjúságunkat. 

A tengerparti munka megszűnése után különböző, kisebb 
munkákra osztottak be bennünket. Egy alkalommal a tucatnyi fogoly-
ból álló csoportunk az erdőre ment, fát szállítani a közeli vasútállo-
másra. A köhögő, prüszkölő „polutorka" - az első szovjet ötéves 
tervek autógyártásának torzszülöttje - csoportunk felét egyenesen az 
állomásra, másik felét az erdőbe szállította. Én az erdőbe kerültem. 
Meglepetésünkre egy NKVD-s nő vigyázott ránk: csinos, húsz év körüli, 
bájos, szőke szláv szépség nadrágban-zubbonyban, műbőr csizmában, 
a fején tányérsapka, vállán szuronyos puska. Elmondta, hogy 
Ukrajnából evakuálták, önként jelentkezett katonának, a szüleiről nem 
tud semmit. Bátorítóan mosolygott ránk, kedves volt hozzánk - látszott 
rajta, hogy sajnál bennünket, ő volt az egyetlen őr, aki szóba elegyedett 
velünk egész addigi rabságunk ideje alatt. A „nyugatiak" széptevését 
- már amennyire a hiányos nyelvtudás megengedte - csicseregve 
fogadta, ám ez a fejlemény nagyon nem tetszett mongolos képű 
sofőrünknek. Egy alkalommal a lány a tisztás szélén, egy fatönkön 
ült, hosszú puskáját a lába közé fektetve. Megérkezett az autó, 
amelynek vezetője bravúros kanyarral pontosan a lány lábánál akart 
megfordulni, de a kocsi jobb első kereke elsodorta a puskát, miközben 
a szurony mélyen felsebezte a lány combját. Ömlött a vér. A lány 
elájult, és mi is rémülten néztük a jelenetet, amint a száraz avar mohón 
issza magába a vért. Szerencsére akadt köztünk egykori frontharcos, 
aki a lány derékszíjával próbálta átkötni a combot a seb fölött, de az 
végül egy kötéldarabbal sikerült, amit a sofőr adott. Feltettük a lányt 
az autóra, két társunk fogta, bevitték a városi kórházba. 



Ott maradtunk őrizet nélkül, és törtük a fejünket, mitévő legyünk. 
Induljunk el hazafelé gyalogosan? De hiszen messze vagyunk a lágertől, 
útközben elfoghatnak, mint szökevényeket. Maradtunk. Már szürkült, 
amikor zöldsapkás határőrök ránk találtak. Mivel szökevényeknek 
véltek, meglehetősen durván bántak velünk. Bekísértek a parancs-
nokságukra és bezártak egy sötét helyiségbe. Reggel kihallgattak, 
felvették a jegyzőkönyvet, de csak estére jött értünk két őr a mi 
lágerünkből. Másnap nem engedtek ki munkára. Megérkezett egy 
idegen NKVD-s tiszt, beült a parancsnok szobájába, és egyesével 
kihallgatott bennünket. A kihallgatottakat egyelőre nem engedték 
vissza a lágerbe. Főleg azt firtatták, hová tűnt az őr puskája. Kiderült, 
hogy a szerencsétlen baleset utáni pillanatokban egyik fogolytársunk 
lekapta a fegyvert a lány lábáról, és gépiesen eldobta, a puska pedig 
a bokor alatti avarba esett, ami félig azonnal betakarta. Meg is találták, 
mikor a vétkes sofőrt kivitték a helyszínre, rekonstruálni a történteket. 
Ha nem találták volna meg, minket bíróság elé állítottak volna, 
csoportos szökés előkészítésének vádjával, amit a fegyver „eltulaj-
donításának ténye" jelentős mértékben súlyosbított volna. így megúsz-
tuk háromnapi fogdával. 

A megrázkódtatás után igencsak jól jött számunkra egy szinte 
kirándulásnak nevezhető kiruccanás. Húsz embert felültettek egy 
teherautóra, és a gyönyörű tengerparti vidéken - Batumin, Szuhumin 
keresztül - elvitték egy állami gazdaságba. A mord arcú őrök nem 
zavartak meg abban, hogy elgyönyörködjünk a buján zöldellő tájban, 
a számunkra eddig ismeretlen növényzetben, a ragyogóan kék tenger-
ben, a dombokon messzire húzódó gyümölcsösökben, a végtelen 
teaültetvényekben. 

Az állami gazdaságban több száz hektáron diót termesztettek. Az 
ottani dió két dologban különbözött az itthonitól: két-háromszor 
nagyobbra nőtt, és emberi fogyasztásra alkalmatlan volt. Egyik földink, 
aki annak idején a tengervízből is „jót" ivott, most sem tudta megállni, 
hogy meg ne egyen néhány diót. Még mutatta is, mennyire gusztusosán 
fehérek a gerezdek. Csakhogy a „lakomájának" gyomormosás lett a 
vége, és a szakállas felcser bizony nem kesztyűs kézzel bánt vele. 

Az állami gazdaságban dolgozva már az első órákban feltűnt, 
hogy lépten-nyomon civil őrökbe botlunk, vállukon a legkülönbözőbb 
típusú, ósdi mordályokkal. Hamarosan megtudtuk, a gazdaságot 
hadiüzemmé nyilvánították, mert az itteni dióból olajat sajtolnak a 
repülőgépgyártó ipar számára - ez magyarázta a fokozott biztonság-



védelmet. A munkások sokféle kaukázusi nációból verbuválódtak, 
néhány helyi lakos kivételével valamennyien hozzánk hasonló 
internáltak voltak, a gazdaság területét nem hagyhatták el. Pénzt 
nagyon keveset kaptak, a közös konyhán étkeztek. Ha ebédig nem 
teljesítették a normát, csak levest kaptak. A második fogás általában 
köleslepény volt. Együtt kosztoltunk velük, de túlfűszerezett, 
rendszerint savanyú és csípős ételeik nem voltak éppen ínyünkre. 

A végtelen ültetvényeken homokos talajt kapáltunk, gyomot 
irtottunk. Nem volt nehéz munka, a normát könnyen teljesítettük, 
csak a lágeri ivóvizet hiányoltuk, mert az itteni ihatatlan volt. 
Napközben gyakran pihengettünk, és a tengerhez közeli vidéken 
többször is megáztatott bennünket egy-egy, a tenger felől felfutó felhő. 
Ilyenkor néha a közeli pajtába menekültünk, ahol alkalom adódott 
arra, hogy bizalmasan elbeszélgessünk az egyébként hallgatag 
munkásokkal. Kiderült, túlnyomó többségüket családostul telepítették 
ki. A gyermekeket állami intézetekbe, az asszonyokat szibériai 
kolhozokba vitték. Kérdezték, hogy nálunk is oroszok vannak-e, mert 
ha igen, akkor ránk is ilyen sors vár. Elborzadva gondoltunk arra, 
hogy a mieinket is képesek kitelepíteni, éppúgy, ahogy minket elhurc-
oltak; s hogy ránk is ez a toprongyos, mezítlábas jövő vár... 

Ocsamcsirei emlékeim közé tartozik két ember alakja. Egyikük a 
korábban már említett vagonparancsnok, Iszovics, aki antifasisztának 
vallotta magát, minket pedig azzal fenyegetett, hogy ha a keze alá 
kerülünk, vért fogunk húgyozni. Nos, ez nem jött be neki, azon 
egyszerű oknál fogva, hogy a lágerparancsnok nem ismerte el a 
fasisztaellenességét. Nem volt tisztában a valódi körülményekkel, saját 
előítéletei alapján döntött. Képtelen volt felfogni, milyen antifasiszta 
lehet az, aki a fasiszták oldalán ásta a lövészárkot a szovjetek ellen. 
Miért nem szökött át, mint sokan mások? Különben is, a zsidók sok 
kárt okoztak a szovjeteknek a háború előtt. Iszovics mindezek ellenére 
továbbra is igyekezett a parancsnok kegyeibe férkőzni, de csak annyit 
ért el, hogy edénymosogató lett a konyhán, takarító a kórházban; 
emellett felcsapott besúgóvá. 

A másik alak a lágerparancsnok. 30-40 év közötti termetes, szőke 
orosz vagy ukrán férfi, aki pedantériájával, kölnivíz-felhőjével az egy-
kori román tisztekre emlékeztetett. Mivel fél szemét Magyarországon 
vesztette el, irántunk ellenségesen viselkedett. A külsejére hiú volt, 
de még buzgóbb igyekezettel fitogtatta tudományát a szovjet rendszer-
ről, amiről „a barbár magyaroknak fogalmuk sincs, pedig itt az ideje, 



hogy megtanulják, mert országukat hamarosan testvéri keblére fogadja 
a legyőzhetetlen Szovjetunió". Vasárnaponként és néha munka után 
is beszédeket tartott a szovjet életmód fölényeiről, a front állásáról. 
Szavait tolmács fordította. Tőle értesültünk a háború végéről, s arról, 
hogy Csehszlovákia lemondott Kárpátaljáról Ukrajna javára. Ekkor 
felvetettük előtte, hogy a történtek után minket biztosan hazaengednek, 
mire ő hevesen tiltakozott, mondván: „Tíz év alatt sem építitek újjá, 
amit leromboltatok". 

Hála Istennek, nem őrá volt bízva a sorsunk. Június végén a 
kárpátaljai foglyokat elkülönítették, munkára sem vitték ki. Pár nap 
múlva kb. négyszáz embert vonatra ültettek, egyetlen tiszt és segédje 
kíséretében azzal, hogy megyünk haza. Az útra fejenként egy darab 
kétkilós, kerek fehérkenyeret, két darab egykilós amerikai disznó-
húskonzervet kaptunk, valamint két vödröt ivóvíz vételezésére. 

DE A HAZA MÉG MESSZE VOLT... 

Úgy is írhatnám, hogy ismét „átvertek" bennünket. Háromnapi 
végtelenül boldog, ennek megfelelően vidám hangulatú utazás után 
Tbilisziben, a grúz fővárosban szerelvényünket NKVD-s katonák vették 
körül, erőszakkal kiszállítottak és fürdőbe vittek. Azzal ámítottak, hogy 
fürdés után folytatjuk utunkat hazafelé. Mi tagadás, elhittük, hiszen a 
vagonokban előttünk lovakat szállítottak, és a deszkapadló még nedves 
volt a lóhúgytól, sőt, a lótrágyát is mi kotornik-sepertük ki beszálláskor. 
A szennyes padló ideális táptalaja volt a bolháknak, felettébb el is 
szaporodtak, nyugodtan ülni sem lehetett tőlük, nemhogy aludni. 
Napközben emiatt többnyire a vagon tetején, vagy a szerelvény nyitott 
platójú kocsijain ücsörögtünk, miközben a vonat lépésben haladt a 
meredek hegyi kaptatókon; volt időnk leugrani róla, és vizet meríteni 
a számtalan patakból, forrásból. 

A tbiliszi fürdőben csak a bakancsot és a derékszíjat hagyták 
nálunk, minden egyéb ruházatot beraktak a fertőtlenítőbe. Ott egyik 
társunk, a „bádogzászlós" segédkezett. A csúfnevet még Szolyván 
kapta, amikor kinevezte magát zászlósnak, konzervdobozból 
rangjelzést vágott ki és varrt fel magának. „Hősünk" úgy befűtött, 
hogy kigyúlt a fertőtlenítő, és egy csoport ruházata elégett. Nem 
lehetett tudni, emiatt-e, de tény, hogy mindenki „új" ruhát kapott: 
halottakról, sebesültekről lehúzott orosz katonai egyenruhát, tele 



lyukakkal, rosszul kimosott vérfoltokkal. Az én nadrágom csak 
lábszárig ért, a bebújós zubbony (gimnasztyorka) ujja a könyökömig. 
Sovány nyakam ügy meredezett ki a gallérból, mint puckos 
verébfióka a tojáshéjból. Alsóruhát nem adtak, de katonaköpenyt 
kaptunk, és bakancs helyett csunyit, hasított gumiabroncsból készült 
saruféleséget; valójában egy gumilap volt ez, egyik végén a sarkok 
dróttal összehúzva. A drót rövid járkálás után rendszerint eltört, 
jártunk tovább mezítláb. 

A fürdőből huszonöt fős csoportokban, vadonatúj Studabacker 
típusú amerikai terepjáró gépkocsikon, már sötétben abba az egykori 
luxus iskolába szállítottak, amely a cári időkben női líceum volt. 
Másnap reggel néztünk körbe alaposabban. Háromemeletes, impozáns 
épület volt, széles folyosókkal, tágas termekkel, fényesre vikszolt 
padlóval. Egy volt a baj: se priccs, se konyhai felszerelés nem volt. 
Az udvaron deszkahalom, néhány tekercs huzal, egy kupac bontott 
tégla, pár kondér és fazék hevert; mind ránk várt, arra, hogy - szerszám 
nélkül - priccseket készítsünk magunknak és felszereljük a konyhát. 
A latrinát szintén mi ástuk ki. Mivel az épület egy dombon állt, a 
városi vízvezeték vize az alacsony nyomás miatt nem jutott fel, így a 
völgyből, nagy fazekakban hordtuk a vizet. A legmeglepőbb az volt, 
hogy az udvart övező szögesdrót-kerítésen rések voltak, jó alkalmat 
kínálva a szökésre, ráadásul a bejáratnál fegyvertelen őr posztolt, 
őrtornyok pedig nem voltak. 

A kerítés körül egész nap nagy tömeg bámészkodott, az őr nem 
győzte elzavarni az embereket. Két hétig karanténban tartottak, 
munkára nem hajtottak bennünket. Élénk kereskedelem alakult ki a 
lakossággal: ügyesebb társaink ötkopejkásokból és alumíniumkanálból, 
különböző kavicsok segítségével kis kereszteket és gyűrűket 
remekeltek, s azokért élelmiszert, dohányt kaptak cserébe. Orvos 
volt ugyan, de vizsgálat nem, a kórházba senki nem került be. 

A karantén után az udvaron válogatták ki az embereket különböző 
munkákra. Nagy választék nem volt, hiszen a két hét alatt alaposan 
lefogytunk. A munkára alkalmas foglyokat kisebb csoportokban vitték 
el. Aki nem dolgozott, megkapta ugyan a szójalisztből kotyvasztott 
tejszerű levest és a valamivel sűrűbb második fogást ugyanabból a 
szójalisztből, de kenyérből csak 40 dekát. 

Nekem nem volt szerencsém, nagyon rossz munkára kerültem. 
Kb. húszas létszámú csoporttal vittek Tbiliszitől hatvan kilométernyire, 
egy 800 méter magas fennsíkra, amelyet száz méternél is mélyebb, 



rendkívül keskeny, zegzugos szakadék tagolt több részre. Az egyik 
kisebb völgyben volt az üzem, ahol alabástromot égettek. A felső 
részben a nyersanyagot őrölték, aztán beleöntötték a kb. negyven 
méter hosszú, lejtős égetőkemencébe, alul pedig kiengedték a kész 
alabástromot. Benn az üzemben, az égetőkemencék mellett nem lett 
volna nehéz a munka, de estére annyira poros lett az ember, hogy a 
szülőanyja sem ismert volna rá, a rossz levegőről nem is beszélve. Én 
inkább a nyíltszíni fejtést választottam. A bánya pár kilométerre feküdt 
az üzemtől. Az enyhén vajszínű agyagos kőzetet kézi erővel termeltük 
ki, és teherautóra raktuk. A hosszan húzódó, kb. két méter magas 
falat az alján, fekvő helyzetben, csákánnyal alá kellett vájni - egy 
méternyi mélyen - , majd két-három méteres szakaszokra tagolni 
hasonló bevágásokkal. Végül vasrudakkal addig ütögettük a szakasz 
felső részét, amíg az többtonnás darabokban le nem szakadt. Ezután 
ugyanazokkal a rudakkal igyekeztünk olyan darabokra aprózni a 
tömböket, amelyeket fel bírtunk tenni az autóra. A sietség oka az 
volt, hogy az anyag a levegőn hamar megkeményedett - másnap 
például már lehetetlen volt széttörni. Munka közben nagyon zavart 
az állandó erős szél, amely szemünkbe hordta a port. Július volt, 
mégis fáztunk az alacsonyan járó felhők alatt - a napsütés azon a 
tájon ritka vendég volt. 

A másik kellemetlenséget a sakálok okozták: ott kóboroltak a 
bányagödör körül, hol csoportosan, hol egyesével. Gyakran órákig 
ültek mozdulatlanul, és a szemüket nem vették le rólunk. Munka 
után alighogy eltávolodtunk a bányától húsz-harminc méternyire, máris 
ott voltak, acsarkodva estek egymásnak, az éhes foglyok sovány 
ürülékén marakodva. 

Szálláshelyünk az üzemmel szembeni dombon állt, méternyi magas 
cölöpökön, amelyek közt tombolt a szél, befújt a padló ujjnyi széles 
résein, ráadásul éjszakánként a sakálok is ott civakodtak. Az árnyékszék 
is cölöpökön állt, magas padló vezetett hozzá, s bizony, este vagy 
éjjel csak kettesévei-hármasával mertünk odamenni. A vadak reggelre 
mindig tisztára nyalták. 

Az étkezéssel is bajok voltak. Kenyeret és szójalisztet hetenként 
egyszer-kétszer hoztak az alkalmi fuvarozók, akik alabástromért jöttek. 
Két fegyvertelen őr vigyázott ránk, egyikük a szakács volt. Ők is 
velünk kosztoltak: előbb ők ettek, csak aztán mi - ami maradt. 

Ekkoriban állandó hasmenés gyötört, orvosság pedig nem volt. 
Útban Ocsamcsiréből a zsíros húskonzervvel és a vasút menti patakok-



ból merített vízzel rontottam el a gyomromat, ráadásul allergiás voltam 
a nyálkás szójakotyvalékra. Éjjel is gyakran ki kellett mennem, 
mindannyiszor felébresztve társaimat, akik elkísértek. A vizet, amit 
az üzemből, kétszáz méterről hordtam egy konzervdobozban, 
literszámra ittam. Reggelig nem volt elég. Nagyon legyengültem, 
folyton fáztam, száradt a szám, az ajkam kicserepesedett és mélyen 
behasadozott, vérzett, s végül már lázam is volt. Az őrök azzal vádoltak, 
hogy szimulálok, és könyörtelenül kizavartak dolgozni. Hiába kértem, 
hogy vigyenek a lágerbe, hátha ott meggyógyítanak - erről hallani 
sem akartak. 

Egy napon aztán munkahelyet cseréltem az üzemben dolgozó 
idősebb társammal. Itt melegebb volt, mint kinn a bányában, s akkor 
beugrott az ötlet: visszaszököm a lágerbe. Éppen megraktunk egy 
autót még meleg alabástrommal. Letakartuk ponyvával, a sofőr elment 
az iratokat rendezni, én pedig egy alkalmas pillanatban felmásztam a 
kocsira és elrejtőztem a ponyva alatt. Ledőltem a meleg porhalomra. 
Pokoli helyzetbe kerültem, hiszen a könnyű por kavargott a ponyva 
alatt, s ha felemeltem, hogy friss levegőhöz jussak, a huzat még inkább 
felkavarta. Már Tbilisziben jártunk, amikor feltűnt, hogy az autó sokáig 
áll. Kikukucskáltam, s lassan összeállt a kép: kisiklott egy villamos, 
dugóba kerültünk. Vettem a bátorságot és leszálltam az autóról. Rögtön 
mindenki rám bámult, ami nem csoda, hiszen tetőtől talpig hófehér-
porosán úgy néztem ki, mint egy marslakó. A sofőr azonnal tudta, 
hogy szökevénnyel van dolga, mutogatott is visszafelé. Attól féltem, 
hogy átad a rendőrségnek, de nem tette. Megkérdezte, hová megyek, 
s amikor megmondtam, hogy a lágerbe, mert beteg vagyok, 
pártfogómmá vált; a járókelőknek elmagyarázta, ki vagyok, honnan 
származom. Pár perc múlva a bámészkodók közül többen fánkot 
vettek nekem az utcai árustól, egy bőbeszédű férfi pedig a közeli 
kioszkból hideg sört hozott befőttes üvegben. Aztán a barátommá lett 
sofőr úgy vette az irányt, hogy könnyen visszataláljak a lágerbe. 

Ott azonnal meg akartak füröszteni, de fürdő nem volt, még víz 
sem. Leballagtam a völgybe az utcai vízcsaphoz, és a hűvös időben 
nagyjából megmosakodtam. Hajamba, szemöldökömbe és pilláimba 
csomósán belekötött a gipszszerű por; napokba telt, amíg letördeltem, 
kimorzsoltam. Betettek az elkülönítőbe, adtak húsz deka kenyeret, 
négy darab kockacukrot és kétdekányi vajat. Mohón megettem mindet, 
de ezzel csak növeltem a bajomat, mert a harmadik emeletről kellett 
kijárni az udvari latrinára. Egy alkalommal bizony szégyenbe estem -



nem érkeztem ki idejében. Amikor Karcsi bácsi, a Munkács-
Várkulcsáról elhurcolt idős sváb fogoly, aki szakácsként dolgozott a 
lágerben, megtudta, hogyan jártam, kezébe vette sorsomat, 
gyógyításomat. (Fiát annak idején elvitték önkéntesnek a németek, a 
fronton halt meg, s Karcsi bácsi bennem az elveszített fiát látta) 
Kenyéradagomat szinte szénné égette, és porrá törve egész nap ezt 
adagolta nekem, kanállal. Vizet nem adott. Másnap folytatódott a por 
adagolása, de már kaptam hozzá egy-egy kanál teát, amit az égett 
kenyérből főzött. Enni nem kívántam, szüntelenül száradt a szám, a 
nyelvem megduzzadt; csak a vizet óhajtottam, de Karcsi bácsi csak 
teát volt hajlandó adni, fokozatosan növelve az adagot. Hála Istennek 
és neki - nagy nehezen magamhoz jöttem, talpra álltam. 

A VÁROSI VÍZMŰVEKNÉL 

Hogy ne kerüljek ismét rossz munkahelyre, Karcsi bácsi beajánlott 
sváb társainak csoportjába, akik a városi víztisztító üzemnél nagyméretű 
medencéket építettek vasbetonból. Naponta kijártak, de ha betonozni 
kellett, éjjel-nappal dolgoztak, hogy ne szakadjon meg az öntés. Olyan 
periódusban kerültem hozzájuk, amikor új medence acélvázát 
drótozták. Szokatlan munka volt számomra, a tűző napon majdnem 
leszédültem a magas állásról, de a szerencse itt is rám mosolygott. 
Nem messze tőlünk politikai elítéltek mélyítették a folyó medrét, 
szigorú őrizet alatt. Két vödörben hordtam nekik az ivóvizet a 200-
300 méternyire levő szivattyúállomásról. A grúz társadalom színe-
java lapátolta itt a kavicsot. Nagyon hamar befogadtak . A 
gimnáziumban elsajátított, zsenge latin és német nyelvtudásom 
segítségével szót értettünk, megtaláltuk a közös érintkezési pontokat: 
1848, Kossuth, Zichy Mihály, A tigrisbőrös lovag, Tamara királynő... 
Kikérdeztek a családomról, az otthoni helyzetről, az internálás utáni 
sorsomról. Bizalmukba fogadva megkértek, hogy a kb. három 
kilométerre fekvő falu bazárjából dohányt , kukorica- vagy 
köleslepényt, egyéb élelmet hozzak nekik. Rám nem vigyázott senki, 
a sváb brigád őrség nélkül járt munkába, és én hozzájuk tartoztam 
ezután is. A közelben gyümölcsösöket és szőlőskerteket fedeztem 
fel; átúsztam a keskeny kanálist, bő zubbonyomat teleszedtem 
gyümölccsel. Egyszer megkergetett a csősz, de a politikai foglyok 
őrei védelmükbe vettek, még meg is fenyegették a csőszt. Attól kezdve 



ők biztattak lopásra, természetesen a sápot le kellett adni nekik. A 
folyó partja mentén húzódó táblán éppen érőfélben volt a kukorica. 
Abból is szedtem, aztán a politikaiak felében megsütötték, le is fejtették, 
azt szemelgettem egész nap. Vittem belőle a lágerbe is, ahol két marék 
kukoricáért egy porció kenyeret vagy cukrot kaptam. Ily módon sikerült 
rövid időn belül feljavulnom, megerősödnöm - és ez lett a bajom. 

A TÉGLAGYÁRBAN... 

Amikor a parancsnokság egy nagyobb csoportot szervezett a 
városszéli téglagyárba, engem is besoroltak. Szállásunk az egyik 
elhagyott, égető körkemencében volt, tető nélkül, egyetlen bejárattal 
és egy ablakkal. A világítást egy szál izzó szolgáltatta az egyik 
kanyarulatban, ezért másutt félhomály uralkodott. Emeletes 
ikerpriccseken aludtunk, és - fogságunk ideje alatt először -
gyapothulladékból készült, tüllel fűzött matracot és paplant kaptunk, 
ami a későbbiekben ideális tanyának bizonyult a tetvek számára. Víz 
a szálláson nem volt, az üzemből hordtuk. 

Középkori módszerekkel, kézzel vetettük a téglát. Egyedüli 
technika a villanymeghajtásü agyagkeverő és a vezetékes víz volt. 
Egy formázó asztalhoz két embert állítottak. Az asztal elé borított 
agyagot fellapátoltuk, majd homokban megforgatva cipókat formál-
tunk, amelyeket erőteljes mozdulattal a formába csaptunk, széles 
vasdarabbal simára vágtuk a tetejüket, mind a négynek egyszerre. 
Ezután a forma tartalmát a mögöttünk levő sima területen gyors 
mozdulattal kiborítottuk. Ha nem voltunk eléggé gyorsak, az agyag 
elferdült, selejt lett belőle. A napi norma 800 darab tégla volt, ezt 
azonban nem lehetett pontosan megszámolni és a munkát abbahagyni. 
Ha a sárszállító csillét bővebben megterhelték, 500-600 tégla is kijött 
belőle, tehát kettőből ezernél több. A sarat félóránként meg kellett 
locsolni, különben a naptól és a széltől megkérgesedett, szintén selejt 
lett belőle. Azzal biztattak, hogy ha túlteljesítjük a normát, hamarabb 
hazamegyünk. Ez is egy volt a hazugságaikból, hiszen nem vezettek 
nyilvántartást a teljesítményünkről, jobb kosztot sem adtak, csak 
folyvást hangoztatták: „Davaj, davaj! Szkoro domoj!" Egyre gyakrabban 
fordult elő, hogy eltűntünk, hagytuk a sarat megszáradni. Másnap 
persze nekünk kellett a frissel átgyűrni vagy csillébe rakva kivinni a 
szemétre. 



Azoknak sem volt könnyű dolguk, akik a nyerstéglát rakták a 
kemencébe, vagy a forró téglát szedték ki. Volt „szerencsém" mindkét 
munkát kipróbálni. A nyerstéglát taligákon toltuk a kemencébe, ahol 
egy örmény mester rakta glédába az égetés alá. Itt nem volt megállás, 
a napi normának meg kellett lennie, hiszen a tűz nem állt le, ment 
körbe. A berakó öreg mester gépiesen rakta napi több ezer darabját, 
közben a grúz nacsalnyikot szidta. Beszélni eleve alig tudott, mégis 
leállt veszekedni vele, és amikor mérgében végképp elakadt a szava, 
egykori férfiasságának elhervadt maradékát kotorta elő a nadrágjából, 
azt mutogatta örökké mérges főnökének. Nem volt családja a 
szerencsétlennek, a kemence melletti hodályban, egy tyúkólnyi 
nagyságú kuckóban lakott, a földre dobált rongyokon aludt, összes 
vagyona egy rozzant szék, azon egy cserépkorsó és csupor volt. Amint 
keze alá adogattam a téglát, gyakran láttam tetveket kapaszkodni 
fésűt sose látott, bozontosán hosszú szakállában, poros üstökében. A 
kirakodás még nehezebb munka volt. 90-100 darab téglát kellett a 
fakerekű, nyikorgó taligán kitolni. Hőség és nagy por volt itt, szorított 
az idő - minél előbb ki kellett üríteni a kamrát a berakás alá. A téglát 
rögtön autóra raktuk, és néha akadt egy-egy jószívű kliens, aki 
kenyeret, gyümölcsöt hozott - az ilyeneknek soron kívül rakodtunk. 

F.hhez a nehéz munkához a hatvan deka fekete kenyér és az amerikai 
szójaliszt nagyon kevés volt. Csupán két fegyvertelen katona őrzött 
bennünket, így könnyen kiszökhettünk a városba. Tapasztaltuk, hogy 
a lakosok sajnálnak bennünket, „bednih csehszlovák plennih", azaz 
„szegény csehszlovák foglyokat"; szívesen adakoztak, már ahogy azt a 
háború utáni jegyrendszer megengedte nekik. Mi mondtuk magunkat 
csehszlovákoknak, mert a magyar népnévre sokan negatívan reagáltak, 
a „fasiszta" jelzővel kapcsolták össze; a csehszlovák pedig akkor éppen 
a jó oldaláról volt aktuális, hiszen „lám, önként lemondott ott, távol 
Grúziától, valamilyen területről a Szovjetunió javára". Nekünk pedig 
csak az volt akkor fontos, hogy adakozzanak, legyen mivel 
kiegészítenünk a kevés élelmet. Felcsaptunk „profi" koldusoknak. Eleinte 
az utcán tartottuk a kezünket, később becsöngettünk a lakásokba. Ha 
nem is sok, de mindig akadt száraz kenyér, maradék lepény, egyéb 
ételmaradék, néha dohány, sőt pénz is. Ezt az „ipart" aztán nemcsak 
munka után, hanem napközben is „űztük". Olykor valamilyen munka 
is akadt a civilek házainál, olyankor a téglavetést mellőztük, meg is 
száradt a sár a tűző napon. Villamosra ültünk, átszállásokkal betarháltuk 
az egész várost, újabb és újabb városrészeket fedezve fel. 



Este aztán, a szálláson a fogoly kirakta zsákmányát, elővette 
háromliteres szójás fémdobozát, beleaprította a kenyeret, vizet öntött rá, 
megkeresztelte az utcai árustól vásárolt egy-két deci sziruppal, megkeverte 
az egészet, és az este folyamán, beszélgetés közben „benassolta". 

Az őrök nem jó szemmel nézték „üzelmeinket", különösen egyikük, 
egy ferdeszemű. Ha elcsípte a foglyot, eleinte képes volt éjszakára 
karcerbe zárni. Később okosabb lett: megsarcolta a visszatérőket -
pénzt vagy jobb élelmet követelt tőlük. Persze, túljártunk az eszén: 
párosával mentünk a szállás felé, egyikünk vitte mindkét tarisznyát, s 
amíg a másik szóval tartotta a kapunál álló őrt, addig a hátsó kerítésen 
át csendben belopózott. 

A koldulásnál gondot okozott az erősen használt, rongyos orosz 
katonai egyenruha, amit viseltünk. Magyarázkodnunk kellett, miért 
nem csehszlovák egyenruhát hordunk. Azzal gyanúsítottak, hogy orosz 
dezertőrök vagyunk. 

TETVEK FOGSÁGÁBAN 

Tetút a téglagyári munkáig ritkán láttunk. Emlékszem, Ocsamcsiré-
ben velünk volt néhány, öregnek látszó lengyel fogoly, azok közt is 
két fajta. Egy részük - valamilyen vallási szekta tagjai - bűnnek tartották 
bármilyen élőlény elpusztítását, ezért nem tisztálkodtak - a lelki 
tisztaságot hirdették. Ültek a barakk küszöbén a napon, és kifordított 
ruházatukban tetvekre vadásztak, de nem ölték meg azokat, hanem 
szerteszét dobálták a földön. A másik csoportból három hasonló külsejű 
öreg is ott ült, de ők az elcsípett „partizánt" - mármint a tetveket - a 
fogaikkal összeroppantották, majd nyelvükkel az alsó ajkuk szélén 
felsorakoztatták. Undorító látvány volt, ahogy taknyuk-nyáluk 
összefolyt a „tetűkalárison". 

A téglagyári munkásoktól felszedett tetvek igencsak elszaporodtak 
a matracainkban és paplanjainkban. Hetente egyszer, vasárnaponként 
kijárt hozzánk egy orvosnő, aki megígérte, elvisz bennünket a fürdőbe. 
(A szállásunkon fürdésre nem volt lehetőség, még ivóvízhez is csak 
úgy jutottunk, ha hoztunk magunknak a szójás dobozokban, 
mosakodni a telepen szoktunk) Valóban, egy vasárnapon el is mentünk 
a fürdőbe, de akkor a fertőtlenítő nem dolgozott. Legközelebb mái-
igen, sikerült fertőtleníteni a ruházatunkat, ám a tetvek tenyésztelepe 
a matracokban és a paplanokban megmaradt, s azokból visszamásztak 



a ruháinkba. Esténként tehát mi is vadásztunk; meztelenül feküdtünk 
le, s ha megéreztük a testünkön mászó tetűt, hirtelen felfordítottuk a 
paplant, de legjobb esetben is a pocakos élősködő hegyes popsiját 
láttuk csupán - megfogni már nem érkeztünk. 

Egyesek rájöttek, hogy a tetű értelmes lény: ha sima felületre 
teszik, a csendben elindul egy hang felé. Nos, megkezdődött az edzés, 
felkészülés a tetűfuttatásra. Az asztallap furnérját szappannal fényesre 
dörzsölték, megvonalazták a futósávokat. Aztán eljött a verseny estéje, 
amely csúnya verekedésbe torkollott. Eleinte minden rendben ment: 
a hat résztvevő felrakta „paripáját" a kijelölt sávba - halálos csendben 
- , majd a szemközti oldalon hívni kezdte. A tetvek szépen el is indultak, 
egy közülük különösen serényen, már túljutott a fél pályán, amikor 
az egyik neveletlen néző jó hangosan a nadrágjába durrantott; az 
éllovas persze azonnal abba az irányba fordult, nem hallgatott többé 
a gazdája szavára. A póruljárt versenyző rögtön nekiesett a vétkes 
nézőnek, pofon csapta, de már segítők és védők is beavatkoztak -
szaporán csépelték egymást. Szerencsére valaki elkiáltotta magát: 
„Leesett a tetúd az asztalról!" Erre mind elcsendesedtek; néhányan az 
értékes „csikót" kezdték keresni, mások szégyenkezve-mosolyogva 
bámultak egymásra: ilyen szamárság miatt összeverekedni - micsoda 
szégyen a falura! Valamennyien atyafiak voltak. Nem is rendeztek 
több versenyt. 

A tetúsztori „poénja" azonban tavasszal csattant. 1945-46 tele igen 
enyhe volt Tbilisziben. Néhány éjjel ugyan esett kevés hó, de a délelőtt 
folyamán el is olvadt. A citrom ott sárgállott a fákon, hó alatt, s mellette 
már árasztotta jellegzetes illatát az új termés virága. A gyárban agyagot 
készleteztünk a következő szezonra: a hegyoldalon szaggattuk le és 
átlapátoltuk, hogy porhanyós legyen. Zokni és kapca nélkül fázott a 
lábunk a gumisaruban, ezért kevesebbet koldultunk - beszorultunk a 
szállásra, vártuk a tavaszt. De még inkább szerettünk volna 
megszabadulni a tetvektől. Sokan kidobálták a matracukat és a 
paplanjukat, a csupasz priccsen aludtak, katonaköpennyel takarózva. 
Az orvosnő továbbra is ígérgette a fürdőt, orosz szokás szerint 
szajkózva: „Zavtra, zavtra!" (Holnap, holnap!). Már márciusban jártunk. 
Egy szép, napsütéses vasárnap délelőtt a kemence oldalának 
támaszkodva élveztük az áldott meleget, mint a legyek. Ekkor 
megérkezett a mi doktornőnk, de alig ismertünk rá. Mintha egy 
divatlapból lépett volna ki: lábszárig érő, mesésen búzavirágkék tavaszi 
kabátot viselt szélesen elálló gallérral, tarisznya nagyságú, elálló 



zsebekkel, a fején szintén kék kalapot csokros szalaggal, magas sarkú 
piros cipőt, alatta vadgalambszínű selyemharisnyát. Persze, azon 
nyomban agyondicsértük a ruházatot, no meg viselőjének jó ízlését, 
mire ő elárulta, hogy hazajött a férje Germániából, ahol titkos helyen 
szolgált a háború után. Szóba került a fürdő is, de megint csak ígéretet 
kaptunk. Ekkor egyik fogolytársunk - pesti újságíró, szerbcs névvel 
és kinézettel, aki megszökött Ocsamcsiréből, de elfogták -
néhányunkat félrehívott. A barakkban letett egy üres gyufásdobozt 
az asztalra, hogy rakjunk bele minél több tetűt. Ez könnyen ment, 
hisz abból nem volt hiány; kis idő múlva már csak úgy nyüzsögtek 
benne az apró nyavalyások. Kinn aztán mi eltereltük az orvosnő 
figyelmét, a társunk pedig becsempészte a félig nyitott dobozt annak 
tágas zsebébe. Nemsokára egymás után másztak felfelé a szép színű 
posztón az ajándék-vendégek; már-már elérték hátára csüngő dús 
fodrait, amikor sorra eltűntünk, mert nem bírtuk tovább nevetés nélkül. 
Igaz, örökre eltűnt a doktornő is, többé nem láttuk. A tetvek maradtak. 

TÉLI ESTÉK A KEMENCÉBEN 

Nem akarok nagy szavakat használni, de tény, hogy a lágerben 
töltött hosszú téli estéknek volt bizonyos varázsa. Elismerem, a 
kívülállónak nehéz elképzelni, mennyire gazdag kincsestárat hoztak 
magukkal a különböző életkorú, más-más helységekből gazdag 
élettapasztalattal származó emberek, akik közt a hozzám hasonló 
fiatalok avatatlannak számítottak. Bizony sokszor elcsodálkoztam azon, 
mennyi igazság, paraszti bölcsesség, józan világlátás és felfogás 
nyilvánult meg az egyszerű, nemegyszer naiv beszélgetésekben. 

Minden f a lunak m e g v a n a maga mese- , t ö r t éne t - és 
hiedelemvilága, babonái, és akadnak emberek, akik sorsa a 
megszokottnál változatosabban, érdekesen alakult. Először a 
katonavisel t férf iak - ők voltak többségben - meséltek a 
katonaéletről, frontélményekről, aztán sorra jöttek az érdekes 
események egy-egy falu életéből; ezeket megvitatták, levonva az 
erkölcsi tanulságot. Voltunk néhányan, akik az egykor tanult verseket, 
kedvenc regényeink tartalmát mondtuk el. A már említett pesti 
újságíró napközben humoros szövegeket ötlött ki, azokat leírta, 
esténként pedig felolvasta. Máig csodálattal emlékszem vissza arra 
az egyszerű falusi férfira, aki a mesék, érdekfeszítő históriák egész 



sorát mondta el az esti csendben: a priccsen fekve hallgattuk a 
félhomályban, és közben úgy aludtunk el, mint a kisgyermek. 

Az esti gyülekezés sokáig tartott. Egyesek vacsorázni sem mentek, 
a téglagyárból egyenesen a városba indultak koldulni, mások vacsora 
után. Majd csak dolguk végeztével, később szállingóztak vissza a 
szállásra. Kiürítették tarisznyájukat a priccsre, és osztályozták a 
szerzeményt: a még friss kenyeret eltették másnapra, a szárazabbat 
szirupos vízzel elkészítették vacsorának. Folyt a cserekereskedelem, 
kenyérért dohányt, cukrot, pénzt, gyufát kínáltak. Az „alapvaluta" a 
húszdekás kenyéradag volt. 

Amíg enyhe volt az idő, késő éjszakáig kinn ültünk a kemence 
előtt, a csillagos ég alatt, s amikor hűvösebbre fordult, beszorultunk a 
kemencébe. Fűtés ott sem volt, de az alacsony, szűk helyiséget 
mihamar telefújtuk meleg leheletünkkel - a szolyvai télhez képest ez 
itt nyaralásnak tűnt. 

A tizenegy hónapos téglagyári együttlét alatt kialakult köztünk 
bizonyos rangsor, amelynek elején a felső téglagyárban dolgozó, 
többségükben idősebb emberek álltak. A lenti gyárban a fiatalabbak 
és a gyengébbek vetették a téglát. Míg a fentiek munkavezetője, egy 
idősebb örmény, emberségesen bánt a munkásokkal, a lenti, egy 
izgága grúz, embertelen hajcsár volt. A fentiek közt szorosabb volt a 
kapcsolat, jobban összetartottak, a tekintélyük is nagyobb volt. Én az 
alsó gyárban dolgoztam, s persze sokszor szembekerültem Valikóval, 
a munkavezetővel; egy ízben karcerbe is akart csukatni, de az 
őrparancsnok jól ismerte, rám káromkodott és elengedett. 

A téglagyári estékre gondolva, máig elevenen él emlékezetemben 
Szilágyi Imre tiszabecsi körjegyző alakja. Hogy ő milyen módon került 
közénk annak idején, ha egyszer a hírhedt 0036. számú határozat az 
anyaország területére, így Tiszabecsre sem vonatkozott? Nos, annak 
idején a Tisza innenső partján fekvő Tiszaújlak túlbuzgó kommunistái 
fegyveres csapattal átkeltek a szemközti Tiszabecsre és ott összeszedtek 
egy népes csoportot, élükön a körjegyzővel; csónakokon áthozták és 
átadták őket az oroszoknak. Imre bácsi így került Szolyvára, majd 
velünk együtt Tbiliszibe - falubelijeitől már Szolyván elszakadt. 

Ahhoz, hogy minden részletre aprólékosan kiterjedő, hiteles portrét 
írjak Imre bácsiról, hivatásos írónak kellene lennem. Mégis 
megpróbálom - az iránta érzett tisztelet erre kötelez. 

Elfogásakor Imre bácsi már közel járt az ötvenedik életévéhez, de 
a 45 éven felüliekkel nem engedték haza Szolyváról, mert anyaországi 



volt. A legidősebb köztünk, ami önmagában is tekintélyt parancsolt. 
Szolyván ismertem meg, amint egy halott honvéd fölött imádkozott a 
hangyaboly módjára nyüzsgő-zsongó istállóban. Közepes termetű férfi 
volt, rövid fekete kabátjában, ugyancsak rövid szárú csizmájában, 
fején fekete kucsmával később még párszor láttam őt a szolyvai 
pokolban, végül Tbilisziben, a téglagyárban kerültünk közel egymás-
hoz: tizenegy hónapon át a szomszédos priccs volt a fekvőhelye. 

Külsejével a Móricz-művek alakjaira emlékeztetett, olyannyira, 
hogy ha azóta is meghallom Móricz Zsigmond nevét, rögtön Imre 
bácsi alakja tűnik fel előttem. De nem csupán külsőleg hasonlított 
Móriczra: életfelfogását, világnézetét és humanizmusát tekintve is 
azonosnak láttam az íróval. Dús fekete bajusza, komoly-határozott 
tekintete, csendes természete, megfontoltan alapos beszédmódja, 
jóakaratú becsületessége tekintélyt parancsolt. Széleskörű tudással 
bírt, mindenhez hozzá tudott szólni - számomra a vele töltött idő 
jelentette fogságom legértékesebb részét. 

Mi a fogságban távolról sem voltunk tisztában a magyar társadalom 
valós helyzetével, ráadásul Kárpátalján évekig az 1938-39-es vissza-
csatolás eufóriájában éltünk, a szovjet megszállás jeges zuhany volt 
számunkra. A kialakult helyzetből semmilyen kivezető utat nem 
láttunk. Imre bácsi felvázolta előttünk a háború előtti magyar politikai 
helyzetet, voltak elképzelései - sajnos, sötétek - a lehetséges 
fejleményekről. Mindemellett sokszor beszélt a történelemről, földrajzi 
témákról, családi életről, irodalomról, még a szexről is. Nem 
szakelőadások voltak ezek, csupán egyszerű beszélgetések. Imre bácsi 
jól ismerte a Bibliát, vasárnaponként vagy ünnepek alkalmával 
történeteket mesélt abból; sok zsoltár és dicséret szövegét kívülről 
tudta a református énekeskönyvből, közös énekléseink alkalmával ő 
diktálta azokat. Ilyenkor imádkozott is, s mindig azzal fejezte be, 
hogy az Úr szabadítsa meg valamennyi rabságban sínylődő szolgáját. 

MÁSODIK KARÁCSONYOM A LÁGERBEN 

Az 1945-ös esztendő karácsonyát Tbilisziben töltöttük. A tél enyhe 
volt, agyagot bontottunk a hegyoldalon, és a csepergő esőben 
latyakossá vált az agyag, a csunyi lépten-nyomon beleragadt, a kapcánk 
egész nap vizes volt benne. 



Az ünnep előtti nap reggelén már rosszul éreztem magamat: 
megfáztam a nyirkos időben. Ennek ellenére kihajtottak munkára. 
Eltökéltem, hogy okvetlenül elmegyek koldulni, mert minden tarta-
lékom elfogyott - egyetlen darabka kenyér sem maradt a tarisznyám-
ban. Nem sokkal ebéd után el is indultam, de a ferdeszemű őr észrevett, 
utánam kiabált. Annyira elkeseredett voltam, hogy semmit sem bántam 
már, nem törődtem vele, pedig karcer várt rám; csak azért is elmentem, 
hogy az ünnepre összekolduljak valamit. 

Ezúttal nem szegődött hozzám a szerencse. A ködös időben alig 
járt ember az utcán, valószínűleg ők is az ünnepre készülődtek a 
lakásokban. Az egyik ismerős helyre csengettem be, nagy remények-
kel, de hidegen fogadtak; nem hívtak be, mint máskor, tanácstalanul 
álldogáltam, miközben odabentről morgolódást hallottam: „Ma sem 
hagytok békén!" Megfordultam és elmentem, még boldog ünnepet 
kívánni is elfelejtettem. Két-három másik helyen hasonlóképpen jártam; 
a „vendéglátók" arcára volt írva, hogy elrontottam az ünnepvárás 
hangulatát. Ha készítettek is ünnepi kalácsot, nyilván úgy vélték, azt 
nem fogják egy koldus kedvéért megszegni. 

Nem erőltettem a koldulást tovább, egyébként is esteledett már, 
éles szél kezdett fújni. Nem akartam villamosra várni, gyalogosan 
vágtam neki az útnak a sínek mentén, apró szemű sűrű esőben. 
Akaratlanul is hazagondoltam, magam előtt láttam a szentestére meg-
terített asztalt, körülötte a családot - csak az én helyem üres - , aztán 
hallani véltem az érkező kántálok hangját: „Szabad az Isten Fiát dicsé-
rni?" Végül az ablak alatt képzeletemben felhangzott a karácsonyi 
ének: „Krisztus Urunknak áldott születésén". A kántálok bejöttek a 
házba, rigmust mondtak, megkínálták őket borral és kaláccsal, aztán 
sok áldást kívánva, vígan távoztak... 

Egyre erősebben elszorult a torkom, könnyeim összefolytak az 
arcomba csapó esővel. Erőlködve próbáltam ellenállni, de olyan síró-
görcs rázta a testemet, hogy menni sem bírtam. Bevánszorogtam egy 
építés alatt álló házba, leroskadtam az egyik sarokba, lucskos lábamat 
behúztam a hosszú, átázott köpeny alá. Miközben a szél besüvített a 
nyílásokon keresztül, szabad utat engedtem a könnyeimnek. Nem 
emlékeztem, mennyi idő telt el, arra ébredtem, hogy nagyon melegem 
van, ki kell gombolnom a rongyaimat. Már a lábam se fázott - égett 
az egész testem. Eszembe ötlött, hogy nem halhatok meg itt, hiszen 
reggelre szétmarcangolnak a kóbor kutyák - azt sem fogják tudni, 
hol pusztultam el. Be kell jutnom a szállásra! - sugallta az életösztön. 



Végtelenül hosszúnak tűnt az út odáig. Ráadásul már jóval korábban 
skorbutot kaptam а С vitamin hiányától, farkasvakságban szenvedtem, 
így csak az oszlopokon világoló fényeket érzékeltem, bukdácsolva 
haladtam a járda gödreiben. Egyik csunyim drótja elszakadt, félig 
mezítláb tocsogtam a vízben. 

A kemencében ünnepváró csend volt, amikor beléptem - vagy 
szánalmat keltő látványomtól hallgattak el? Mindenesetre Imre bácsi 
rögtön látta, hogy bajban vagyok, belázasodott állapotban. Lefektetett, 
orvosságként adott egy csupor vizet. Már félálomban voltam, amikor 
felcsendült a karácsonyi ének; aztán Imre bácsi imádkozott, majd 
újra énekeltek - végül mély álomba zuhantam. 

Reggel kiizzadva, csuromvizesen ébredtem. Társaim nem engedték, 
hogy a ferdeszemű őr kihajtson munkára. Az ünnepet megböjtöltem, 
első napján csak húsz deka kenyeret kaptam, másnap pedig kénytelen 
voltam munkába állni, hogy enni kapjak; még szerencse, hogy a 
társaim nem feledkeztek meg rólam, adtak egy kis ennivalót. Lassan 
meggyógyultam, kissé felerősödtem. Január 18-án, huszadik 
születésnapomra már sikerült összekoldulnom egy tele tarisznya 
élelmet. 

Ehhez az időszakhoz tartozik a már említett farkasvakság. Az 
egyhangú és hiányos étkezés sokunknál okozott problémákat, amelyek 
vitaminhiány és egyéb nyavalyák tüneteiben jelentkeztek. Nekem már 
az alabástromüzemben dolgozva gond volt a látásommal: este nem 
láttam és a sakálok miatt nem is mertem egyedül kimenni a dolgomra. 
A vízműveknél már hozzájutottam gyümölcshöz, javult a látásom, de a 
téglagyárban az egyhangú szójaliszten és kenyéren ismét megromlott. 
Az esti szürkületben már csak egy homályos ködfelhőt láttam, csakúgy, 
mint kissé távolabb a villanyégőtől. Ez bizonyos mértékig korlátozta 
mozgásteremet: igyekeznem kellett még napvilágon eljutni a szállásig, 
este pedig csak tapogatózva tudtam kimenni az udvarra. 

De milyenek a fiatalok? Társaim esténként villamosra ültek, bejártak 
a városba a maguk módján szórakozni. Felfedezték, hogy az állami 
cirkuszban ismerik a foglyokat, a harmadik csengő után jegy nélkül 
beengedik őket, még le is ülhetnek a szabadon levő hátsó ülésekre. 
Addig kérleltem a társaimat, míg magukkal nem vittek, két oldalról 
karon fogva. A cirkusz kivilágított arénáját már jól láttam, így együtt 
szórakoztam velük. Huncut barátaim tréfából néha nekivezettek a 
járdaszegélynek vagy egy szembejövő hölgynek, aztán jót nevettek. 
Harag azonban nem volt, legközelebb ismét magukkal vittek. 



LEVÉL OTTHONRÓL 

Lassan megszoktuk a téglagyári életet, beletörődtünk sorsunkba. 
Bántott azonban a gondolat, hogy nem tudunk magunkról hírt adni, 
és az otthoniak sorsáról sem tudunk semmit. Szolyván még a tiltás 
ellenére is sikerült levelet váltani velük, a látogatók hozták-vitték a 
híreket. Ocsamcsirében az NKVD-s lágerparancsnok kijelentette, hogy 
levelezni nem szabad. Tbilisziben már senki sem tiltotta, de számtalan 
akadálya volt. Például nem tudtuk, hová címezzük a levelet: 
Magyarország már nem jöhetett számításba, Csehszlovákia lemondott 
rólunk. Ocsamcsirében hallottuk, hogy megalakult Kárpát-Ukrajna és 
csatlakozott a Szovjetunióhoz. Baj volt a nyelvtudással is, hiszen oroszul 
kellett volna címezni - időbe telt, amíg megtanultuk. írtunk néhány 
levelet háromszögbe hajtogatott füzetlapra, borítékot is magunk 
ragasztottunk, s mivel nem ismertük a lágerünk számát - nem árulták 
el - , feladóként a téglagyárat jelöltük meg. Talán érkezett is válasz, 
de nekünk nem adták át. 

Annak idején, amikor politikai foglyoknak hordtam az ivóvizet, a 
rabokhoz gyakran jöttek hozzátartozók, de az őrök ritkán vették át 
tőlük a küldeményt, és ha azok átvizsgálásakor levelet találtak, mind 
elkobozták. Néhány esetben a hozzátartozók engem kértek meg, hogy 
segítsek a leveleket be- és kijuttatni. Kockázatos dolog volt, mert 
egyes őrök néha engem is megmotoztak, de vállaltam. Az egyik sikeres 
akció után anya és lánya megígérte, hogy ők cserébe levelet írnak a 
szüleimnek. Megadtam a címet, de utána hamarosan áthelyeztek 
onnan, többé nem találkoztam velük, ő k is megadták a saját címüket, 
de nem Tbilisziben laktak, így nem tudtam felkeresni őket. 

Végül az egyik kedves grúz család segített. Közel laktak a 
téglagyárhoz, bejáratos voltam hozzájuk, nemegyszer adtak élelmet. 
Az apa egyetemi tanár volt, felesége tanárnői diplomával főállásban 
családanya. Három eladó sorban levő lányuk közül a legidősebb 
orvostanhallgató volt, a legkisebb gyerekük pedig tíz év körüli 
fiúcska. Az egyik beszélgetéskor kiderült, hogy a medika latin nyelvet 
magol, és nehezen megy neki. Elmondtam neki kívülről a Lupus et 
agnus című tanmesét, segítettem neki a Conjugát iókban és 
Deklanátiókban is. Ámulva nézett rám, elújságolta a dolgot az édesap-
jának is, aki a következő találkozáskor tréfásan felajánlotta, menjek 
hozzájuk a tanszékre latint tanítani. Ilyen előzmények után javasolta 
a lány, hogy a levelemen őt tüntessem fel feladóként, nehogy az 



apjának kellemetlensége legyen az NKVD-vel „külföldi" levelezés 
miatt. 

Már el is felejtettem a levél-históriát, amikor egy újabb látogatás 
alkalmával az anya és négy gyermeke a kitárt ajtóban állva várt. 
Élénk csiviteléssel és pantomim-mozdulatokkal ösztönöztek arra, hogy 
táncoljak. (Ez amolyan tréfás szokás: csak azután adják át a levelet, 
ha a címzett táncra perdült) Mit tehettem: gumi csunyijaimban tettem 
néhány, csárdást mímelő lépést, mire kezembe adták az addig elrejtett 
levelet. 

A címzés ismeretlen írás volt. Alig győztem kivárni, hogy a lányok 
egymással versengve felvágják a borítékot. Füzetlap volt benne, 
édesanyám gyöngyszemekként egymás mellé rakott betűivel, soraival. 
A megszólítást még egy pillantással el tudtam olvasni: „Kedves, drága 
fiam!" De az első szavak - „Régen várt leveledet megkaptuk..." -
olvasásakor összeolvadtak a betűk, a sorok. Halotti csend lett, zavarom-
ban elfordultam és próbáltam lenyelni könnyeimet, de azok makacsul 
újra és újra előtörtek. Ifjú férfi létemre nagyon szégyelltem magamat 
a négy hölgy és a legényke előtt. Széket adtak alám, a mama kendőt 
hozott, meghatódva törölgette a szememet és orromat, puha és meleg 
kezét a fejemre helyezte, a maga nyelvén kedvesen vigasztalni próbált, 
amitől még inkább elérzékenyültem... 

Végül is sikerült elolvasnom a levelet, és akkor mélységesen 
megnyugodtam, mert kiderült, hogy a lágerben keringő hír, miszerint 
a magyarokat kitelepítették Kárpátaljáról - nem igaz. A háziak bezárták 
az ajtót, s nekem - közösen gyönge orosz nyelvtudásunk mellett - el 
kellett mondanom, mit írt édesanyám. Nagyon meghatódtak azon, 
hogy engem négy testvér vár otthon, három olyan korú lány, mint 
ők, és van egy öcsém is, ezen kívül várnak a szüleim, és öreg nagya-
pám. Velem együtt ők is örültek, amint írta édesanyám, hogy Szolyva 
óta az én levelemből kaptak először hírt tizenkét beneiről, akiknek a 
nevét megírtam. Együtt sajnáltuk azokat is, akikről azt írta édesanyám, 
hogy meghaltak a lágerekben. 

A kemence-barlangban aznap este a kétszázas égő alatt szorongott 
az otthoni hírekre kiéhezett, elkeseredett fogolysereg. Édesanyám 
levele kézről-kézre járt, mert mindenki a saját szemével akarta látni, 
olvasni az otthoni híreket, a rég nem látott magyar írást. 

Az otthonról kapott levél híre eljutott más munkahelyen dolgozó 
társainkhoz is. Általában vasárnaponként jöttek látogatók hozzánk 
más csoportokból. 



A legközelebbi csoport - a láger húsz legerősebb, kiválogatott 
foglya - a fölöttünk levő hegyen dolgozott; alagutat fúrtak, amellyel 
a fennsíkon fekvő öt tavat szándékoztak összekötni, s azok bázisán 
üdülőövezetet kialakítani. Nehéz munkájuk volt, de jól kosztolták 
őket, néha még nekünk is hoztak némi megspórolt eleséget. Ők voltak 
a „legmódosabb" foglyok köztünk. A legszegényebbek pedig az útépítő 
és karbantartó brigád tagjai, akik a városon kívül dolgoztak, így nem 
volt lehetőségük se feketemunkát vállalni, se kéregetni. Az építőbrigád 
Munkács-környéki svábjai nem jártak hozzánk, ők zárt közösségbe 
tömörültek. A városban dolgoztak, különböző építkezéseken, 
javítómunkálatokon, tehát lehetőségük volt pénzért feketemunkát 
vállalni. 

A sikeren felbuzdulva sorra írtam haza a leveleket, mindegyik 
feladójaként Lora Tobidzét tüntetve fel. Újabb levelet azonban nem 
kaptam, csak már otthon, több hónapos késéssel - a sajátomat. 

A FOGOLYNAK JOGA VAN A SZÖKÉSHEZ... 

A lágerben sokszor azzal biztat tuk magunka t , hogy a 
szabadságunkat elvehették, de jogunk a szökéshez megmaradt. Ami 
persze nem volt könnyű, többen sikertelenül próbálkoztak. 

Annak idején a szovjetek annyira mesterien adták be nekünk a 
háromnapos munka maszlagját, hogy nem sejtettük mögötte az előre 
kitervelt népirtás gonosz szándékát. Kezdetben nem is nagyon 
foglalkoztunk a szökés gondolatával, később pedig, amikor felfogtuk, 
hogy mibe is csöppentünk - a szökés túlságosan kockázatosnak tűnt 
mind a mi, mind a családunk számára. 

Igaz, már a Beregszászban töltött első éjszakán többen megszöktek, 
miután lekenyerezték az őröket az elemózsiás tarisznya tartalmával, 
később pedig, már Munkácson a gyagyásnak tartott Gyuszi sétált ki 
ülő sorainkból az őrök szemeláttára. 

Szolyván is többször hallottunk szökésről, sőt, nem egy esetben a 
szemünk előtt történt. Legelőször csak annyit hallottunk, hogy 
visszahoztak a lágerbe két szökevény magyar katonát, félholtra verve. 
Szökési kísérletük körülményeire már nem emlékszem, csak arra, 
hogy bekérezkedtek egy ruszin családhoz, melegedni. Ez okozta a 
vesztüket. A család egyik tagja ugyanis rájuk vitte az őrséget. Bezárták 



őket a parancsnokság épülete alatti pincébe, majd a legközelebbi 
menetoszloppal tovább küldték mindkettőjüket. 

1944 decemberében két fogoly magyar katonatiszt önként 
jelentkezett fahordásra. Kinn az erdőben mindketten megszöktek. 
Nagy hűhóval keresték őket, de sikertelenül. Mivel nem hozták vissza 
egyiket sem a lágerbe, abban bíztunk, hogy sikerült épségben 
meglépniük. 

Szolyváról szökött meg a bátyúi B. Árpád is, későbbi tanár kollé-
gám. Kifigyelte, hogy a szélső istálló sarkához közel van a meredek 
partoldal, ezért a kettős kerítés annyira összeszűkül, hogy csupán 
egy ember fér el közöttük. Egy éjszaka megbontotta az istálló cserép-
tetőzetét, és jól méretezett ugrással a kerítések fölött kivetetette magát 
a bokrok közé; legurult a szakadékba, de szerencsére megúszta kisebb 
sérülésekkel, és ami a lényeg, sikeresen hazajutott. Tudomásom szerint 
másfél évig női ruhában rejtőzködött, egészen addig, amíg az egyik 
ismerős párttitkár révén sikerült „papírt" - hivatalos igazolást -
szereznie. 

1945 februárjának végére, március elejére, amikor Szolyván erősen 
megritkult a foglyok száma, lankadt az őrök ébersége. Az őrtornyokban 
például már nem posztolt fegyveres katona, a kettős szögesdrótkerítés 
közt is csupán időközönként járőröztek. Ugyanebben az időszakban 
olvadni kezdett a megtelt latrinák tartalma, amit az egyikből mély 
árkon át, a szögesdrót alatt eresztettek ki a láger területéről. A csaknem 
derékig érő bűzös „folyam" felszíne fölött a foglyok felfedeztek egy 
kb. félméteres rést, amelyen át, mélyen lehajolva a drót alatt, ki lehetett 
gyalogolni a folyó fölötti füzesbe, s ott mindjárt megmosakodni a 
Latorcában. Kitanulva és kilesve az őrök járását, eleinte csak éjjel, 
később már nappal is többen megszöktek, köztük B. András falubelim, 
néhány nappal Szolyváról való távozásunk előtt. Úgy emlékeszem, 
az ily módon megszökött foglyok száma több tucat lehetett. 

Szolyváról útban Szánok felé Poroskőn éjszakáztunk. Egyik Ung 
megyei társunk elrejtőzött a plafon és a padlás közötti résben. Sorakozó 
után a lakosok élénken magyaráztak valamit az őröknek, miközben 
az épületre mutogattak. Kis idő múlva az őrök már vezették is kifelé 
a társunkat, akinek vérzett a feje: alaposan megverték, összeaigdosták, 
aztán az eszméletlen testet a szekérre dobatták. Szegény társunknak 
az lett a veszte, hogy az üresen álló vámépület padlásán a szomszédok 
valamilyen árut rejtegettek, és amikor minket kihajtottak sorakozóra, 
rögtön felmentek oda megnézni, hogy ott van-e még, nem találták-e 



meg a foglyok; így akadtak rá Komonyi barátunkra, aki öt gyermeket 
hagyott otthon. 

Ugyancsak útközben, a Duklai-hágó északi lejtőjén egy alak 
váratlanul kivált a sorból, beugrott az út alatti meredek bokrosba. A 
lövésekre és a kiabálásra figyeltünk fel: „Sztoj, sztoj!" (Állj, állj!). Aztán 
láttuk, amint a szökevény cikk-cakkban átfut a folyó havas jegén, 
bejut a fák és bokrok közé. Egyszer-kétszer még felvillant az alakja, 
majd végképp eltűnt a szemünk elől. Messze járt, az őrök géppisz-
tolysorozata már nem érte el, és mire felállították, befűzték a 
nagytányéros géppuskát, még messzebb került tőlünk. Szurkoltunk 
neki, csak azt nem értettük, miért éppen itt, s nem korábban, a 
szülőföldjén szánta el magát a szökésre. 

Szánokból útban Ocsamcsire felé hárman is megkísérelték a 
szökést a vagonból, de egy ukrán vlaszovista besúgta őket. Mindhár-
mójukat nagyon megverték, más vagonba helyezték. 

Egy továbbszolgáló jutási szakaszvezető (nem a káromkodósok 
közül) és a már említett, szerbes kinézetű pesti újságíró igazi, klasszikus 
szökést hajtott végre. A tengerparti homoklapátolás közben mindketten 
eltűntek a pár méterre húzódó, part menti sűrű erdőben. Az őrök 
szinte megvesztek a dühtől, amikor rájöttek, mi történt. Összetereltek 
bennünket egy csoportba és leültettek a forró homokba, a szerelvényt 
nem engedték kivontatni. Jött a dagály, elárasztotta a síneket, a 
vagonok jobbra-balra dőltek, némelyik teljesen felborult, magával 
rántva a másikat is. Két napig nem hajtottak munkára, de a második 
napon meghozták a két szökevényt, tépett rongyokban, véresre verve. 
Minket felsorakoztattak a drótkerítés mellett, s azon túl az őrök felváltva 
ütötték, rugdosták a szerencsétleneket. A lágerparancsnok beszédet 
tartott, amelynek lényege az volt, hogy így jár, aki szökni próbál -
agyonlövik, mint a kutyát. Ki is ásattak egy keskeny, két méter mély 
gödröt, az alélt testeket annak szélére fektették. A parancsnok még 
megkérdezte, ki akar így járni, aztán pisztollyal a kezében mindkettőt 
bedobatta a gödörbe. Lövés azonban nem dördült. Igaz, mindannyian 
azt hittük, hamarosan úgyis meghalnak a gödörben, mert a parancsnok 
szigorúan megtiltotta, hogy enni és inni adjanak nekik. Napokig 
hallottuk a nyöszörgésüket, amint munkára menet és onnan jövet 
elhaladtunk a közelükben. 

Nem haltak meg. Kitaláltuk a módját, hogyan segítsünk rajtuk. 
Egy-két erősebb izmú társunk elment a latrinára, a többiek pedig a 
barakk bejáratánál hangos civakodással elterelték az őr figyelmét; ez 



alatt kenyér és cukor repült a gödörbe. Besegített a természet is: itt, a 
tengerhez közel naponta többször felszökött egy-egy kis felhő, bőséges 
záport zúdítva a vidékre; a gödörfogsággal megbüntetett szökevények 
így csillapították szomjúságukat, mosták sebeiket. Mindeközben a 
láger belső tisztségviselői, a Munkács-környéki svábok, akik beszéltek 
oroszul, s a parancsnok szívesen elbeszélgetett velük, folyton 
győzködték őt, kegyelmezzen meg a két szerencsétlennek. Ő azonban 
nem hajlott erre. Egy este aztán, amikor a munka végeztével éppen 
beszélgettek, hiába vezényeltek sorakozót vacsorára - senki nem 
ment. A parancsnok kérdésére, hogy miért, ezt válaszoltuk: engedje 
ki a rabokat a gödörből vagy lője őket agyon, különben másnap 
munkába sem megyünk. Kénytelen volt meghátrálni, a szökevényeket 
kiszedték a gödörből. Iszonyatos látványt nyújtottak: arcuk bedagadva, 
tele véraláfutásokkal, egész testükön nehéz bűzt árasztó gennyes 
sebek. Nem tudtak lábra állni, mozogni is alig. Társaink a vízcsap 
alatt tisztára mosták és bebugyolálták őket a betegszobából hozott 
lepedőkbe. A lengyel szanitécek kategorikusan megtagadták 
ápolásukat , mondván: „nem fogjuk a bűzt szagolni - úgyis 
megdöglenek". A mi barakkunk egyik sarkában helyeztük el őket, s 
napközben az ügyeletesek felváltva hajtották róluk a legyeket, naponta 
cserélték a lepedőket; szándékosan olyan fogoly lett az ügyeletes, 
aki legalább egy kicsit értett a betegápoláshoz. Mivel orvosság nem 
volt, a csongori kanász, Pali bácsi a folyópartról - ahol dolgozott -
gyógyító füveket hozott, s azok főzetével mosogatták a sebeket. 
Közben némi pótkenyérrel, cukorral és tojásporral járultunk hozzá a 
gyógyulásukhoz. Meglepően hamar felgyógyultak. Az újságíró később 
velünk jött Tbiliszibe, a szakaszvezető - mint anyaországi illetőségű 
- ott maradt. Tbilisziben már senki sem foglalkozott a szökés 
gondolatával - beletörődtünk sorsunkba. 

...Bő fél évszázad távlatából komikusnak tűnik a tömeges szökés 
már-már a szülői ház küszöbe előtt. Minket ugyanis a romániai 
Máramarosszigetre hozott hazafelé a vonat. Az ottani nagy láger egyik 
kisebb szekciójában szállásoltak el azzal, hogy itt kell megvárnunk, 
amíg a határ - vagyis a Tisza - túlsó oldalán fekvő Aknaszlatinára 
megérkezik a KGB bizottsága, amely kiadja az elbocsátó igazolást. 
Egy hét is eltelt, amikor átvittek, de a bizottság nem érkezett meg 
Ungvárról. Háromszázan lehettünk, nem tudtak elhelyezni bennünket 
éjszakára, ezért útnak indítottak vissza Máramarosszigetre. Ekkor már 
alkonyodott, és a sűrűsödő homály oltalma alatt többen beosontak. 



lemaradtak a Tisza-parti füzesben. Még aznap este vonatra ültek, így 
egy nappal korábban érkeztek haza, mint mi - igaz, ők hivatalos 
elbocsátó igazolás nélkül. 

MÁSODSZOR HAZAFELÉ 

1946 májusának elején egyre gyakrabban beszélték, hogy 
hamarosan hazaengednek bennünket. Már Valikó, a gonosz grűz 
munkavezető is ezt szajkózta, de nem hittünk neki; azt hittük, csak 
nagyobb teljesítményre ösztökél. 

Május közepén aztán valóban megjött a parancs. Vidáman szedtük 
össze nyomorúságos holminkat a sötét kemencében. A tetves matracot 
és paplannak nevezett rongyot összegöngyölve a hátunkra kellett 
venni. Hármasával felsorakozva, hangos katonanótákkal meneteltünk 
át Tbiliszi központján. Komikus látvány lehetett, mert a járókelők 
mind megálltak és minket néztek. A külvárosi útépítő és karbantartó 
üzem telepére mentünk, ahol mindent, amit magunkkal és magunkon 
hoztunk, bedobáltunk a bitummelegítő kazánjába. Ott égett el végre 
a csunyinak nevezett, átkozott gumibocskorom, csak a háziszőttes 
vászontarisznyámat hagyták meg; azzal jártam egykor az iskola első 
osztályába, édesanyám élelmet küldött benne Szolyvára, azt hordtam 
kolduló barangolásaimra, haza is hoztam, ereklyeként felakasztottam 
a padlásra. 

Kopaszra nyírtak, megborotváltak, és kiadós fürdő után beöl-
töztettek vadonatúj, sötétkék nyári munkaruhába, még fekete klott 
alsónadrágot és kék atlétatrikót is kaptunk, sőt - először a fogság 
alatt - bakancsot, de fűző nélkül. Egy nagy hodályban szállásoltak el, 
ahol ismét felszedtük a tetút. Két nap múlva vonatra raktak, marhavago-
nokba, és egy szép, meleg májusi alkonyatkor, három tiszt kíséretében 
vonatunk elhagyta Tbiliszit. 

Bármilyen nagy volt az örömünk, a kételkedés kisördöge ott 
mocorgott mindannyiunk tudatában. Attól tartottunk, ismét úgy járunk, 
mint amikor Ocsamcsiréből indítottak „haza", s végül tizenegy hónapig 
tartó rabság lett belőle Tbilisziben. Beárnyékolta örömünket az is, 
hogy földink, H. Béla örökre ott maradt egy jeltelen sírban a hegy 
tetején, kívül a temetőn. Még 1945 nyarán halt meg, saját szenvedélye 
végzett vele: kenyér- és cukoradagját rendszeresen dohányra cserélte, 
alig evett, legtöbbször a lágeri löttyöt. Legyengült, végzetes 



székrekedést és gennyes bélfertőzést kapott. Orvosi kezelés nélkül, 
szörnyű kínok közt halt meg. Két szál deszkán mi, beneiek vittük fel 
négyen a meredek hegyre, amelynek sziklás talajában a sírásók két 
nap alatt csupán alig egy méter mély gödröt tudtak ásni, ráadásul az 
is rövidre sikerült - a halott két lába fennakadt. Estére járt már az idő, 
a gödör tágítása számításba sem jöhetett, a holttestet pedig nem 
hagyhattuk ott temetetlenül a sakálok miatt. Fekete képű, ferdeszemű 
kísérőnk mérgesen mutogatott valamit, de nem értettük, mit akar. 
Végül vette az ásót, kegyetlen szadizmussal, térdben eltörte a halott 
lábát, mire az beleesett a gödörbe. így földeltük el - meztelenül, 
kifordulva az ég felé meredő lábakkal... 

Útközben kenyeret, kétszersültet, halat és néha kanálnyi cukrot 
kaptunk, vízről már magunk gondoskodtunk az állomásokon. Ismét 
a Kaukázus gyönyörű hegyei közt vonatoztunk, néhány nap múlva 
elértük a Kaspi-tengert. Emlékszem, egy éjjel megállt a szerelvény, 
és a hajnali derengésben megcsillant a végtelennek tűnő víztükör. 
Tetejét apró fodrokba korbácsolta a metszően hideg szél, de mi, fiatalok 
mégis úgy döntöttünk, hogy - ha már itt járunk! - megfiirdünk ebben 
a tengerben is. Meztelenül ugráltunk le a vonatról, belegázoltunk a 
vízbe. Mivel csak bokáig ért, futva igyekeztünk beljebb, mélyebb 
részt keresve, de amikor kiderült, hogy a parttól százméternyire is 
csak lábszárig ér - belefeküdtünk, meghengergőztünk a durva 
kavicsfenéken, utána pedig rögtön iszkoltunk vissza a vagonba a 
fogvacogtató szél elől. 

A Kubányon, Don-Rosztovon, Ukrajna déli részén - azon az útvo-
nalon, amelyen annak idején hoztak - áthaladva, Jászvásárnál (Yassi) 
átléptük a román határt, majd megérkeztünk Máramarosszigetre. Itt 
kellett megvárnunk, amíg a szemközti Aknaszlatinára megérkezik 
Ungvárról a bizottság, amely átvesz bennünket, illetve kiadja az 
elbocsátó igazolásokat. Várakozás közben orosz orvosok meztelenre 
vetkőztetve alaposan megvizsgáltak bennünket, egyidejűleg az 
esetleges SS-múltra utaló tetoválásokat vagy azok nyomait keresve. A 
máramarosszigeti láger ugyanis tele volt német hadifoglyokkal. 

Kb. egy hetet vártunk türelmetlenül a komisszióra. Végül, egy 
késő délután megjött a hír: másnap mehetünk. Már kora reggel 
Aknaszlatina piacterén táboroztunk, de hiába vártunk, a bizottság 
nem jött. Arra hivatkozva, hogy háromszáz embert nincs hol elhelyezni, 
kiadták a parancsot: sorakozó, irány vissza a máramarosszigeti lágerbe. 
Hiába erősködtünk, hogy az ég alatt is megleszünk, a kísérők hajtha-



tatlanok maradtak. Nem tehettünk mást, rendezetlen sorokban, hosszan 
széthúzódva visszakullogtunk. Már-már biztosra vettük, hogy ismét 
elvisznek valamelyik távoli lágerbe, hiszen láttuk a szigeti állomáson 
a hosszú szerelvényt, szögesdrót rácsozattal az ablakon, üriilék-kive-
zető csövekkel a vagonok oldalán; attól féltünk, besorolnak a német 
hadifoglyok közé. 

Másnap már reggeltől a várható hosszú útra készültünk. A közeli 
vasútállomáson a német foglyok ömlesztett borsót rakodtak át vödrökkel 
magyar vagonokból széles nyomtávú orosz vagonokba. Felszedtük az 
elhullott borsószemeket, bádogdobozainkban megpároltuk, és leszűrve 
a tarisznyánkba raktuk. Este tájt alig tudtak összekiabálni bennünket; 
szinte futva siettünk át a vasúti hídon Aknaszlatinára. 

A bizottság már várt, tipikus orosz bürokráciával, azaz vérforraló 
lomhasággal munkához látott. Néhány fogoly kiment a vasútállomásra, 
megkérték az állomásfőnököt, addig ne indítsa el a vonatot, amíg 
mindannyian meg nem kapjuk az elbocsátó igazolást. Az állomásfőnök 
még régi magyar káder volt, megértette a helyzetet és a szerint 
cselekedett: arra hivatkozott, hogy a mozdonyvezető „hibát jelentett, 
azt bütyköli". 

Végül is mindenki megkapta a noteszlapnyi igazolást, rajta a 
szöveggel: X. Y.-t elbocsátották a hadifogolytáborból, és állandó 
lakhelyére utazik. Ott állt a dátum is - 1946. június 6. - , valamint 
bizonyos Kusztyikov őrnagy, az UNKVD parancsnokának aláírása. 

A túlzsúfolt személyvonaton egész éjjel senki sem aludt, a vidám 
hangulat egyetlen percre sem hagyott alább. A mozdonyvezető sűrűn, 
jó hosszúkat füttyentett, Királyházáig behozta a késést. 

Vonatunk reggel hat óra körül futott be a benei kis megállóba, 
ahol 19 hónapig tartó raboskodás után, Isten segítségével végre hazai 
földre léphetett 12 szabadult fogoly. A falu szokásos reggeli hangya-
boly-életét élte, a csorda éppen akkor hagyta el a faluvéget. Utunk a 
Borzsa töltésén kanyarodott a falu felé, de még a felét sem tettük 
meg, már futottak felénk az emberek a kerteken, a mezőn keresztül. 
A menet lelassult, majd egyre gyarapodva teljesen megállt: ölelések, 
csókok, könnyek közt örültünk egymásnak. Itt volt virgonc öcsém és 
három lánytestvérem, más rokonok, ismerősök. Jó szüleim a 
kiskapuban vártak tárt karokkal, csak beteges, öreg nagyapám várt 
türelmesen a tornácra kitett lócán ülve. 

Máig könny szökik a szemembe, amikor erre a találkozásra, 
viszontlátásra gondolok. Nem lehet azt leírni, amit akkor külön-külön 
és együtt valamennyien éreztünk. 



A szűnni nem akaró kérdezősködést édesanyám szakította félbe: 
megetetett frissen fejt meleg tejjel és hazai magyar kenyérrel. Utána 
megfürödtem, átöltöztem saját ruhámba, a lágeri öltözéket pedig 
édesanyám elégette a kemencében. 

Még a délelőtti órákban a rég hallott harang szava hívott mindenkit 
a református templomba, hálaadó istentiszteletre. Öreg lelkészünk 
megköszönte az Úrnak a hazatértek életét, és kérte, hogy vezérelje 
haza a még távolban raboskodókat, adjon örök nyugodalmat azoknak, 
akik szeretteiktől távol, idegen földben nyugszanak, nyújtson 
vigasztalást gyászoló hozzátartozóiknak, és mentse meg az ő népét a 
hasonló pusztításoktól. 

UTÓSZÓ HELYETT 

Az előzőkben főként a személyemmel kapcsolatos lágerélményekről, 
illetve a szülőfalumból elhurcolt 141 férfi közül azoknak a sorsáról 
írtam, akikkel hónapokon át együtt raboskodtam a szolyvai 
gyűjtőtáborban, és később más lágerekben is. Visszaemlékezésem 
zárófejezetében azokról a falubelijeimről kívánok szólni - ezúttal a 
túlélők elbeszéléseire hagyatkozva-, akiket elszakítottak tőlünk, az 
Uzsoki hágón át gyalogosan a szambori gyűjtőtáborba, majd onnan 
más lágerekbe vittek, s végül a „háromnapos munka" vétlen áldoza-
tai lettek. Mielőtt azonban az ő sorsukat vázolnám, kötelességemnek 
tartom azoknak a benei férfiaknak a névsorát közreadni, akik az 
éhség, a hideg, a tífuszjárvány, végkimerültség és a tífusz elleni, 
elgennyesedett védőoltás következtében már Szolyván meghaltak az 
1944 decembere és 1945. február vége közötti időszakban. Álljon itt 
tehát az áldozatok neve és születésük évszáma: 

Elek András (1927), Fekete Sándor (1926), Hegyi Béla (1926), 
Holozsi József (1912), Holozsi Károly (1923), Juhász János (1918), 
Kovács Ferenc (1925), Kovács István (1926), Nyíri Miklós (1920), 
Pók Miklós (1925) és Veres István (1925). 

A túlélők elmondása szerint az út Szolyvától Sztarij Szamborig 
kilenc napig tartott, közben Turkán két napon át vizsgálták, faggatták 
a civil „letartóztatottakat": német tiszteket, SS-katonákat kerestek 
köztük, ezzel egyidejűleg toborzást folytattak a szovjet és csehszlovák 
hadseregbe. Itt vált ki a csoportból a két Tóth-testvér, István és Gyula. 
Visszavitték őket a szlovákiai Homonnára a sorozóbizottság elé. István 



valamelyest beszélte a cseh nyelvet, őt besorozták, Gyula viszont 
elbukott a nyelvvizsgán; vissza akarták toloncolni a lágerbe, de sikerült 
megszöknie, Hosszú bujkálás után, betegen jutott haza. Ugyancsak 
Turkán történt, hogy (Cigu) Balogh Sándor a CSKP tagságát bizonyító 
pártkönyvét mutogatva odament a parancsnokhoz, és azt mondta, ő 
nem fasiszta, hanem kommunista, tehát engedjék haza. Az orosz tiszt 
széttépte és eldobta a könyvecskét, a szerencsétlen Baloghot pedig 
megverette a katonákkal, miközben kioktatta, mondván: ha kommu-
nista volt, akkor miért nem fogott fegyvert a fasiszták ellen. 

A menetoszlop folytatta útját. Az őrök kegyetlensége még inkább 
fokozódott, a foglyok erőnléte rosszabbodott; a három napra való 
hazai élelemmel megrakott tarisznya tartalma vészesen megfogyat-
kozott, majd teljesen elfogyott. Id. Orémusz László már nem bírt menni, 
lerogyott. Az orosz katona verni kezdte, azzal fenyegetőzve, hogy 
lelövi. A férfi két fia odasietett, igyekeztek kiszabadítani apjukat a 
katona keze alól, mire a többi őr is odafutott társuk védelmére, az 
apát és két fiát - Bélát és Lászlót - földig verték, végül megparan-
csolták, hogy a három félig agyonvert embert a többi fogoly vonszolja 
tovább. 

Egy másik ehhez hasonló eset már halállal végződött. Benke Béla 
a fronton harcolt az oroszok ellen, sebesülten került haza az orosz 
megszállás előestéjén. A sebe még nem gyógyult be, de nem mert 
otthon maradni, elindult ő is a háromnapos munkára. Bekerült egy 
menetoszlopba, Szambor közelében sebesült lába nem bírta tovább 
az erőltetett gyaloglást. Összeesett az úton, az őr pedig meglátta véres 
lábszárát, és rögtön fellármázta a többit azzal, hogy fasisztát fogott. 
Ott helyben, az árokparton lőtték agyon, de előtte még kikutatták a 
zsebeit; óráját elvették, a fényképeket eldobták. Ezeket a társai szedték 
fel és hozták haza a feleségének, kicsike fiának. 

Az út utolsó napján, közvetlenül Szambor előtt az egyik orosz 
katona elvette Kocsis Béla magyar katonai bakancsát (amelyben a 
frontról szökött meg), alaposan megverte, aztán mezítláb zavarta 
tovább a lábszárig érő hóban. Szemtanúk szerint a szerencsétlen férfi 
ordított fájdalmában - hiába csavarta rongyokba a lábát, menni nem 
tudott, a többiek vonszolták be a szambori lágerbe. 

Sztarij Szamborban volt a központi hadifogoly-begyűjtő láger, ehhez 
tartozott a 2. számú szolyvai fiók-láger is. Hogy miért vitték oda a civil 
„letartóztatottakat", azt senki nem tudta megmondani. Itt rakták 
marha vagonokba ezerszámra a foglyokat és elszállították a nagy Unió 



távolabbi térségeire. Nem érkeztek megpihenni itt a benei férfiak sem, 
néhányuk kivételével mind bekerültek egy induló csoportba. Már 
november utolsó napjaiban, négy zsúfolt vagonban kivitték őket a Duklai 
hágóra, a visszavonuló németek által berobbantott vasúti alagút 
helyreállítására. Az oroszok itt két vonalon fogtak munkához: egyrészt 
az alagutat próbálták mielőbb megtisztítani a törmeléktől, másrészt az 
alagút helyett egy kerülő pályát építeni. A decemberi-januári hóban, 
fagyban, magasan a hegyek közt, embertelen körülmények közt 
dolgoztatták a kimerült, legyengült foglyokat, akiknek melegedni, 
megszárítkozni nem volt lehetőségük, a tisztálkodásról nem is beszélve. 
A foglyoknak csak annyi „joguk" volt, hogy választhattak: az alagútba 
mennek dolgozni, ahol viszonylag „meleg" volt - nem fújt a fagyos 
szél - , de állandóan csöpögött a víz a nyakuk közé, vagy inkább „száraz" 
helyen, kinn a szabadban erdőt irtanak, fagyos földet csákányoznak, 
egyengetik a friss nyomvonalat, arra talpfát, síneket fektetnek. Éjszakára 
zsindelytetős padlás várta őket, fagyos fenyőgally volt a matracuk és 
párnájuk, amit maguk cipeltek az erdőről. A hazai ruházat és lábbeli 
mihamar leszakadt róluk, újat nem kaptak. Bajaikat tetézte az őrök 
barbársága. A padláson betegen fekvő Gazdag Lajos lábáról az egyik 
altiszt lehúzta a jóképűnek látszó magyar parasztcsizmát, otthagyta 
lábbeli nélkül. Amikor a fogolytársak bepanaszolták a parancsnoknál, 
a „hős" csizmarabló feldobott egy pár agyonviselt cipőt Gazdagnak, de 
az kicsi volt az ő lábára; csak többszöri csere után talált megfelelő 
számú lábbelire, miközben az elkeseredés szította indulat tüzét kénytelen 
volt megfékezni. Attól kezdve búskomor lett, folyton a feleségét és hét 
gyermekét emlegette, ám egyre ritkábban, mígnem teljesen szótlanná 
vált. 

(Cigu) Balogh Sándort is megverték az őrök, mert azzal 
gyanúsították, hogy szimulálással akar kibújni a munka alól. Tény, 
hogy a verés után nem is járt ki a többiekkel dolgozni. 

A két Orémusz-testvért ismét megverték, mert másodszor is apjuk 
védelmére keltek, amikor azt betegen akarták kihajtani munkára. 
Egyébként a két fivér szökést tervezett, erre biztatta őket az apjuk is, 
mondván: neki úgyis vége, legalább ők meneküljenek. A fivérekben 
azonban győzött a gyermeki szeretet, maradtak apjukkal. 

Szökést fontolgattak a Harapka-fiúk is, Béla és János. Egy napon 
sikerült elszakadniuk a csoporttól, de estére csak visszatértek a 
többiekhez. Antalóci Sándor viszont sikeresen megszökött: behúzódott 
egy vízmosásba, a többiek berakták fenyőgallyakkal. Az őrök csak a 



táborban vették észre a létszámhiányt, de akkor Antalóci már messze 
járt. Március végén került haza, útközben süketnéma koldusnak tettetve 
magát. 

Kocsis István Duklán halt meg. Miközben a síneket cipelték, egy 
alkalommal a sínfogó szerszám hosszú szarvaival a karján előre hajolt, 
így remélve néhány másodpercnyi pihenést magának. A ferdeszemű, 
fekete képű őr szabotázsnak látta az esetet, s nehéz botjával oly erősen 
sújtott a szerencsétlen ember nyakszirtjére, hogy az rögtön összerogyott, 
mindkét szemgolyója kiugrott a helyéről; párpercnyi vonaglás után 
kiszenvedett. Testvére, Béla szintén Duklán lelte halálát, pontosabban 
szólva: itt érte utol a halál, amely már Szambor előtt megkörnyékezte, 
mikor elvették a bakancsát. Duklán már nem dolgozott, súlyos betegen 
feküdt, a bátyja halálát társai kíméletből nem mondták meg neki. 
Rövidesen meghalt, ahogy Sándor Bertalan, aki szintén megfázott, 
legyengült, és nem épült fel többé. A halottakat elszállították, de az 
egykori fogolytársak közül senki sem tudja, hol temették el. 

1945 februárjának végén már annyira sok volt a beteg, hogy egy 
napon vagonba rakták őket és beszállították a szambori lágerkórházba. 
Egy hét leteltével valamennyi foglyot visszavitték a központi lágerbe, 
ahol külön zónában helyezték el őket. 

A kórházban pár nap múlva meghalt Kovács István, aki megfagyott 
lábbal, magas lázzal került vissza Dukláról. Már nem tudtak rajta 
segíteni, mire a testvérbátyja, János is visszatért Dukláról, már nem 
élt. 

Gazdag Lajost szintén a kórházban érte utol a halál, amely régóta 
követte. Megszabadult a betegségével járó kínzó gyötrelmektől. Az ő 
tragédiáját csak fokozza az a körülmény, hogy a 45 éven felüliek 
hazaengedéséről szóló rendelet már korábban kijött, Gazdag Lajos 
pedig már elérte ezt az életkort. Halálának hírét szomszédja, Putnoki 
László vitte haza, akit a 45 éven felüliekkel engedtek haza. 

A szambori lágerkórházban halt meg Sándor István is. A Duklán 
szerzett betegségek végeztek vele, halálának időpontjáról és 
körülményeiről a hozzátartozók sokáig nem tudtak semmi érdemle-
geset. 

A szambori kórházhoz fűződik a „háromnapos munkára" hurcolt 
benei férfiak talán legsötétebb tragédiája: itt halt meg id. Orémusz 
László a két fiával együtt. Mint említettem, már útban Szambor felé 
mindhármójukat kegyetlenül megverték az őrök, betegen kerültek ki 
a Duklai-hágóra, ahol az apa már nem bírt dolgozni. Ismét megverték 



mindhármójukat, még betegebben, reménytelen állapotban kerültek 
vissza a lágerkórházba, utol is érte őket a vég. (Halálukkal kapcsolatban 
meg kell említenem bizonyos előzményt, amely nem tartozik ugyan 
szorosan a lágerélethez, de tipikus példája a szovjet hazudozásnak, 
ígérgetéseknek. Az Orémusz-család a benei határban, a vári erdő 
sarkánál, a Kadacs-patak partján lakott egy kis tanyán. 1944 nyarán 
egyre gyakrabban hallottunk híreket a partizánokról, akik a márciustól 
hadműveleti területnek számító Kárpátalján is megjelentek. Egy 
szeptemberi éjszakán néhány fegyveres civil kért szállást a tanyán, és 
a gazdától titoktartást néhány napra. Az istálló padlásán rendezkedtek 
be, a család tagjai nem tudtak róluk, csak a gyerekek csodálkoztak, 
hogy miért nem mehetnek fel a padlásra a tyúktojásokat összeszedni. 
A jövevények megígérték a gazdának, hogy az új rendszerben az 
uraságtól elvett 10-10 hold földdel hálálják meg neki és fiainak a 
segítséget, mármint a szállást. A harmadik éjszakán hatalmas 
robbanásra ébredtek a tanya lakói: a partizánok felrobbantották a 
patakon átívelő kis vasúti hidat és nyomtalanul eltűntek. A közeli 
Borzsa vashídját nyilván nem sikerült megközelíteniük, mert azt 
póttartalékos öreg magyar katonák őrizték. Az új rendszer azonban 
elfeledkezett az ígéretről, föld helyett rabság, szenvedés, végül halál 
lett a „jutalom", gyászba borítva az árván maradt Orémusz-családot. 
Meghalt a 90 éven felüli nagyapa, Belenszki atyó is, aki ezermester 
volt, azon kívül a református egyház évtizedeken át hűséggel szolgáló 
kántora; ráadásul három év múlva az 1947-es árvíz Szilveszter napján 
elsodorta pacsitfalú kis házukat a melléképületekkel együtt, odapusz-
tult a jószáguk is, újabb egy év múlva pedig elvette földjüket a kolhoz.) 

Polyák János sorsa teljes mértékben máig tisztázatlan, csak annyi 
biztos, hogy ő is Szamborban halt meg. Őt nem Benéből vitték el: 
1944-ben behívták a magyar hadseregbe, Kassán szolgált, és a front 
közeledtével civilbe öltözött, elindult hazafelé, abban bízva, hogy 
sikerül átjutnia a frontvonalon. Sajnos, nem sikerült, az oroszok elfogták 
és besorolták a hadifoglyok közé; állítólag így került a szambori 
gyűjtőlágerbe, ahol a beneiek közül többen látták őt, már súlyos 
betegen. Halálának konkrét körülményeiről azonban senki sem tudott 
információt adni. 

A duklai poklot nem minden benei járta meg, egyeseknek sikerült 
a szambori lágerben maradniuk. Ezek egyike volt Olcsvári Imre, aki 
még dolgozott a Dukláról visszatért beneiek közt, mikor fogolyszállí-
tásra készítették elő a tehervagonokból álló szerelvényt. 1994-ben, 



amikor az egykori áldozatokra vonatkozó információkat gyűjtöttük a 
kárpótláshoz, a túlélők egyike sem tudta, felkerült-e Olcsvári Imre 
erre a szerelvényre, esetleg más vagonba (a beneiek több vagonban 
utaztak), vagy ott maradt Szamborban és meghalt, netán az Unió más 
tájára vitték; ez utóbbit látszik alátámasztani az egyik csetfalvai túlélő, 
Pödör visszaemlékezése, aki állítólag együtt raboskodott vele Alma-
Atában, és Olcsvári ott halt meg. 

Akiket leváltottak a Duklai-hágóról, talán egy hetet töltöttek a 
szambori lágerben. Ók maguk készítették elő a tehervagonokat: az 
ablakokra szögesdrótból rakattak velük rácsozatot, a vagon oldalába 
nyílást vágtak az ürülék-kivezető cső részére, középmagasságban 
deszkapriccseket ácsoltak. A többtucatnyi vagonból álló szerelvény 
március elején indult el, mindegyik vagonban 90-100 fogollyal. Az 
idő még hideg volt, a legyengült rabok sorra hullottak el, naponta 
kellett leszedni holttesteket a vagonokból; ezeket általában ott hagyták 
a sínek mellett. A beneiek közül Katkó Miklós halt meg útközben: 40 
évesen végzett vele a hideg, az éhség és a végkimerültség. Itthon a 
felesége és három gyermeke válta. 

Balogh István huszonhárom éves volt. A túlélők úgy emlékeznek, 
hogy amikor megérkeztek a végállomásra, Donyeckbe (akkori nevén: 
Sztalino), István holtan, mezítláb, felsőruha és pokróc nélkül feküdt a 
vagonajtó mellett. 

Sztalinóban mindenkit leszállítottak, bevitték a központi lágerbe 
és szemlét tartottak fölöttük. Az egészségesnek nyilvánítottakat a 
környék bányáiba irányították, ekkor szakadt el a benei csoporttól 
kb. negyven fő. Ezek egy része, a nagyobbik csoport Sztalino, a 
másik Krasznolucs bányáiban raboskodott a föld alatt, de időközben 
cserélgették, más bányákba irányították őket. A betegeket a közeli 
Csisztyakovba, kórházba szállították, ahol nem sokkal ezután 
tífuszjárvány tört ki. Ide került az 1900-as születésű Orémusz István, 
aki - ha Szolyván marad - valószínűleg hazatérhetett volna a 45 éven 
felüliekkel. A hatalmas szálfa-termetű férfi a hidegen kívül igen sokat 
szenvedett az éhségtől, hiszen a szervezete több táplálékot kívánt 
volna. Teste már a Duklai hágón dagadni kezdett, s mire Sztalinóba 
érkezett, erősen felpuffadt. A túlélők szerint arra kérte a fiatalabbakat, 
adják neki a cukoradagjukat - gyógyulása után visszaadja. Súlyos 
betegen került kórházba, akkor látták utoljára a benei fogolytársak. 
Halálának körülményei ismeretlenek. Felesége és öt gyermeke évekig 
várta, abban bízva, hogy életben maradt, hiszen a túlélők egyike sem 
volt tanúja a halálának. 



Ugyancsak itt, Sztalinóban érte utol a végzet a két Harapka-testvért, 
Bélát és Jánost. Halálukról különböző hírek keringenek. Egyes túlélők 
úgy tudják, a sok motozás során sikeresen megmentett karórát 
Sztalinóban élelmiszerre cserélték, amit egyszerre el is fogyasztottak, 
betegek lettek tőle, s így haltak meg. Mások szerint János már betegen 
érkezett meg Sztalinóba, hamarosan meg is halt, Bélát pedig, aki 
1942-ben fejezte be a gimnáziumot és beszélt németül, a kórházban 
dolgozó egyik német orvos magához vette, ahol aztán ő is elkapta a 
tífuszt, abba halt bele. Van olyan túlélő is, aki azt állítja, hogy Bélát 
már Szamborban betegen látta, még enni is adott neki, de másnap 
reggel már nem találta a kórházban; azt mondták neki, hogy éjjel 
meghalt. Jánosról ez a túlélő nem tudott semmit. 

Pércsi Istvánt egészségesnek nyilvánítva vitték Sztalinóból a krasznolucsi 
bányába, holott már akkor is beteg volt. Nemsokára átvitték másik bányába, 
valószínűleg ott halt meg, mert fogolytársai többé nem hallottak róla. 19 
éves volt. 

(Cigu) Balogh Sándor megjárta Duklát, útközben kétszer is 
megverték, betegen került a szambori központi láger kórházába, így 
szakadt el a benei csoporttól. A falubeliek közül csupán Antalóci 
István volt mellette, amikor kivitték őket az egyik Poltava-környéki 
lágerkórházba, ahol rövidesen meghalt. Felesége négy apró 
gyermekkel maradt özvegyen. 

If). Putnoki József már az elhurcoláskor elkerült a benei csoporttól. 
Mint vasúti dolgozót, őt előbb felmentették, de két héttel később 
több vasutas társával együtt, egyenesen a munkahelyről begyűjtötték. 
Előbb Szolyvára, aztán Szamborba került. Innen több ezer kilométerre, 
Szibér iába vi t ték, az Ural hegység északi részén fekvő 
Krasznouralszkba, ahol szénbányában, majd fakitermelésen 
dolgoztatták a tajgában. Beteg lett, legyengült, és 1944 novemberében 
a tábori kórházban meghalt. Halálhírét a túlélő vasutastársak hozták 
haza, akik háromévi raboskodás után szabadultak. 22 éves volt. 

Dupka György A sztálinizmus kárpátaljai áldozatainak 
emlékkönyve címmel közreadott kötete 32 benei áldozatot említ, amely 
megegyezik az általam felsorolt áldozatok számával. Ugyanakkor teljes 
joggal számíthatjuk be az áldozatok közé azt az öt benei férfit is, 
akiket a szolyvai lágerből soroztak be a szovjet hadseregbe, és a 
fronton estek el, illetve nyomtalanul eltűntek. íme a hat név: 

Balogh Imre (1909), Harangozó István (1918), Katona György 
(1915), Kenéz Pál (1926) és Szikora Sándor (1912). 



Velük együtt a benei áldozatok száma 37 fő, tehát a „háromnapos 
munkára" elhurcoltak több mint egynegyede sohasem tért haza, 
elpusztult a lágerekben. 

* 

Befejezésül még néhány gondolat a leírtakhoz, mindenekelőtt arra 
a kérdésre keresve választ, hogy kik voltak a kárpátaljai magyarság 
elhurcolásának kezdeményezői. 

Az utóbbi évtized kutatási eredményei világosan bizonyítják, hogy 
az ördögi terv kiagyalója maga Sztálin volt, végrehajtója pedig a 4. 
Ukrán Front katonai és politikai vezetése, amely a helyi kommunisták 
és hatalmi szervek együttműködésével hozzálátott Kárpátalja és Ukrajna 
„újraegyesítéséhez". Az elhurcolás oka tehát az a szándék volt, hogy 
az „újraegyesítés" tervének végrehajtását esetleg akadályozó magyar 
és német férfilakosságot elszigeteljék. 

A szovjet rendszerben a hely hatalmi szervek évtizedekig agyon-
hallgatták az elhurcolások tényét és következményeit, éberen vigyáztak 
arra, hogy lágerviselt magyar ne kerülhessen vezetői tisztségbe. Én 
például annak idején elegendő pontszámot szereztem az Ungvári 
Állami Egyetem orvosi karára történő felvételi vizsgákon, mégis eluta-
sítottak - lágeri múltam miatt. Az ilyen és hasonló buktatókat hosszan 
sorolhatnám, pedig napnál világosabb, hogy az elhurcolás törvénytelen 
volt, még maguk a végrehajtók sem voltak tisztában azzal, hogyan 
nevezzék az elhurcoltakat; a feltárt dokumentumokban leggyakrabban 
az „internált" megnevezés fordul elő, másutt „letartóztatott", „ideig-
lenesen letartóztatott", „tévesen letartóztatott", „mozgósított", „depor-
tált", vagy egyszerűen „hadifogoly" a titulus (utóbbi szerepel a túlélők 
elbocsátó igazolásában is). 

Ami az elhurcoltak rehabilitálását illeti, különösen a rendszerváltás 
után vetődött fel a probléma. A megyei tanács el is fogadott egy 
jóindulatú határozatot, de annak jóváhagyása megfeneklett a parlament 
politikai bugyraiban, azzal az okkal, hogy az elhurcoltak ügyében nem 
születtek bírósági ítéletek, tehát jogilag szó sem lehet rehabilitálásról. 
A „honatyák" abban sem tudtak egyetérteni, hogy a fentebb említett 
kategóriák közül melyikbe soroljanak bennünket; nyilván az a gondolat 
is megfordult a fejükben, hogy végül is „fasiszta hadseregben szolgá-
ltunk", hát bűnhődjünk meg érte... 

Sokszor eltűnődöm: vajon elég lenne-e, ha rehabilitálnák az egykori 
elhurcoltakat, visszaadva becsületüket, visszaállítva jó hírüket? A válasz 
mindig ugyanaz: nem! Mert nem lehet rehabilitálni az árvaságra jutott 



gyermekeket, koldusbotra juttatott özvegyeket, az ártatlanul szenvedők 
ajkáról a fagyos éjszakákba kiáltott kérdéseket: Miért? Miért?! 

Ukrajnában a kárpótlással is hasonló a helyzet: nincs rá pénz. Az 
is tény, hogy a maroknyi kárpátaljai magyarság ügye eltörpülni látszik 
a hárommilliónyi krími tatár problémája mellett, akiket ugyancsak 
Sztálin parancsára űztek el a szülőföldjükről, helyükre pedig oroszokat 
telepítettek. Őket is rehabilitálni, kárpótolni kellene, lehetőséget adni 
hazatelepülésükhöz. A parlament ülésezik, a törvény azonban késik. 

Köszönet és hála az anyaországnak, amiért ránk, az elszakított 
nemzettestre is kiterjesztette a kárpótlási törvény hatályát. 

Munkám során nem volt célom az átélt szörnyűségek plasztikus 
felelevenítése, lényegében a puszta tények, események leírására 
szorítkoztam. Egyébként a régi, fájó emlékek „élei" elkoptak a hosszú 
évtizedek alatt. Talán ez is oka annak, hogy nincs bennem bosszúvágy 
a történtek miatt. Egyetlen óhajom, hogy megérjem a rehabilitációt, 
azt, hogy legalább erkölcsileg kárpótolják az elhurcoltakat nálunk, 
Ukrajnában is. 

...Rabságunk első napjaiban mondta édesapám: „Bízzuk, fiam, 
Istenre". Mármint a sorsunkat. Majd arra intett, hogy ne háborogjak, 
ne aggodalmaskodjak, inkább tűrjek és reménykedjek. Igaza volt: 
megsegített az Úr, túléltem a megpróbáltatásokat. Szolyván az otthonról 
kapott csomagok mentettek meg, később pedig a nagy szerencse, 
hogy legyengült állapotom miatt nem Szibériába, hanem a meleg 
kaukázusi vidékre kerültem. Az első nehéz napokban-hónapokban 
mellettem állt és biztatott tapasztalt édesapám, mindig segítőkész 
Holozsi Karcsi barátom, a későbbiekben pedig a bajban összetartó 
közösséggé kovácsolódott istenfélő, egyszerű, de nemes lelkű magyar 
emberek álltak mellettem, akikre bátran támaszkodhattam. 
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MELLÉKLETEK 

1. A szerző polgári személyi lapja a jelentkezés dátumával és 
a szovjet katonai parancsnokság pecsétjével 

2. A szabaduláskor kapott igazolás 



3. Irattári igazolás a szerző internálásáról 



4. A szolyvai gyűjtőláger sematikus rajza 



5. Jelmagyarázat 
a szolyva i gyűjtőláger sematikus rajzához 

A — központi zóna 
В — fogadó zóna 
С — speciális zóna 
D — várakozó (el lenőrző) zóna 

A központi zónán belül 

1— 10 - egykori laktanyaépületek, ezekben: 
1 — lágerparancsnokság, az őrség szállása 
2 — iroda 
3 — fogoly katonatisztek szállása 
4 — konyha 
5 — alkalmi kórház 
6 — szolgáltató műhelyek, a suszterek, szabók és borbélyok szállása 
7 — 10 - internált civilek szállása 
I — X - egykori istállók, hadifoglyok és internáltak szállása 

12 — egykori gyakorlótér, sorakozó hely 
13 — a gyakorlóteret ö v e z ő utak 
14 — latrinák 

A fogadó zónán belül 

15 — egykori takarmányraktárak, ezekben: 
a) és b) — ideiglenes szálláshelyek 
b) — rögtönzött lágerfürdő és fertőtlenítő 

16 a) és b) — egykori műhelyek, ideiglenes szállások 
17 a) és b) — egykori élelmiszertároló, ideiglenes szállások 

A speciális zónán belül 

18 — egykori legénységi fürdő, a rühesek szálláshelye és fürdője 
19 — 21 - egykori kantin, műhelyek, könyvtár, szállások 

22 — régi tiszti lakások, zsidó és szláv nemzetiségű hadifoglyok 
szállása 

A várakozó (ellenőrző) zónán belül 

Az itteni főbejáratnál számlálták a ki- és b e m e n ő csoportokat, ellenőrizték 
az otthonról hozott csomagokat. 



A láger biztonsági berendezései: 

23 — a főbejárat kettős kapuval, kettős ellenőrzéssel 
24 — átjáró a várakozó zónából a központi zónába 
25 — a fogadó zóna bejárata őrséggel 
26 — átjáró a fogadó zónából a központi zónába 
27 — átjáró a központi zónából a speciális zónába 
28 — őrtornyok, összesen 6 drb. 
29 — a zónákat elválasztó egysoros, 2,5 méter magas szögesdrótkerítés 
30 a) — a lágert ö v e z ő kettős szögesdrótkerítés 

b) — szögesdrót hurka a kerítés alatt 
c) — felásott el lenőrző sáv 
d) — a járőrök útvonala 

6. Holozsi Károly: FOGOLYKARÁCSONYSZOLYVÁN 

Ott valahol messze, ott valahol távol, 
Komor hegyek között van egy fogolytábor. 
Sok jó magyar férfit hajtottak be oda, 
Gyászba borult mindnek a drága otthona, 
Hiszen árván maradt édes hitvestársunk, 
Jó anyánk, jó apánk, az egész családunk. 
Szívünk majd meghasad a hazai vágytól, 
Lelkünk legmélyén is csak a honvágy lángol. 

Szent karácsony estje most reánk köszöntött, 
Itt ünnepeljük meg, a szögesdrót között. 
Elhurcolt bennünket gonosz szellem keze 
Halált osztogató sötét idegenbe. 
Megfagyva kuporgunk hideg betonlapon 
A hosszú, álmatlan, dermedt éjszakákon. 
Szemünk majd leragad, oly álmosak vagyunk, 
De a nagy bánattól aludni nem tudunk. 

Hazavágyik szívünk, mint az a rab madár, 
Ki kalitkájában szabadulásra vár. 
Szomoai otthon is a karácsony napja, 
Nem ül az asztalnál a jó édesapa, 
Nincs otthon a férj, a sok drága testvér, 
Pusztító halálba sodorta el a szél. 
Nincs, aki megkezdje az esteli imát, 
Ünnepi asztalhoz ültesse családját. 



Ez a mi életünk legsötétebb napja, 
Bús szívvel gondolunk a meleg otthonra, 
Szemünk könnybe lábad a karácsony szóra, 
Vajon nehéz sorsunk mikor fordul jóra? 
Pusztít a tífusz itt, arat a döghalál, 
Sok jó magyar testvér haza nem jut el már, 
Kiviszi szürke ló éjjel a temetőbe, 
Jeltelen, dermesztő, jeges sírgödörbe. 

De azért, bajtársak, ne essünk kétségbe, 
Bizakodó hittel tekintsünk az égbe! 
Térden állva kérjük az egeknek Urát, 
Hozza meg számunkra a várt szabadulást! 

Hiszen az nem lehet, hogy ezrek kérése 
Ne találjon rá egy meghallgató szívre. 
Véget ér majd egyszer szomorú rabságunk, 
Akkor lesz nekünk is boldog karácsonyunk. 

Szolyva, 1944 karácsonya 

Ez a vers először A beregszászi magyar gimnázium története 1864-1989 
című könyvben jelent meg (Magyarságkutató Intézet, Budapest, 1990, 279-
280. old.). Az Intermix Kiadó gondozásában kiadott Istenhez fohászkodva... 
című gyűjteménybe a nálam fennmaradt kézirat alapján került be. (H. L.) 

7. Holozsi Károly: FELAJÁNLOM NEKED 

Felajánlom neked, Jézusom, a szívem, 
Gyámolítsd, őrizd meg reményem és hitem! 
Tárd ki a szívedet, áraszd ránk malasztodat, 
Oszlasd szét felettünk, Istenünk, haragodat. 

Pusztul a kincs, pusztul az élet, 
Örökké él a tiszta lélek. 
Legyen ezért lelkünk hófehér, 
A lélek a legdrágább, mely minden kinccsel felér. 

1945. január 

Holozsi Károly ezt a versét néhány nappal a halála előtt írta. Egyik volt rabtársa a 
hazatérése után megzenésítette. A vészterhes időkben, amikor tilos volt nemzeti 
imádságunk éneklése, Kárfjátalja magyarjai a templomokban és egyéb gyülekezetekben 
a himnusz/jelyett énekelték. A munkácsi római katolikus templom kórusának karnagya 
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írta át zongorára, a kórus Paskai László bíboros látogatása alkalmával adta elő. 
Nyomtatásban először Balázs Ádám budapesti újságíró adta közre a Magyar Hírek 
1989. évi 13• számában; hozzáfűzött jegyzetében megerősítette, bogy a verset a 
kárpátaljai katolikus templomokban himnuszként éneklik. (H. L.) 
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A SZERZŐ RÖVID ÉLETRAJZA 

Benében születtem 1926. január 18-án. Hatan voltunk testvérek, első 
lánytestvérünk kicsi gyermekként meghalt. 

Szüleim néhány hold földön gazdálkodtak, olykor béreltek is. 
Mint első fiút, e n g e m taníttatni akartak. Beírattak a beregszászi polgári 

iskolába, ám az ottani tanárok áttanácsoltak a gimnáziumba. A sikeres 
különbözeti vizsga után, 1938-ban kezdtem meg tanulmányaimat a beregszászi 
gimnáziumban, de leérettségiznem már nem sikerült: 1944 őszén, nyolcadikos 
gimnazistaként e n g e m is elvittek a szolyvai gyűjtőlágerbe, édesapámmal 



együtt. Onnan Szánokon át tovább vittek a Kaukázusba - Abháziába, majd 
Tbiliszibe. Kevés híján két év múlva kerültem haza. 

Tanulmányaimat a gimnázium épületében folytattam ugyan, de már ukrán 
nyelvű középiskolában. 1947-ben érettségiztem, és felvételizni próbáltam 
az Ungvári Állami Egyetem orvosi karára. Bőven e légséges pontszámaim 
ellenére nem jutottam be - lágeri múltam miatt. 

Ezután besoroltak a donbászi bányákba küldendő fiatalok csoportjába, s 
hogy ezt elkerüljem, a tanítói pályára jelentkeztem. Sárosorosziba neveztek 
ki, ahol két tanévben dolgozhattam. 1948-ban levelező tagozaton befejeztem 
a huszti magyar tanítóképzőt. 

1949 májusában édesapámat koholt vádak alapján 25 év száműzetésre 
é s vagyone lkobzásra ítélték, s ekkor, mint „megbízhatat lan elemet", 
„jóindulatúlag" engem is elbocsátottak, illetve kitoloncoltak a beregszászi 
járásból. Tíz évig nem sikerült visszakerülnöm, ez alatt az idő alatt tanítottam 
német nyelvet ukrán iskolában, messze a hegyek közt, voltam neve lő az 
a k n a s z l a t i n a i , majd az a l s ó v e r e c k e i g y e r m e k o t t h o n b a n . K é s ő b b 
könyvtárosként do lgoztam Beregszászban, ezze l e g y i d ő b e n diplomát 
szereztem az Ungvári Állami Egyetem orosz nyelv és irodalom szakán, ahol 
egy speciális csoportban magyar nyelvet és irodalmat is tanítottak. 

1959-től megszakítás nélkül 1986-ig szülőfalum általános iskolájában 
tanítottam magyar nyelvet és irodalmat, időközben hat évig igazgatóhelyettes 
voltam, és veze t tem a beregszász i l e v e l e z ő iskola helyi konzul tác iós 
kirendeltségét. 

Nyugdíjasként f o k o z ó d ó érdeklődéssel gyűjtögettem a szülőfalumra 
vonatkozó néprajzi és helytörténeti ismereteket, ezekben a témakörökben 
négy pályamunkámat díjazta a Magyar Néprajzi, illetve Honismereti Múzeum, 
kettő közülük könyv alakban is megjelent. 

1989-ben ott vo l tam a KMKSZ mega lakulásáná l Ungváron , majd 
Beregszászban, nem sokkal ezután, az elsők közt a járásban megszerveztem 
és é v e k i g e lnökként irányítottam a KMKSZ-, k é s ő b b a BMKSZ helyi 
szervezetét. Semmilyen pártnak nem voltam és nem vagyok tagja. 

1952-ben családot alapítottam. Feleségem szintén pedagógus , ma már 
nyugdíjas. Két lánygyermeket neveltünk fel, egyikük gyógyszerész, a másik 
óvodapedagógus . Három fiúunokánk van. 

Horváth László 
Bene, 
2004. szeptember 17. 
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Tündöklő szent fény, arany szabadság, 
Tőled szépülne a zordon világ. 
Rabságomban téged áhítalak, 
Fényedre vágyva sötét ég alatt. 

Krivoj Rog, 1951. I. 2. 



ÉDESAPÁMRÓL 

Édesapánk, Horváth Simon 1899-ben született Benében, hatgyer-
mekes családban. Az ő apja kétszer is megjárta Amerikát, sikerült 
annyit szereznie, hogy mindegyik gyermekének vásárolhasson öt hold 
földet, de a kohók mellett robotolva tüdőbajt is szerzett, ami korán 
sírba vitte. 

Az első világháború vihara édesapánkat tizenhét éves korában 
sodorta ki az olasz frontra, ahol elszenvedte az osztrák haderő által 
kezdeményezett gáztámadást. Túlélte ugyan, de elvesztette szagló-
érzékét, és a hörghurut kínjaitól csak a halál váltotta meg. A háború 
végéig kórházakban hányódott, a forradalom idején szökött haza. 

1919 tavaszán a románoktól megkapta a „legendás" 25 botot, mert 
két lovának rekvirálásakor ellenállni merészelt. Ugyanazon év őszén 
már a csehek voltak az új urak, akik 1921-ben rokkantsága ellenére 
besorozták kétévi tényleges katonai szolgálatra, s a cseh hadsereg 
kötelékében a Kárpátalja 1938-as visszacsatolása előtti hónapokban 
a csehszlovák határt kellett - volna - védenie a magyarok ellen... 

1919-ben megnősült. Szorgalmas munkával töltött évek jöttek, 
sikerült gyarapítania kis gazdaságát: földet vett, szőlőt telepített, s 
közben hat gyereke született. Nőtt a tekintélye, ott volt a hegyközség 
vezetőségében, a helyi elöljáróság esküdtjei és a református gyülekezet 
presbiterei közt. 

Szülőföldje 1938. évi visszacsatolása után még inkább fokozott 
energiával dolgozott , és a fáradságot nem ismerő igyekezet 
eredményeként aranykalászos gazda, helyettes (mező)bíró, majd 1944-
ben öregbíró, a gyülekezetben pénztáros, később gondnok lett. 

1944 nyarán póttartalékosként behívták a magyar hadseregbe. 
Huszt környékén a hídőrségnél szolgált. A front előtti napokban 
jóindulatú parancsnoka eltávozásra engedte, ő pedig értett a gesztusból 
- nem tért vissza egységéhez. 

1944. november 18-án együtt mentünk a szolyvai gyűjtőlágerbe. 
Őt 1945 januárjában a negyvenöt éven felüliekkel hazaengedték. 

Itthon tovább gazdálkodott a saját birtokán. Amikor egyre 
erőszakosabban kezdték szervezni a kolhozt, sokan édesapámat 
nézték, mondván: ha ő belép, akkor ők is. Édesapám konokul kivárt 
évekig. A hatalom azonban nem tűrt ellenállást: 1949 áprilisában 
letartóztatták, 25 év száműzetésre, 10 év jogvesztésre és teljes 
vagyonelkobzásra ítélték. A kiszabott büntetés egy részét Herszonban 



és Krivoj Rog környékén töltötte le. Sztálin halála után szabadult, 6 
évi és 4 hónapi szenvedés után, betegen került haza. 

Hazatérése után továbbra is a nép ellenségének tekintették, s 
eszerint bántak vele: a kolhozban kapott munkát, de a legrosszabb 
gebéket, fogatot bízták rá, a legnehezebb munkára irányították. 
Munkáját mindenütt már-már emberfelettien óriási türelemmel végezte, 
miközben bátran - szinte kihívóan - nézett egykori júdásai, a megszálló 
hatalom túlbuzgó kiszolgálóinak szemébe. Rendületlenül hitte és 
fennhangon vallotta: az embertelen rendszer előbb-utóbb magától 
összedől. 

A jövőbe látott volna?: neki lett igaza. Sajnos, a szovjet birodalom 
összeomlását nem érhette meg, 73 éves korában belehalt a lágerben 
szerzett betegségekbe. 

...Ezeket a verseket édesapám a lágerben, gyűrött iskolás füzetekbe 
írta, ceruzával. Sajnos, két füzetét az egyik motozásnál elkobozták 
tőle, ezért hiányoznak azok a versek, amelyeket rabságának első 
éveiben a feleségéhez és Margit húgomhoz írt; ők ketten tartották a 
kapcsolatot édesapámmal, küldték tehetségükhöz mérten a ritka 
csomagokat, írták a leveleket, amikor a család szétrebbent. Édesapám 
levélben hazaküldött versei szintén elkallódtak, csupán egyetlen 
négysoros maradt meg édesanyám feljegyzésében 1951-ből. 

Jól tudom, ezek az írások korántsem tökéletes költői alkotások, 
mi több: verseknek is talán csak a szerzőjük iránti kegyeletből 
nevezhetjük azokat. Ezért arra kérem, figyelmeztetem az olvasót, hogy 
ne keressen bennük szabályos verslábakat, hibátlan ritmust, megejtő 
szépségű szóképeket. Inkább próbálja beleélni magát az írások 
szerzőjének kilátástalanul sötét helyzetébe, megkeseredet t 
lelkivilágába, Istenben hívő magyar paraszti lelkületébe, a reményt 
soha el nem veszítő, a kegyetlen rabságban is naponta szeretteiért 
aggódó családfő, az ártatlanul sokat szenvedő ember gyötrelmes 
érzéseibe; ha ez sikerül, adott a magyarázat arra, miért fogott az 
ekeszarvhoz szokott kéz ceruzát életének legsötétebb korszakában... 

Fia, László 
Bene, 
2004. augusztus 20. 



M A R I S K Á N A K 

Jó napot kívánok, Mariska testvérem, 
Régen kérdezted, hogy szolgál egészségem. 
Igaz, hogy én is régen írtam levelet, 
De még régebben kaptam tőled híreket. 
Tudom, sok a ti gondotok és munkátok, 
Ha velem azokat nem is tudatjátok. 
De azért írhatnál pársoros levelet, 
Amelyben üdvözölnéd a testvéredet. 
Vagy úgy vagy ezzel, mint a közmondás tartja: 
Legyen a halottnak halott a barátja? 
Fáj az nekem nagyon, hogy azt kell éreznem, 
A rabtársam lett az én igaz testvérem! 
Mondja az ő nyelvén: ne búsulj te, Horváth, 
Jóra fordul minden, hagyd a szomorkodást. 
Jólesik itt nekem vigasztaló szava, 
Letörlöm könnyeim, hogy senki se lássa. 
Vagy úgy van, mint sírja a kedves halottnak, 
Amit eleinte sűrűn látogatnak, 
Visznek rá virágot, könnyekkel öntözik, 
Idővel aztán, amikor elfelejtik, 
Benövi, felveri virág helyett dudva, 
Majd végleg betakarja feledés hava? 
Bocsáss meg a szóért, nagy bánat diktálja, 
Ami a lelkemet szüntelenül rágja. 
Mint magas tölgyet a borostyán befonja, 
Zöldjével télen is végig betakarja, 
így képzelem el tőled a vigasztalást, 
Hogy varázsolná vidámmá bátyád arcát. 
Hiányzik nagyon tőled egy rövid levél, 
Melyben ujjongva olvasná a rab testvér, 
Hogy vársz, repesve vársz a viszontlátásra -
Isten áldjon téged, titeket, Mariska. 



RABVIRÁGOK 

Zuhant ismét egy napom a semmiségbe, 
És maradtam rácsok között reménykedve: 
Nehéz nap volt, de majd virrad ennél szebb rám, 
Ha egyszer kilépek a láger kapuján, 
S hazafelé veszem utam felujjongva, 
Hol vár rám feleség, gyermek és unoka. 
Vágyva vágyom azt a napot, azt az órát, 
Mikor velük viszontlátjuk végre egymást. 
...De rég elszakadtam messze idegenbe, 
Megőszült azóta hajam rengetege, 
Megöregítettek a keserves évek, 
Amiket rabságban túlélni remélek. 
Az unokákat csak fényképről ismerem, 
De hazatérve mind szívemre ölelem 
A játszadozó kis ember-palántákat, 
Kik engemet szintúgy sohasem is láttak. 
Istenem! Én otthon gyermekeket hagytam, 
Kik felnőttek, és már élnek házasságban. 
Általuk azóta lettem én nagyapa, 
Mióta fegyveres őrök a sarkamba 
Vigyázni szigorral álmom, gondolatom, 
Hogy magamat kedvemre ki sem sírhatom. 
Szavamat nem értik, bánatom nem érzik 
- Én csak egy számba vett öreg rab vagyok itt. 

Herszon, 1954. VII. 20. 



A BORZSA ÍZE 

Édestestvérek a Dnyeper és a Borzsa: 
A Fekete-tenger mindkettőnek anyja. 
Jön a Borzsa a Kárpátokból Váriig, 
Tiszán és Dunán a Fekete-tengerig. 
A Dnyeper nagy, fényes méltósággal ragyog 
- Annak egy szigetén a lágerben vagyok. 
Muszájból iszom a Dnyeperforralt vizét, 
Nem felejtem soha a kis Borzsa ízét, 
A parti fűzfák lombját, szakadó partját, 
Áradáskor szilaj-zordon haragvását, 
Csendes estéken lassú csobogását, 
Fényözönben a hullámok tvndértáncát. 
Életemnek nagy-nagy boldogsága lenne, 
Ha - mint régen - újra fúrödhetnék benne, 
De ha csak a partján járhatnék szabadon, 
Kiapadna attól tenger-nagy bánatom, 
És kedvemre kóstolva szólók nektár-ízét 
Elfelejteném a Dnyeper forralt vizét. 
...Ti, akik ott éltek, tán fel se fogjátok, 
Micsoda boldogság áldása rajtatok; 
Másképpen ragyog hazai tájon a Nap, 
Hűsebb a szellő, cirógatnak sugarak, 
Más ott a levegő, a termőföld áldott, 
Jobbak az emberek, szebbek a virágok! 
- Itt perzsel vad Nap, az árnyék is börtönöm, 
Még a pihenésben sincs semmi örömöm... 

Herszon, 1954. VII. 25. 



K E R E S Z T L Á N Y O M N A K 

Hozzád írok pár sort, kedves keresztlányom, 
A te leveled is várom, igen várom, 
Mert érezve börtönének sűrű rácsát 
Hírekre vágyik a te öreg nagybátyád 
Rólad és férjedről, apósod sorsáról 
- Ó, hogy elzárt tőletek irdatlan Távol! 
Üdvözletem nektek és a két gyereknek, 
Akiket én még csak nem is ismerhetek... 
Adjon Isten nekik friss jó egészséget, 
Leljék meg a szülők bennük örömüket! 
Sokszor gondolok a Kárpátokon túlra, 
Családunk kisarjadt új hajtásaira. 
De szeretném látni a délceg családfát, 
Ölembe emelni a sok szép unokát, 
Bejárni újra a ti kis falutokat, 
Hallgatni a dombon zengő harangokat, 
Elmenni - mint régen - otthon a templomba, 
Ahol akkor minden ajkon felhangozna 
A „ Tebenned bíztunk eleitől fogva... " 
Géza öcsém a szent helyen velem volna, 
Kezet adnék mindenkinek szeretettel, 
fő testvérnek és barátnak - könnyes szemmel. 

H e r s z o n , 1954. VIII. 12. 



VÁRVA V Á R T LÁTOGATÁS 

Egy péntek délelőtt jó hírrel lepnek meg: 
Itt vannak hozzám - látogatók érkeztek! 
Amíg a váhta1 felé futok, rohanok, 
Nagyon érzem: szívem a torkomban dobog. 
Az ablakon át látom, ott áll a fiam 
És feleségem - szinte elsírom magam. 
Bámulom őket a váhta ablakán át, 
De jön az őr és emelt hangon rám kiált: 
Engedély nélkül tilos belépni ide! 
Nyújtom a papírost rögtön a kezébe, 
Akkor az ajtót gondosan bezárja, 
Átballag a váhta másik oldalára, 
És hallom, hogy ott a nevemet kiáltja. 
Tudom, nevemmel most a fiamat hívja... 
Visszatérve így szól: sztarik, igyi szudá 2. 
Értem, most engem hív, még azt is, hogy hová, 
És megyek utána!A többit tudjátok... 
Keserű sírásra állt a ti orcátok, 
Én mutattam magamat életvidámnak 
- Megtanított a sors már komédiásnak... 
Ti dicsekvőn mondtátok, van mindenetek, 
Szükségről, gondokról mit sem beszéltetek, 
De láttam, Ilonkám, a sápadt orcádat, 
S tudtam, hogyan értsem dicsekvő szavadat. 
Láttam, fiamnak is oly sovány az orra, 
Mintha formázva vékony papírból volna... 
Éppen csak megtudtam, hogy kik üdvözölnek, 
Kik azok, akik még becsülnek bennünket, 
S már szólt az őr: vége a látogatásnak! 
- Gyorsan mondtunk még pár búcsúszót egymásnak, 
Küldtem sok-sok csókot a kis unokáknak, 
A nagymamájukat bízva meg postásnak... 

Herszon, 1954. VIII. 12. 

1 Őrség, őrszoba (orosz) 
2 Öreg, gyere ide! (orosz) 



Á L M O M B A N . . . 

Álmomban, ha látom öreg templomunkat, 
Kicsi gyermek módján elsírom magamat. 
Hit, erkölcs, szeretet: örök, úgy gondoltam, 
Szertefoszlott minden, amit megtanultam. 
Pedig valóság volt, megbecsülni való 
Harangunknak szava, a templomba hívó. 
...Háborgó nagy idő, mi létünket éri, 
Hitünket próbálja, mindennap megméri -
Elbukik a pásztor, hitnek ápolója, 
Könnyű hitű farizeus kikacagja, 
Letépi palástját a falu papjának, 
Tudatlan tesz rosszat az ő egyházának, 
Mi hitre tanított, jó erkölcsre nevelt. 
Konfirmálás után várt a gyülekezet... 
Gyermekként áldoztunk élő igaz hittel, 
Dicsőítve Istent csengő énekünkkel. 
Öregek ajkán is zengett a szép ének, 
Azután imáink szálltak fel az égnek. 
Harmadik esemény az esküvőnk volt még: 
A templomból kiléptünk, mint férj-feleség! 
Visszajártunk oda vágyva oltalomra, 
Mikor a szívünket gondok terhe nyomta. 
...Csendülj meg most újra, templomunk harangja, 
Messze hangzó hívásod lelkem szomjazza! 
Rázza fel hangod a hitetlen világot, 
Imákat mondjanak asszonyok, leányok, 
Férfiak éneke élő hittel zúgja: 
„ Tebenned bíztunk eleitől fogva..." 
Csendüljetek mind, ti elnémult harangok, 
Szerte a világban imára hívjatok, 
Hogy a népeknek közös megegyezése 
Emeljen bennünket áldott békességre. 



P I S T A B Á T Y Á M N A K 

Régen látott, kedves öreg Pista bátyám, 
Örülnék, ha leveledet olvashatnám. 
Hat év rabság után épp ideje volna, 
Hogy öcséd rólatok valamit hallana! 
Vagy tán általad is oly megvetett vagyok, 
Meg se kérdezhetem: hogy megy a sorotok? 
Hej, mikor engem ide eltemettek, 
Néhányan örültek a temetésemnek! 
Hihetem-e, hogy a testvéreim talán 
Nem voltak ott az örvendezők oldalán? 
Nehéz a keresztem, megaláztatásom, 
De bízok: eljön az én feltámadásom. 
Hatalmas reménység táplálja lelkemet, 
Megkurtítja Isten huszonöt évemet, 
Megsegít a minden hatalmaknak Ura: 
Bár öreg-betegen, de eljutok haza, 
Hogy köszönetet mondhassak mindazoknak, 
Kik aljasul derékba törték sorsomat. 
Mert nem tudhatja azt jó előre senki, 
Nem fogják-e őt is ilyen sorsra vetni; 
Kikél igazság-magja a bölcs beszédnek: 
„Ma ezt adtad nekem - holnap adják néked"; 
Uralkodnak rajtunk bár a hatalmasok, 
Megállítani nem képesek a Napot; 
Ma rájuk süt fénye, rám az árnyék borul, 
Holnap enyém a fény, rájuk sötétség hull... 
Vigasz ez, mégis fáj, hogy két fitestvérem 
Levelét hat éve hiába remélem! 
A közmondás szerint vér vízzé nem válik, 
De ez az igazság most megdőlni látszik: 
Testvér a testvérét nemcsak hogy megveti, 
Egy tál lencséért még el is ítélteti! 
Talán azt reméli dőre-gondolatban, 
E tettéért fogják megbecsülni- jobban... 
De én tudom jól: nincsen olyan hosszú nap, 
Ami után ne jönne szebb, új virradat. 



Kedves Pista bátyám, nem fáj nekem semmi 
- Csak még egyszer tudnék haza, hazamenni; 
Csak a régi sebek szakadnak fel újra, 
Csak a régi bánat szelídül át búra... 
Őszidő van, madárraj száll messze-messze, 
Szelek ágya hüvös-felhős ködből vetve: 
Míg az idő múlik, az ember öregszik, 
Megsemmisült minden, amiben eddig hitt; 
Becsület, szeretet- mind semmibe mentek, 
Hódol az ember bármi erkölcstelennek. 

Herszon, 1954. IX. 19. 

N E H É Z R E M É N N Y E L 

Ki irányítja az időnek folyását, 
Ki mutatja kis pataknak az ő útját, 
Ki ásott medret a hatalmas folyamnak, 
S jelez irányt szárnyas égi vándoroknak? 
Ki adja a szellőt és a viharokat, 
Felhők között kék tüzét a villámoknak, 
Ki hozza el a lombveszejtő őszidőt, 
S utána tél hidegét, a zordan-dermesztőt? 
Ki hozza el a fénnyel-záporos tavaszt, 
Melynek áldása a rögben csírát fakaszt, 
Kifordítja tavaszunkat át a nyárba, 
Hogy legyen csoda: vetett magnak kalásza? 
Ki ad kenyeret az embernek kezébe, 
Gyermeknek tejet édesanyja keblébe? 
Ki ad értelmet az ember elméjébe, 
Szépséges és rút érzelmet a szívébe? 
Ki teremt gondot, szívet tépő bánatot, 
Ki teszi, hogy e kettőt fel sem foghatod?! 
Csak érzed, hogy vannak, s magadat emészted, 
Hogy valaki, valami hiányzik néked. 
- Kérdéssel alszom el, hiánnyal ébredek, 



Átszövi fájdalom sanyarú létemet, 
Mert oda a szabadság, édes otthonom, 
A Miatyánkot rácsok között mormolom. 
Sóvár vágy hazavisz, jól művelt földemen 
És jó fekvésű szőlő-ültetvényemen 
Alatta a gyümölcsfák dús lombozatán -
Örül a tekintet, körbe-körbe járván. 
Szívemhez nőttek a magam ültette fák, 
Mint családunk fáján fiak és unokák. 
Őértük hevített buzgó igyekezet: 
A létnek szép esélyét teremteni meg! 
És gondoltam majdani öregkoromra, 
Hogy legyen életemnek derűs alkonya, 
Mint a verőfényes, nótatermő szüret, 
Mely felvidít fiatal és öreg szívet-
Most nehéz reménnyel élek: ki mindent elvett, 
Megszépíti még egyszer az életemet; 
Visszaadja elorozott szabadságom, 
Családomat, otthonomat viszontlátom. 

Herszon, 1954. X. 17. 

Ő S Z I G Y Ö T R E L M E K 

Borongós, szomorú októberi napok: 
Ilyenkor annyira lélekejtett vagyok-
A Távolt rejtő ködöt fürkészi szemem, 
De túlnan a jövőt hiába keresem... 
Ó, szabadság! Érted vágy hiába gyötör-
Árgus szemmel őriz engem száz börtönőr. 
Eljössz-e értem, leszel-e a kedvesem, 
Legdrágább csillag az én sötét egemen? 
Szabadulni innen talán sose lehet, 
Felfalja fényed gomolygó köd-rengeteg... 
Tűrök és szenvedek rabságban vétlenül, 
Huszonöt esztendő lelkemre nehezül. 
Miért lett keserű életem kenyere, 



Száműzve házamból messze idegenbe? 
Dehogy hibáztatom az idegen bírót, 
Ki nem tudhatott rólam se rosszat, se jót-
Tanú-,,barátaim"hazudták a vádat, 
Ezért lettem foglya fényes-rideg rácsnak. 
Hamis vádjaikat ahogy elfecsegték, 
A fizetséget aprópénzben felvették, 
Mehettek kocsmába pohárt emelgetni, 
Vétkük szennyét olcsó borral öblögetni. 
Hej, pedig nekik én sohasem vétettem, 
Aljas, ártó szándék éntőlem idegen. 
Megbánták-e vajon, amit velem tettek, 
Vagy sorsomon máig is jókat nevetnek? 
Miattuk kesereg asszonyom, gyermekem, 
Könnyeik hullása sebet üt szívemen. 
...De nyúlhat bármily hosszúra az éjszaka, 
Eljön majd annak is világos hajnala, 
Mert a fény a sötétséget meg nem túri, 
Az igazság a hazugságot elűzi! 
És kik most gomba módján megsokasodtak, 
Lesz dicstelen veszte majd az aljasoknak; 
Bújnának vissza anyjuknak oltalmába, 
De késő, mert üt az igazság órája 
iszonyúbb sebet a gonoszok jég-szívén, 
Mint amitől bűnük miatt szenvedek én! 
...És élhetek tán még teremtő munkával, 
Együtt örvendezve a kis unokákkal, 
Együtt a családdal, mit rútul szétdúltak, 
Fiaimmal, kiket tanulni sem hagytak. 
Lakhatjuk békésen a családi otthont, 
Melynek falai közt az öröm rügyet bont, 
Ahol talán „lesz még szőlő lágy kenyérrel" 
- Kezünk nyomán, áldott égi segítséggel. 



M E S S Z I R E S Z A K A D V A 

Mi az otthon és a hazai táj, 
Hol szabadon éltél, boldog voltál? 
Csak akkor döbbent rá az eszmélet, 
Mikor a sors messze sodor téged, 
És az emlékek zsongó serege 
Régi léted juttatja eszedbe. 
Oda visz az álom, oda a vágy, 
Hogy kedves otthonod viszontlásd, 
Ahol rád vár szerető feleség, 
A gyermekek, kikkel szép volt a lét. 
Vár a kis házban megszokott helyed, 
Hol a fáradságot kipihented, 
Hol minden, mindenki volt kedvedre, 
Sóváran vágyva szeretetedre. 
Jobb ott a kenyér, mint másutt - kalács! 
Száműzve sorsod nehéz kalapács, 
Üt-ver, meggörnyedsz csapása alatt, 
Kifordul szádból keserű falat. 
Drágább az otthoni táj kis röge, 
Mint idegen messzeség mezője. 
Ó, míg otthonomban boldog voltam, 
Annak hiányára nem gondoltam -
Pedig úgy kell a jót értékeln i: 
Könnyen el lehet azt veszíteni. 

Herszon, 1954. XI. 7. 



R A B F O H Á S Z 

Mint virrasztó a hajnalhasadásra, 
Úgy vágyok, várok a szabadulásra. 
Várom, hogy a szabadság fénysugara 
Mosolyogjon a nyomoridt világra. 
Rügyezzen remény minden sápadt arcon, 
Békés jólét legyen minden családon! 
Ne legyen több özvegy és hadiárva 
- Adj, Uram, szeretetet a világra! 
Árvák és özvegyek könnyét töröld le 
Mindenható kegyelmeddel örökre, 
Ne áztassa az barna kenyerüket, 
Aranyozd be aprócska örömüket. 
Ó, Uram! Ne legyenek többé rabok, 
Legyenek az emberek mind szabadok! 
Lakják otthonukat szépen, szelíden, 
Szorgos kezükkel teremtett jólétben! 
Vélt bűnökért ne üldözzön, jaj, senkit: 
Egyként becsüljön a törvény mindenkit! 

1954. XI. 8. 

P A N A S Z É S R E M É N Y 

Két hónapja hiába jön meg a posta, 
Az én levelemet soha meg nem hozza. 
Állok a tömegben feszülten hallgatva, 
A kiosztó nevemet mikor kiáltja. 
De hiába várok végig a nevemre, 
Szakad a szívemre csalódás keserve. 
Hát nincsen már senkim, ki levelet írjon, 
Nehéz rabságomból engem hazavárjon? 
Miért is, kihez is nékem hazamenni, 
Ha egy levéllel sem gondol énrám senki? 
Ó! De hiszen ott vannak a kis unokák 
- Hozzájuk húz, gyors szárnyakkal repít a vágy. 

Herszon, 1954. XI. 10. 



VÉLT B Ű N Ö K É R T 

Hová sodródnak a lehulló levelek, 
Hová visz még sorsom szenvedni engemet? 
Lehullt levélnek nincs többé helye a fán 
- Engem is elfelejt házam, falum, hazám? 
Úgy szeretném még látni az én falumat! 
Miért ne reméljem, hogy majd visszafogad? 
Ó, jaj: nincs békés otthonom, becsületem 
- Mindentől megfosztott irigy ellenségem. 
Nincs, aki levenné rabságos terhemet, 
Pedig vélt bűnökért szenvedtem eleget. 

Herszon, 1954. XII. 13. 

V Á G Y Á L O M 

Isten tudja, hová visz a végzet engem, 
Mikor és hol éri végét szenvedésem. 
Eljutok-e haza, ahová a vágy hív, 
Látni még falum, családom, unokáim, 
Apám és anyám sírját a temetőben, 
Fölöttük az áldott Napot felkelőben? 
...Ott mindent kisgyermekként elpanaszolnék, 
De az ég Urának csendben hálát adnék, 
Hogy kegyelme hazavezérelte utam, 
És családom közt pihenhetek boldogan. 
- De mindez a szabadságról csak szép álom, 
A családom iránti vágyakozásom, 
Kiktől elválaszt irdatlan-nagy távolság 
És hat éve tartó könyörtelen rabság. 



D E R Ű A L Á G E R B E N 

Egyik fogolytársam becses neve Kovács, 
Szíve-lelke olyan, mint a puha kalács. 
Nincsen ám egyebe, csak a fapipája, 
Reggeltől napestig szívja és piszkálja. 
Kerül abba csutka1 meg cigarettavég, 
Mindig csak azt szedi, és duzzog, ha nem ég. 
Ismerik a foglyok mind az ő szokását, 
A csutkavégeket pipájába dugják. 
Napjában háromszor megy a sztolovába2, 
Ötven-hatvan hamszát3 behány a szájába, 
A széthullt kásaszemeket összeszedi, 
A gyomrát így hiszi kielégíteni. 
Bajusza különös, úgy áll nagy-mérgesen: 
Minden szála külön, mint a vasgereben. 
Keni minden szerrel, ápolja gondosan, 
De az meredezik mégiscsak borzosan. 
Arca már olyan a sokféle kenőcstől, 
Mint mikor a gyermek hazajön szüretről. 
Napjában négyszer is megmosdik, hiába: 
Másik bajuszkenőcs ragad az arcára. 
Tanácsolok Rojkó-féle bajuszpedrőt, 
Mások ajánlanak neki bajuszkötőt, 
Másik kaján javaslatom: vágassa le 
- Csakhogy Kovács abba sem egyezik bele. 
„Kovács!Mikor alszol, levágom én neked" 
„Azt adja az Isten, akkor agyonverlek!" 
Pipának, bajusznak dolgában ővele 
Egyezségre jutni hogyan is lehetne-
Szidja szegény rabtárs a tyúktolvajokat, 
Akiknek „jóvoltából" ő ideszakadt. 
Felrója: elvitték ingyen a bikáját! 
„ Tévedsz, Jóska: években kaptad az árát!" 
- Máskor bámuljuk az ő ringó járását: 
Mintha vérmes fehérnép kelletné magát, 

1 Kukoricacsutka 
2 Étkezde 
3 Apró sós hal (szardella) 



Felöltözik „szépen " vasárnap délután, 
Úgy sétál őkelme fel-alá az utcán; 
Mintha lenne nagy hős, jól kihúzza magát, 
Miközben lányosan riszálja derekát, 
Amelyre öv gyanánt kötéldarab kötve 
- s „ boldogan "pöfékel, száll a pipa füstje... 

Krivoj Rog, 1955. I. 6. 

E R Z S I T E S T V É R E M N E K 

Sok-sok kínnal élő jó testvérem, Erzsi, 
Búmat, bajomat most eléd vágyom tenni, 
De nem sírva, nagybetegként panaszkodva, 
Csak éppen gondolva mostoha sorsomra. 
Te, kinek éltében jó napja kevés volt, 
Kinek lelkében a szenvedés dorbézolt: 
Megérted biztosan nehéz helyzetemet, 
Ki másokért éltem mindig életemet. 
Hajtott családom gondja, várt rám sok munka 
- Ki másnak tört annyit munkában a marka? 
Tavasszal eke, kapa és metszőolló, 
Nyáron kasza, villa, gyűjtés meg a sarló, 
Aztán ősszel a vetés, s már jött a szüret, 
A munkában számomra sose volt szünet; 
Kő-, fa- és rönkhordás télen a fogattal, 
Nem sok idő maradt törődni magammal, 
így aztán a munkában lábamat törtem, 
S kórházban hevertem, kényszerpihenőben... 
Jól műveltem szőlőm, szép volt az én kertem, 
Mert a dolog sűrűjétől sose féltem. 
Sokszor gondolok most arra, amit tettem, 
Ami miatt senyvedek sötét börtönben; 
Vádoltak, hogy nagyon büszke gazda voltam, 
Pedig csak a vagyonom féltettem, óvtam -
Mert náluk egy fejjel magasabbra nőttem, 
Megnőtt az irigyek hada körülöttem, 



Mondtak rám hetet-havat, tücsköt-bogarat 
- Rajtam a szennyüktől tiszta hely nem maradt. 
És hiába szóltam, hogy magamat védjem, 
Süket fülekre talált az én beszédem. 
Mintha régen történt volna, már hat éve, 
De Isten tudja csak, mikor lesz már vége 
A sok szenvedésnek, mit a sors rám hozott, 
Amit a két kezem szorgalma okozott... 
Most már késő számat panaszosan nyitni, 
Munkám jutalmának elvesztésén sírni -
Az élettől én már csak keveset kérek: 
Hogy a családommal, otthonomban éljek, 
Hogy viszontláthassam, akiket szerettem, 
És a kis unokákat megismerhessem. 

Krivoj Rog, 1955. I. 16. 

K Í G Y Ó K I R Á L Y 

Vagyunk itt néhányan kárpátaljaiak, 
Sok a beszéd köztünk - teljék a nap -
Kihallgatásunkról, hazug tolmácsokról, 
Hamis tanúk miatt ránk szakadt bajunkról. 
De mikor a búból untig elegünk van, 
Múlatjuk az időt derűs hangulatban; 
Felidézve járja sok-sok anekdota, 
S egyikünk-másikunk a térdét csapkodja. 
Kovács történetét írásba foglalom, 
Hogy volt Nagyberegen cigányriadalom. 

...A beregi gulyás tudákos hírben állt, 
Aki a jószággal kinn a Nagyerdőn járt. 
Szeretett ő inni, nagyot füllenteni, 
Tudákosságával büszkén dicsekedni. 
Nagyerdő-jártában egy nagy kígyót fogott, 
Unalmában azzal el-eljátszogatott. 
Kiszedte a fogát kalapja szélével, 
Etette azt válogatott eleséggel, 



Amitől a kígyó még nagyobbra hízott. 
A gulyás magára két inget is húzott, 
Az alá a kígyót titkon elrejtette 
- Hasa-háta körül tekergett a beste! 
Azzal együtt egyszer bement a kocsmába 
Gyógyírt keresni mohó szomjúságára, 
Ahol egy társaság emelte poharát, 
Holmi kuruzslásra hörpintve áldomást. 
De ami a lényeg, az ivó sarkába ' 
Ücsörgött a cigányvajda egymagába ', 
Aki hallotta a gulyást dicsekedni, 
Kuruzslást-varázslást hogy is kell érteni. 
A vajdát a sárga irigység elfogta: 
Milyen könnyen ihat a hazug gilyása! 
Kezdte annak tudását kétségbe vonni: 
- No, ha értsz valamit, meg kell azt mutatni! 
Ha olyan tudós vagy, varázsolj meg engem, 
Megemlegeted azt, tudom, én Istenem! 
Felfortyant a gulyás, amint ezt hallotta.-
- Hej, cigány, most kerülsz az ördög markába! 
Azzal a kígyót kebléből előhúzta, 
Ügyesen a nyaka köré csapta-fonta; 
Olyan lett a kígyó, mint a gyöngykaláris 
- A vajda ijedten látta a halált is. 
Kilelte a hideg, putrijába szaladt, 
Ágynak esett bizony, betegen nyomta azt. 
Felbolydult a tábor, tanakodtak sokan: 
Bosszút kell állni a gulyáson - de hogyan? 
Megragadva végül egy-egy baltát, botot, 
A sok cigány férfi a kocsmába futott. 
- Most légy legény, gilyás, mutasd meg, amit tudsz! 
Avagy ijedtedben mielőlünk elfutsz? 
Mutass kígyót rögtön, vagy mégy a halálra, 
Hisz apánkat rémítetted nyavalyásra! 
A gulyás gúnyosan nézett a bandára: 
- Előbb ezt kiiszom, nyavalyás cigánya! 
Fenekedett lármásan a haragos nép, 
Csapkodó botokkal mutatva ki dühét. 
Italát a gulyás nyugodtan kiitta, 



Aztán a kígyót közéjük hajította. 
Odalett azoknak hitvány bátorsága, 
Mind megfutamodtak, rémülten kiáltva: 
- Verjen meg a Devla, átkozott gilyása, 
Mirajtunk Mózesnek mind a tíz csapása. 
A ravasz gulyás még ezt is kevesellte, 
Huncut gondolatját meghányta-vetette: 
Ő bizony a cigányokat megbékíti 
- a békeáldomást velük fizetteti! 
Kiballagott szépen a cigány táborba, 
Mintha lenne a vajda látogatója. 
Látták a cigányok a vén gulyás jöttét, 
S fogta őket hideg, kiverte verejték-
Szólt a vajda: jaj, putrimon de sok a lyuk, 
Azokon át a gilyás kígyója bejut! 
Hogy ne érje nagy baj a ti vajdátokat, 
Dugjatok be valamivel minden lyukat! 
Odaért a gidyás, kívánt szép-jó napot, 
Miközben a vajda házához ballagott. 
- Cseppet se féljetek, jó szándékkal jövök, 
Barátságból a vajdának beköszönök 
- Nyugtatta ravaszul a gyülevész népet, 
Mutatva magát a béke követének. 
Zúgták a cigányok: - Nincs itthon a vajda, 
Dolgát intézni ment magas hivatalba! 
- Ebadta vén dádék, megtudom én mindjárt, 
Itthon-e őkelme, vagy tényleg odébbállt 
- Szólott a gulyás egy kis lyukat keresve, 
És a kígyót a putriba eresztette. 
Odabent azonmód meggyógyult a vajda, 
Kiugrott ijedten-hangosan jajgatva, 
Lerogyott a gulyás előtt könyörögve: 
Vidd a kígyódat, gilyás, vidd el örökre! 
Kacagott a gulyás: - Nem úgy van az, hékás! 
Ha én azt megteszem - lesz-e nagy áldomás? 
Esengett a vajda: nincsen neki pénze, 
Amin a kívánt áldomást megfizesse. 
- Úgy? Akkor az áldomást tartsd meg magadnak, 
Én meg adom a kígyónak kétpurdédat! 



Buktak a cigányok átkozódva térdre: 
Ne legyen a purdé kígyó elesége! 
Addig könyörögtek, addig egyezkedtek, 
Liter pálinkában végül megegyeztek. 
- De amíg az itókát meg nem ízlelem, 
Addig a kígyómat magamhoz nem veszem! 
- Szigorú feltételt így szabott a gulyás, 
Mire lett a kocsmába nagy futamodás; 
Maga a vajda futott el a kocsmába, 
Hogy ingyért ihasson a bitang gulyása. 
.. .Jót ivott a gulyás, aztán odébb állott, 
Inge alá rejtve a rusnya jószágot. 
Csakhogy a cigányok nem nyugodtak bele, 
Szórták az átkokat, ette őket fene; 
Forgatván a dolgot emide-amoda, 
Döntöttek: menjen a bíróhoz a vajda! 
Menjen a bíróhoz, nála tegyen panaszt, 
Hogy amit tett, a gulyás meg ne ússza azt. 
Ne kellett biztatni sokáig a vajdát, 
A falu fejének elmondta panaszát, 
És kérve kérte, nagy alázatossággal, 
Tegyen kemény törvényt a lingárgulyással. 
Kérdezte a bíró: - Mi bajod, jó ember, 
Hiszen az a gulyás igen derék ember; 
Senkit nem bántott, a marhát nem zavarja, 
Nincsen a világon senkivel sem baja! 
- Ejnye, bíró uram, kegyelmed nem tudja, 
Hogy a gilyás minden kígyóknak gazdája? 
- Fakadt ki a vajda haragra gerjedve, 
Vádoló szava végét kiegészítve: 

- Megy a kígy>ó mind, ahová ő akarja, 
És akiket akar, velük megmaratja! 
Inge alatt hordja, őtet meg nem marja, 
Merthogy ő a kígyóknak legfőbb királya! 
Ráengedte azokat az én putrimra, 
Miáltal rájött a baj az én purdémra! 
Magam is emiatt betegen feküdtem, 
A bejövő kígyó láttán megrémülten. 
Ha rágondolok, most is kiráz a hideg 



- A gilyást a Devla és törvény verje meg! 
Kérdezte a bíró, látva rémületet: 
Kígyónak fullánkja mart-e meg gyermeket? 
- Dehogy is, instállom, én azt nem engedtem, 
Inkább a gilyásnak áldomást fizettem! 
Bajszát a bölcs bíró pödörve hegyesre 
Felelt a vajdának: - Amit mondtál, mese, 
Akkora hatalma senkinek sem lehet, 
Hogy uralkodni tudjon a kígyók felett! 
- De bíz' igaz, instállom, mint égen a nap! 
- tódultak a vajda szájából a szavak -
Tessék csak eljönni a gilyáshoz holnap, 
Meglátja akkor a kígyót inge alatt. 
Ott tartja a bestét, belül a keblében, 
És azzal a cigányt iszonyú félésben! 
...Megunta a bíró, lezárta a vitát, 
A lingárgulyásra lett kiszabva bírság. 

Krivoj Rog, 1955. I. 25. 

U N O K Á I M 

Kellemes illatú szerény ibolyácska 
Minden tavaszomnak kedves kis virága. 
Én, bús öregember, száműzve rabságba, 
Sokat gondolok egy másik virágszálra. 
Ibolya ő is, az én első unokám, 
De nagyon örülnék, ha végre láthatnám. 
Mióta rab vagyok, azóta született, 
Ezért nem ismerem a kedves gyermeket. 
Nincsen ő egyedül, sokasodik számuk, 
Álmomban vágyaim elvisznek hozzájuk, 
Osztogatok nekik szőlőt és cseresznyét -
De mikor mondhatok nekik esti mesét? 
Ezt a boldogságot az élet elvette, 
Csak gondolhatok rájuk reggel és este 
- Mintha lennének ölembe emelve, 
És én hálatelten nézek a menyemre. 



.. .Múlik az életem szigorú rabságban, 
De lesz majd vigaszom a szabadulásban, 
Mikor újra virít a szerény kis virág, 
Ün nepi díszben áll majd az egész világ, 
S családom körében békében, szabadon 
Rossz álomnak tűnik mostani rabságom... 

Herszon, 1955. I. 29. 

M I K L Ó S K Á N A K 

Aranyos Miklöska, kedves kis unokám, 
Gondolat-levelet írok ma délután, 
Beleírom abba minden szeretetem, 
Hogy mennyire kíván téged látni szemem: 
Ahogy mézes búzát otthon a galambok, 
Ahogy virágok a napot, a harmatot... 
Ó, ha láthatnálak, visszajönne kedvem, 
Bús szívem gyógyultan verne hevesebben! 
Csengő kacajoddal elűznéd bánatom, 
Veled játszadozni lemie sok alkalom... 
Búmat elfeledve kergetnélek téged 
Végig az udvaron, azon túl a rétnek, 
Vidám hangunk zaja messzeségbe szállna, 
Örömünk sugara áradna a tájra. 
Délebéd-időben, jócskán megéhezve 
Derelye tömné a hasunkat degeszre. 
Jóllakottan máris azon törnénk fejünk, 
Milyen huncutsághoz lesz délután kedvünk... 

Krivoj Rog, 1955. I. 30. 



J O L Á N T E S T V É R E M N E K 

Hozzád írok pár sort, jó testvérem, Jolán, 
Érzem szereteted egész létem során. 
Segíteni téged most nekem kellene, 
S én vagyok rászorulva segítségedre... 
Megköszönöm neked a te jóságodat, 
Hogy meg nem vetetted elítélt bátyádat. 
Életemben sokat láttam, megpróbáltam, 
De olyan embert eddig még nem találtam, 
Aki szeretetét apjának, anyjának 
Vissza tudja adni úgy, hogy önmagának 
Fájó szívét tudta volna megnyugtatni -
Nem lehet leírni, szívvel kimutatni, 
Mi az a szeretet - azt csak akkor érzed, 
Amikor tapasztalsz iszonyú mélységet, 
Belezuhansz kegyetlenül megalázva, 
És rád szakad huszonöt év sokasága, 
Raboskodsz megvetve, élve eltemetve. 
De számíthatsz bajodban egy testvéredre, 
Ki maga is beteg, ápolásra szorul 
- Rá gondolva a szemedbe könnycsepp tolul... 
Sokszor olvasom az otthoni levélből: 
„A dohány van a te Jolán testvéredtől". 
...Ahányszor rágyújtok, jó sokszor naponként, 
Mindig eszembe jutsz. Jól írom: óránként, 
Hiszen rabságomban a „dolgom " csak annyi 
- Igyekszem a búmat füsttel elzavarni. 

Krivoj Rog, 1955. I. 30. 

G Y E R M E K E I M N E K 

Kedves Ica, István, áldott gyermekeim, 
Hozzátok írom most aggódó soraim. 
Belekerültetek ti már az életbe, 
Dolgozn i családra, apró gyermekekre-



Megadatik nektek, ami csak szükséges, 
Csak ti lehessetek erős, egészséges, 
Munkától nem félő és Istenben bízó, 
Akkor meglesz minden, mi az életben jó. 
Hogyan neveljétek apró családotok: 
Soha semmi másra ne legyen gondotok, 
Mert amit a kedves gyermek lát tőletek, 
Legeslegelőször ő azt tanulja meg. 
Tanítsátok meg hát jóra és nemesre, 
A szülő-, testvér- és emberszeretetre. 
Durva szót és szitkot ne halljon a gyermek, 
Akkor lesz csak benne örömötök nektek. 
Igaz, nem adhatok nektek én kalácsot, 
De meg ne vessétek a szelíd tanácsot, 
Amit most is diktál szívem szeretete, 
Hogy lehessek így a segítségetekre. 
Szeretlek titeket lelkem melegével, 
Minden gyermekemet igaz, szent érzéssel. 
De a messzeségből mást én nem adhatok, 
Csak amim maradt: élet-tapasztalatot. 
Nem nőttem fel én sem selyemben, bársonyban, 
Korán-ifjan felnőttek közt robotoltam, 
Megtanultam megkeresni a kenyerem, 
És hogy a munka: öröm és győzelem, 
Hiszen általa lehet vagyont szerezni 

- Amit aztán oly könnyen el tudnak venni, 
Dologtalan kézzel tönkretenni végleg, 
Hogy fájjon szíve a munka emberének... 
Tudtam, számomra mi a legértékesebb 
- A jól nevelt gyermek, az a legkevesebb; 
A legfőbb érték, amit az élet adhat, 
Amit senki és semmi el nem rabolhat: 
A szeretet, amit beléje neveltünk 
- Olyan érték, mit a jövőnek eltettünk, 
És mind visszakapjuk bőséges kamattal, 
Amit odaadtunk nevelő munkával. 
Csak akkor csillan fel az élet értelme, 
Ha van az embernek jól nevelt gyermeke, 
Tisztes-szép vagyona, kellemes otthona, 



Ahol nincsen neki a világgal baja. 
Egész életünkben csak arra törekszünk, 
Hogy a világon valahol otthon legyünk -
Ha együtt lehetünk, nem eshet nagy bajunk, 
Csak a szeretetben erősek maradjunk. 
Előttem felnőni láttalak titeket, 
Figyeltem örömmel első lépésetek, 
A szép emlékektől könnybe lábad szemem, 
Amíg levelemhez a szókat keresem. 
Mit kívánjak nektek? Békét és jólétet, 
Szerencsés életet gyermekeiteknek, 
Szorgos munkátokban türelmet, kitartást, 
Adjon Isten a ti munkátokra áldást. 
Ne szegje sohasem a ti kedveteket, 
Hogy lányok lettek a ti gyermekeitek; 
Közel a példa, a ti jó szomszédotok, 
Kinek a Teremtő egy fiút is adott: 
Bizony nem sok öröme telhetett benne 
- Fiát a világvihar elveszejtette. 
Gondot tehát ne okozzon soha nektek, 
Hogy melyik jobb: a fiú- vagy leánygyermek. 
Éljetek ti inkább békés nyugalommal, 
Neveljétek lányaitok édes gonddal, 
Mert tapasztalom most az én életemben, 
Mélyebb a szeretet a leánytestvérben -
Nem vetettek ők meg engem az ínségbe', 
Amint azt két fitestvérem, hej, megtette... 
Levelemet zárva még egyszer kívánom: 
Szeretet, békesség legyen a családon! 

Krivoj Rog, 1955. II. 3 

K L Á R I K Á H O Z , A K I S U N O K Á H O Z 

Klárika unokám, te fekete rózsa, 
Mikor vehetlek téged a két karomba? 
Vágylak látni téged, anyudat ismerni, 
Gyöngyöző kacajod kalárisba szedni, 
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Szeretnék szép nótát hallani ajkadról, 
Amelyik szólna a magyar rónaságról! 
Aki oly sokszor gondol szeretettel rád: 
Várod-e haza a te öreg nagyapád? 
Hazavágyok innen, haza - tihozzátok, 
Kényszer-börtönömből szabadulni vágyok. 
Hat éve nem láttam az otthoni tájat, 
Hat éve viselem láncát a rabságnak... 

1955. II. 15. 
F Ü Z E S I 

Egy nagyberegi társam neve Füzesi, 
Szakálla, járása feltűnővé teszi. 
Beteg-sápadt színű szegénynek az arca, 
Keservesen lassú, nehéz a járása. 
Panaszkodik mindig a fájó szívére, 
De csupán gondolhat ő a pihenésre. 
Fakó még a haja, de ritkul erősen 
- Bútól, bajtól, gondtól nem mentesült ő sem. 
Gondolkodik sokat az ő családjáról, 
Nemrég elköltözött jó édesanyjáról. 
Van egy testvéröccse, arra panaszkodik, 
Hisz az a családdal szemben rosszalkodik. 
Viaskodik hősen itteni sorsával, 
Közben arra gondol, mi van családjával; 
Nincs pedig értelme ennek a sok gondnak 
- Az ő rabságában enyhülést nem hoznak. 
Füzesi barátom, nézz magadon körül: 
Szenvedéseidben nem vagy te egyedül! 
Siratnak itt sokan otthont és családot, 
Visszavágyva az elorzott szabadságot -
De arról nekünk itt csak álmodni lehet, 
Míg annak fényes napja el nem érkezett; 
A mi dolgunk tűrni, várni reménykedve: 
Eljön egyszer szabadulásunk ideje. 

Krivoj Rog, 1955. II. 21. 



H O N V Á G Y 

Hej, rég elhagytam én a szülőfalumat, 
Száműztek onnan kemény ítélet alatt-
Látni vágyom nagyon kedves otthonomat, 
Várnak engem a szép szőlős hegyoldalak! 
Áhítom a Borzsát, ahogyan kanyarog, 
Amely a medrének ott S-betűt vágott. 
A falu elején álló öreg templom 
Képzelet-látványa enyhít kínjaimon -
Sokat jártam benne szabad életemben, 
Imádtam az Urat, zsoltárt énekeltem -
Templomunk szomszédja a régi iskola, 
Ahol tanítóm a tudásomat adta: 
Megtanított engem a betűvetésre 
- Öregen is hálás köszönetem érte! 
Sokszor végigjártam falum főutcáját, 
Köszöntve lakói apraját és nagyját-
Ottan telt el életemnek ifjúsága, 

Jó kedvvel fogtam ott bármilyen munkába, 
S bár korán rám szakadt a gondok keserve: 
Dolgoztam, bíztam, restséget nem ismerve -
Szeretem falumat, a benne lakókat, 
Emelem szívemhez őket rokonoknak, 
Hej, pedig közülük sokan mások lettek, 
Változó időkben rosszra vetemedtek: 
Istent nem ismerik, megvetik a testvért, 
Eladják az apát vagy annak gyermekét-
Sok családnak szomorú a háza tája, 
Hisz az apa vagy a fia senyved rabságba \ 
Akik hiába gondolnak a családra, 
Elárvult szeretteikhez hazavágyva. 

Krivoj Rog, 1955. II. 26. 



LACI F I A M N A K 

Minden gyermekemhez szeretek beszélni, 
Most neked akarok, Laci, pár sort írni. 
Felnőttél, fiam, mint engedelmes gyermek, 
Szavam-akaratom hűséggel követted. 
Szerettél tanulni, törődtél magaddal, 
Nem sok gondom akadt taníttatásoddal. 
Még ki sem kerültél az iskola-padból, 
Máris részed lett az elhurcoltatásból: 
Két évet töltöttél lágerben, ínségben 
- Nagy volt örömünk, hogy megjöttél épségben. 
Odaültél ismét az iskola-padba, 
Hajtott a tudásvágy, új nyelvvel kínlódva. 
Amikor végeztél a sok tanulással, 
Pihenni akartál egy esztendőt joggal, 
Mert kicsi korodtól nem volt pihenésed, 
Mindennap volt tenni-tudnivalód néked-
Menni kellett volna donbászi munkára, 
De te jelentkeztél választott pályádra: 
Hogy otthon maradhass, tanítónak mentél, 
Ember-palántáknak oktatója lettél. 
Szeretted otthonod, apádat-anyádat, 
Apraját és nagyját a kedves családnak, 
Amely bizony kezdett lassan szétszéledni. 
Kevés időnk akadt egymással beszélni, 
Orosziba mentél lakni, tanítani, 
Icát pedig akkor kellett férjhez adni -
Egyedül maradtam a csonka családdal, 
A már csak hanyatló kicsi gazdasággal; 
Dolgoztam keményen, de kedve-szegetten 
- Azóta is keserves az én életem. 
...Nehogy már megint magamról beszéljek, 
Ha egyszer hozzád-rólad szólt az ígéret! 
- Eljöttél te oda, ahol elítéltek, 
Ahol kiszabták rám a huszonöt évet, 
Vigasztaltál, mondtad: nincs semmi bajotok, 
Hisz a kolhozban sok búzát arattatok, 
Van kenyeretek, fátok, lesz mindenetek, 



Hát ne féltselek az ínségtől titeket. 
Persze, tudtam: csak a jó szíved diktálta, 
Hogy tele édesanyád éléskamrája... 
Aztán már csak leveleket kaptam tőled, 
S éreztem azokban elbidegülésed, 
De mindig kéznél volt a te segítséged, 
Örültem is minden tőled jött levélnek. 
Igaz, házasságod után egy ideig 
Nem kerestek engem a te leveleid; 
Tudtam annak okát: haragomtól féltél, 
Mert feleséget nem a fajtánkból vettél. 
Hittem is, írtam is: ki becsült, szeretett, 
Asszonya miatt engem meg nem vethetett -
Azután megkaptam rövid leveledet, 
Benne a hírrel: Klárika megszületett, 
És ott volt édesanyád egy vagy két képe, 
Hogy menye-unokája ügyét segítse... 
leveled formája számomra furcsa volt: 
Egyik Jele tiéd, másik anyádé volt -
Néztem sokáig a hírt hozó levelet, 
Éreztem csordulni szememből könnyeket. 
...Aztán ismét írtál: egészségetek jó 
- S leveled ritka lett, mint a Jchér holló. 
...Esztendő múlva jött csak tőletek csomag, 
Benne fényképek: feleséged s te magad. 
Aztán eljöttél engem meglátogatni, 
Megengedték az új képeket átadni; 
Akkor láttam először az unokámat, 
Sokféle formában kedves Klárikámat. 
Állva, futkározva egy futball-labdával, 
Bárányok közt kézen fogva az anyjával... 
A fényképek közt egy százasra találtam 
- Tudtam, hogy azt a jó gyermekemtől kaptam. 
Többször kaptam tőled ilyen segítséget, 
Arra kérem Istent, áldjon érte téged. 
...Amikor Herszonban mi egymást megláttuk, 
Összeölelkezve magunkat kisírtuk-
Kérdeztem volna akkor százféleséget, 
De nem engedték meg a magyar beszédet. 



A nyelvvel küszködve, lassan, akadozva 
Kérdeztem rá a legfontosabb dolgokra -
Amikor elváltunk, bizony úgy gondoltam, 
Hogy a fiamat most utoljára láttam -
Gyenge voltam akkor, lélekben elcsüggedt, 
Betegség gyötörte a megfáradt testet... 
De Isten velem volt, és ő megsegített, 
Jobbított sorsomon, adott egészséget. 
Túléltem egy hosszú, rosszemlékű telet -
Rosszabbat nem próbáltam, mióta élek. 
Hat éve már, hogy a lágerben hányódok 
- Otthon se kívánnék ahhoz hasonlatost. 
.. .Nagy nehezen megjött a várva várt meleg, 
A láger népe napsütésben ténfereg, 
Köztük járok, én is, elmélyedve gondba ', 
Merthogy ítéletem Moszkva jóváhagyta. 
...Lám, a te dolgodról már megint eltértem, 
Ismét csak magamról, nem rólad beszéltem, 
- Nyárí napon kaptam tőled táviratot: 
Édesanyád és te hozzám látogattok! 
Augusztusban tönént, péntek délelőtt... 
Hívtak, hogy ott vagytok már a kapu előtt. 
Szaladtam örömmel máris a váhtára, 
Kíváncsian néztem annak, ablakára. 
Megláttalak rögtön az első kapunál, 
Édesanyádat is melletted a drótnál. 
Megindult valami melegség szívemben, 
Hullva hullt szetnemből forró öröm-könnyem -
Az a pár szó, amit egymással válthattunk, 
Bearanyozta a mi találkozásunk; 
Nem tudtam, hogy beszéd lehet olyan kedves, 
Mint a ti szavatok: szép-emlékezetes. 
Köszönöm, fiam a fáradozásodat 
- Nem tudhatjuk: Isten, a sors mit miért ad. 
Ha a feleséged a falunkból lenne, 
Raboskodó apád nem jutna eszedbe -
De így eljöttél a te családod után, 
Meglátogatásomra időt szakítván. 
Nem is zúgolódom, mi és miért van így, 



Hiszen hoztál az én bánatomra gyógyírt. 
Fiam! Önnön sorsát nem formázza senki 
- Ahogy Isten adja, úgy kell annak lenni... 

Krivoj Rog, 1955. III. 1. 

K É R D É S E K 

Hej, ha nem lennék a lágerbe bezárva, 
Széjjelnéznék ott kinn a szabad világba ', 
Hazamennék végre az én kisfalumba: 
Terem-e még jó bor, nyílik-e még rózsa, 

Járnak-e ott, mint rég, jó kedvvel munkába, 
Járnak-e az emberek Isten házába, 
Húzzák-e a harangot úgy, mint rég, délre, 
Szólítja-e a falu népét ebédre? 
Élnek-e még a kedves régi szokások, 
Ünneplik-e vígan, mint rég, a farsangot, 
Vannak-e még otthon szép fényes esküvők, 
Mulatság, eljegyzés - járnak-e lánykérők? 
Vannak-e szép lovak és fényes szerszámok, 

Járnak-e télidőn pompás-zürgős szánkók? 
Visz-e posta meghívót szomszéd faluba, 
Hívnak-e cimborát legények a bálba? 
Születik-e nóta, ha mulatság járja, 
Ropja-e a csárdást legény és babája? 
Húzzák-e a Ritka búzát a cigányok, 
Táncolnak-e szépen legények, leányok? 
Ébrednek-e lányok szép éji zenére, 
Állítnak májusfát a házuk elébe? 
Szednek-e még barkát Virágvasár napra, 
Hogy a Nagy Királynak hintsék az útjára? 
Festenek-e hímest, mint rég, Nagypénteken, 
Adják-e Húsvétkor legénynek kedvesen? 
Járnak-e legények lányokat locsolni, 
A szép hímesekért verseket mondani? 
Zeng-e még dal, tréfa a hegyoldalakról, 
Hallani-e nótát kötöző lányoktól? 



Búzából, virágból koszorút kötnek-e, 
Ha keresztbe rakva kalászok erdeje? 
Szőlő érésekor kinn a hegyoldalon 
- Kosározás közben - buzog-e szorgalom? 
Készülnek-e izgalommal a szüretre, 
Fő-e báránygulyás, kalácsot sütnek-e? 
Megülnek-e, mint rég, disznótort, névestét, 
Köszönik-e illőn egymás szívességét? 
Tollfosztó szombaton és vasárnap este... 
A lányok, asszonyok fonóba mennek-e? 
Van-e még vidámság az én kis falumban, 
Atyafi, kinek nótázni kedve szottyan? 
Hej! Minálunk is tán elhalkult a nóta, 
Dalolják csak búsan, csendben, felzokogva... 
Minden házban sötét szomorúság játja 
- Minden családnak van siratnivalója. 

Krivoj Rog, 1955. III. 3. 

FELJEGYZÉS 

Egyik rabtársamnak a neve Egl...i 
(A teljes nevét nem tudom kiejteni), 
Otthon „eljárt a szája", tíz évet kapott 
- Most róla vetek papírra pár mondatot. 
Szereti a hasát, boldog, ha jóllakott, 
Herszonban megevett hal kásaadagot; 
De hiába eszik, sovány, mint egy kecske, 
Amely rosszul telelt és már öregecske. 
Sovány is, beteg is, de jó az ő szíve, 
Ha szólni kellett bárkiért, ő megtette: 
Hogy segítsen rabtársán, ha bajba jutott, 
Máris nacsalnyiktól nacsalnyikhoz' futott. 
Amúgy festőművésznek képzeli magát, 
Megfesti a rabtársak cingár alakját, 
Elkér érte pár rubelt, kevés szalon nát, 

1 Nacsalnyik - vezető, parancsnok (orosz) 



Vagy megegyezik a kuncsafttal, ki mit ád. 
Csak engem nem tud hat éve megfesteni, 
Mert szamármód előre fizettem neki; 
Kényes művészfajta, sokszor emlegeti: 
Előre fizetve nem jók a képei. 
Ha szemébe mondom, hogy ő egy nagy hangtér2, 
Homlokát ráncolva megorrol rám azért. 
Készen a tanulság: jó a szíve, lelke 
- A művészete nem ér hajítófát se. 

Krivoj Rog, 1955. III. 3. 

M É G E G Y S Z E R K L Á R I K Á H O Z 

Tudsz-e már imádkozni, kicsi unokám, 
Van-e, ki tanítson, kis fekete rózsám? 
Érted-e, tudod-e a magyar beszédet 
- Ha nem, egyszer majd veled hogyan beszélek.?! 
Szeretném ismerni az Édesanyádat 
- Jó lánya lesz-e ő a te nagyapádnak? 
Nem úgy akar vajon ő is velem tenni, 
Ahogy mások: mindent, amim van, elvenni, 
A fiamat éntőlem elszakítani, 
Öreg nagyapádat ezzel szomorítani? 
Klárika unokám, én szeretlek téged, 
És Édesanyádat szeretem teérted -
Aki felesége lett az én fiamnak, 
Szülőanyja drága leányunokámnak: 
Legyen veled együtt családomnak dísze, 
Nagyapádnak külön kedves büszkesége. 
Kedves kis Klárikám, a Jóisten áldjon, 
Imádkozz, hogy felvirradjon szabadságom. 

Krivoj Rog, 1955. III. 12. 

2 Hanglér - megbízhatatlan személy 



M A R I S K A L Á N Y O M N A K 
ÉS M I K L Ó S V E J E M N E K 

Kedves gyermekeim, Mariska és Miklós, 
Messziről ír nektek az apa és após. 
Régóta készülök már, hogy megköszönjem 
Mindazt a jót, amit ti tettetek velem. 
Neked külön hálás vagyok, Miklós fiam, 
Viseled a család gondját, mint rég magam. 
Elárvulva és mindenükből kifosztva 
Lettél családunk hűséges pártfogója: 
Mikor a sors ide hozott házasodni, 
Zokszó nélkül tudtál sorsukban osztozni. 
Megírtad levélben, gondjukat viseled, 
Amit most sem tudok megköszönni neked-
Bízok, lesz alkalmam, mikor hazamegyek, 
Forró szorítással tisztelni meg kezed. 
Gondoztok ti otthon egy időst, egy aggot, 
A feleségemet - és rám is gondoltok, 
Pedig megszületett kicsi gyermeketek: 
Rá és magatokra kell a kereseted. 
Nem ismerlek, Miklós, de érzem, hogy jó vagy, 
Becsüllek, szeretlek, fiamnak fogadlak. 
Mit kívánjak nektek?: jólétet, szerencsét, 
Áldott szeretetben boldogságot, békét. 
Nem várom, hogy rabságomban segítsetek, 
Csak annyit, hogy írjatok néha levelet, 
Mert az ellátás itten kissé megjavult, 
Nem olyan rossz, mint hat évvel ezelőtt volt. 
Élek, a Fiam és Margit segítenek, 
Amikor tehetik, pár rubelt küldenek. 
- Nehogy azt higgyétek, megsértődve lelkem! 
Dehogy! Arról van szó, hogy én megértettem, 
Miklós keresetéből alighogy futja 
Kisded családotoknak ellátására, 
És veletek együtt ott vannak még ketten: 
Elaggott nagyapa, szegény feleségem... 
- Elég volt tőletek annyi sok időn át 



Csomagot küldeni, fizetni a postát. 
Köszönök mindent, hisz belátom, megértem, 
Igen sokat tettetek ti ketten értem! 
Nem azt akarom ezzel kijelenteni, 
Hogy a többiek nem vágytak segíteni, 
De mindnek megvolt a maga terhe, baja, 
Szétszórta őket a sors a nagyvilágba: 
Laci, Simon, Margit elkerült otthonról, 
Gondoskodniuk kellett saját magukról, 
Mégis, bajainkban segítettek minket, 
Küldtek pénzt nekem és a feleségemnek. 
Tebenned, Miklós, nagy érték a szeretet, 
Legyél továbbra is jó, megértő gyermek, 
Amilyen Mariska, a te feleséged 
- Ne nevess ki, ha gyermekemnek nevezlek. 
Becsüljétek egymást a feleségeddel, 
Megkaptad a kezét - sose engedd el. 
Neveljétek értelmesnek unokámat 
- Legyen még testvére a kis Miklóskának. 
Ne féljetek ti az élettől, világtól, 
Hogy nem tudtok megélni tisztes munkából, 
Addig nehéz minden, amíg nem ismerjük, 
Aztán már a gondot vígabban viseljük. 
Néha ugyan hisszük, mások gondja könnyebb, 
Pedig sokszor a miénknél is nehezebb-
A gyermek is ilyen kellemetes teher, 
Érte örömmel robotol minden ember, 
Mert ki más lehetne az élet értelme: 
Apának-anyának értelmes gyermeke. 
Aki megbecsüli, ki érte dolgozik, 
És amit kap, idővel visszafizeti. 
- Jaj, de ne higgyétek, hogy azért beszélek, 
Mintha gyermekeim adósok lennének! 
Ó, dehogy, csak hát az én sorsom úgy> esett, 
Rút emberi ármány a börtönbe vetett. 
Bírnék még, szeretnék dolgozni, mint régen, 
Nem tengődnék mástól kapott segítségen -
Tudnék még szántani, vetni, boronálni, 



Metszeni, tehénnek jó füvet kaszálni, 
Gondozni lovakat és szép teheneket, 
Hajnalonként szorgos-fürge méhecskéket, 
Etetni malacot, borjút, bárányokat, 
Egyszóval vezetni kis gazdaságomat. 
De ez már a múlté, mind a porba esett, 
Mint a karéj kenyér, mit a gyermek evett, 
De egy éhes tyúk a kezéből kikapta; 
Nem lenne értelme búsulni miatta, 
így alakult sorsom, ti se sirassatok, 
Istenünk áldása maradjon rajtatok. 

Krivoj Rog, 1955. III. 17. 

T Ö P R E N G É S 

Hosszú, nehéz évek múltak el felettem, 
A szabaduláson vívódik a lelkem. 
A múltat tudom, de milyen lesz a jövő, 
Mit hoz rám a holnap, az elkövetkező? 
Vár-e még rám nyár, megérek-e még tavaszt, 
Amely az arcomon örömkönnyet fakaszt? 
Ember vagyok, lehetek-e újra szabad, 
Élhetek békében, amit otthonom ad? 
Járhatok-e még jókedvűen munkába, 
S hogy élek, azt senki szememre ne hányja? 
És ha lesz kenyerünk, jószágunk, mindenünk: 
Nem fáj majd másnak, ha arra büszkék leszünk? 
Elérem, hogy amit munkámmal szereztem, 
Soha senki el ne rabolhassa tőlem? 
...Hogyha innen holnap el-kiszabadulnék, 
Otthon vajon milyen munkához foghatnék? 
Ó! Csak lehetnék otthon szeretteimmel: 
Meg lennék elégedve az életemmel. 

1955. aug. 5. 



M A D A R A K , E M B E R E K . . . 

Akinek két otthont adott a Teremtő: 
Boldog otthonában - övé mind a kettő. 
Költ a madár fiat, repülni tanítja, 
Viszi ősszel messze, a másik otthonba. 
Az őfia fajtája közt talál társat, 
S új hazába száll el, ha vége a nyárnak. 
Más az ember sorsa, nincs neki hazája, 
Elviszik erővel keserű rabságba, 
Házát és birtokát elkobozzák tőle, 
Családját szétszórják messze idegenbe, 
A gyermeknek mondják, ne írjon apjának, 
Mert az ellensége kényszer-hazájának. 
Boldogok a fecskék, útra készülődnek, 
Százával a telefondrótokra ülnek, 
Fel-felszállva tesznek egy-egy körrepülést, 
Hogy a gyöngét, gyávát útra erősítsék. 
Szomorúan nézek szabad madarakra, 
Mert engem itt hagynak nehéz rabságomba'. 
- Hej, hogyha nékem is szárnyaim lennének, 
Szeretteimhez hazarepítenének. 

Krivoj Rog, 1955. aug . 17. 

Á L O M ÉS V A L Ó S Á G 

Három szép unoka: Ibolya, Piroska, 
Ilonka - nektek ír most a rab nagyapa. 
Látni vágylak titeket, ölembe venni, 
Másik nagyapával ebben versenyezni. 
Boldog is őkelme, az Isten éltesse, 
Unokáit még sokáig szerethesse. 
Kicsi szép virágok, kedves kis leányok, 
Az Isten áldását kérem én reátok, 
Tanuljatok szépen imádkozni hozzá, 
Hogy a rab nagyapát hozzátok elhozná, 
Kinek nincs ahhoz szava, papírra vetni: 
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Unokáit mennyire tudná szeretni. 
Értetek, úgy hiszem, érdemes még élni, 
Látni benneteket sudár-nagyra nőni. 
Engem itt sokszor gyötör élet-unalom, 
A kétség: sorsom terhét miért vonszolom?! 
...De álmaimban hogyha látlak titeket, 
Mindahányszor életvidámán ébredek. 

1955. aug. 20. 

A Z ÉLET M O S T . . . 

Aki a búzát, a gabonát aratja, 
Az az életet, a kenyeret munkálja. 
Áhítattal öleli a markot, kévét, 
Hálát mond Istennek a dús aratásért. 
így dolgoztam én is, kedves öreg párom, 
Amíg el nem vették az én szabadságom. 
Szántottam-vetettem, földet is béreltem, 
Belőle tizenkét magot is kivettem. 
Szerettem a földet, hálás is volt nekem, 
Megadta bőven mindennapi kenyerem, 
Nem kellett neked hajnalban, félve menni, 
Szomorúan elhullt kalászokat szedni. 
...Úgy fordult a sorsunk, kalászt szedned muszáj, 
Mert amink volt- másé, emléke visszafáj. 
Bizony volna-lenne sok jogos pan aszunk, 
De nincs senki, aki értené jajszavunk. 
- írdd meg nekem, párom, gond-baj ha rád szakad, 
Én megértéssel olvasom szavaidat. 

1955. aug. 25. 



E M L É K E K 

Ökörnyál ha úszik és a nyárnak vége, 
Elfog régi idők gyönyörű emléke, 
Mikor begyűjtöttem és már learattam, 
Portám minden zugát áldással beraktam -
Tele volt a csűröm, búzával hombárom, 
Méz és gyümölcs illatával az udvarom, 
Az istálló népes értékes jószággal, 
A szénatartó illatozó szénával. 
Készültem gondosan az őszi vetésre, 
Pince-, hordótisztítással a szüretre, 
Törtem a tengerit, a krumplit kiszedtem, 
Az őszi munkákkal sorra elkészültem. 
Az áldásos szüret maradt utoljára, 
Részt vett abban a család apraja-nagyja, 
Szedtünk szép meghagyót, eltettük télire, 
A borszőlőt présbe, hordóba, pincébe; 
Közben jó bon ittu nk egymásra köszöntve: 
Adjon Isten bővebb szüretet jövőre! 
Mikor készen voltunk vetéssel, szürettel, 
Megtelt a szívünk is, lelkünk is örömmel, 
Istennek hálát adni mentünk templomba, 
Hogy áldását tőlünk soha meg ne vonja. 

H e r s z o n , 1955. aug . 28. 

I Z M U S O K N É P E 

Nemszeretem-nép, megfertőzte sok izmus: 
Sovinizmus, fanatizmus, káinizmus... 
Nem szeret ez senkit, se Istent, se embert, 
A hazudozásnál másat sose ismert. 
Henye evés-ivás, egymás eladása: 
Ez az ő legkedvesebb foglalkozása. 
A munkáról hallod legtöbbet beszélni, 
De szerszámot fogni- felettébb rühelli, 



És ha a dolgokat ki nem kerülheti, 
Csúnyán veszekedve, osztozva lát neki; 
Mind úgy akarja megosztani a munkát, 
Hogy ne ő- a másik végezze a súlyát. 
De inkább henyél csak, álmodik meséket: 
Vodkát, fehér cipót, kolbászféleséget -
Beálmodja magát mesék világába 
- Hal, barna kenyér, tea van a valóságba'. 
Azt hiszi, olyan, mint az ő kultúrája, 
Nincsen sehol másutt az egész világba '; 
Őt az ellenkezőjéről meg nem győzöd 
- Csak ha az orrod te is tenyérrel törlöd... 

( D á t u m n é l k ü l ) 

A V Á R A K O Z Á S K E S E R Ű S É G E 

Várok, várok- mire várok? 
A sorstól még mit kaphatok? 
- Bántást, hajszát, üldöztetést, 
Jó munkámért csak megvetést. 

Segítségért, jótettemért 
Mindig csalás, irigység ért. 
Becsületes szívességem, 
Jósággal telt emberségem, 

Szegényen szánakozásom, 
Jókedvű adakozásom 
- Mind-mind kár volt és hasztalan; 
Az ember, jaj, haszontalan. 

Farkasa ő testvérének, 
Üldözője nemzetének-
Éhes sakálként ordított, 
Míg börtönbe nem juttatott. 



Hej, de buzgón igyekezett 
Hazudni, hogy ítéletet 
Hozzanak rám, vas-szigorút, 
Amely alól nincs visszaút. 

Ha meg is nyílik börtönöm, 
Szabadságom nem köszönöm, 
Nincsen kedvem élni vele 
- A szabadnak sincs kenyere. 

Békességem, igazságom, 
Becsületem, szabadságom: 
A csaló rajuk a gazda, 
Senki másnak nincs igaza. 

Ő hajszolhat özvegy-árvát, 
Nincsen, aki igazságát 
A gazfickón megtorolja, 
Egy korbáccsal jól elrakva. 

Krivoj Rog, 1955. szept. 6. 

R E M É N Y S Z E P T E M B E R B E N 

Ebben a hónapban jött el az ideje, 
Amit várt sok-sok rab sóhajosan, nyögve; 
Szeptember hozta a béke olajágát, 
Sok-sok fogolytársunknak szabadulását. 
Örömet hozott a jó hír érkezése, 
A fentről jött rendelet kihirdetése; 
Akiket elítélt terror és hazug vád, 
Eljött értük a régóta várt szabadság. 
Nagy az én örömöm és nagy az én gondom: 
Hogyha hazamegyek, miként is lesz dolgom? 
Itt a kezem-akaratom vasra verve, 
Bosszú-gondolatom is megfélemlítve, 
Hogy az ebadtákra, kik eladtak engem, 



Kezem felemelni nehogy legyen merszem; 
így félti az ördög és védi a kölykét, 
Amiga hatalmát végleg meg nem törték. 
- De hiába félti, eljön az ideje, 
Lesz a sok gazságért méltó fizetsége, 
Mert van a világon sok jó és bölcs ember, 
Aki életében mindent annak szentel, 
Hogy istenes hite és a becsülete 
Senkinek se legyen szemétdombra vetve, 
Életét mindenki szabadon élhesse. 
- Dolgaikban őket az Isten segítse. 

Krivoj Rog, 1955. szept. 15. 

A Z ÉLET J U T A L M A 

Guruló kő az életünk, 
Ahová sorsunk dob, megyünk. 
Nem tudunk semmit előre, 
Mindent bízunk a jövőre. 

Megyünk süketen és vakon 
Göröngyös élet-úton, 
Várjuk mindig a szebb jövőt, 
Bővebb, derűsebb esztendőt. 

De vagyunk mind szegényebbek, 
Viselői szenvedésnek, 
Bár azt hiszi sok-sok ember: 
Él dicsőséggel, sikerrel. 

Balga ember el nem hiszi, 
Őt is csak a végzet viszi -
Léte végén a jutalom: 
Ásott gödör, csendes halom. 

Krivoj Rog, 1955. szept. 15. 
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engem is elvittek a szolyvai 
gyűjtőlágerbe. Kevés híján két év 
múlva kerültem haza. 

1947-ben érettségiztem. 
A tanítói pályára jelentkeztem. 

Sárosorosziba neveztek ki, ahol 
két tanévben dolgozhattam. 
1948-ban levelező tagozaton 
befejeztem a huszti magyar 
tanítóképzőt. 

Mint „megbízhatatlan elemet", 
kitoloncoltak a beregszászi 
járásból Tíz évig nem sikerült 
visszakerülnöm. Később könyv-
tárosként dolgoztam Bereg-
szászban, ezzel egy időben 
diplomát szereztem az Ungvári 
Állami Egyetem orosz nyelv és 
irodalom szakán. 

1959-től megszakítás nélkül 
1986-ig szülőfalum általános 
iskolájában tanítottam magyar 
nyelvet és irodalmat. 

1989-ben ott voltam a KMKSZ 
megalakulásánál irányítottam a 
KMKSZ-, később a BMKSZ helyi 
szervezetét. 

nia kis gazdaságát. Nőtt a 
tekintélye, ott volt a hegyközség 
vezetőségében, a helyi elöl-
járóság esküdtjei és a refor-
mátus gyülekezet presbiterei 
közt. 

Szülőföldje 1938. évi vissza-
csatolása után aranykalászos 
gazda, helyettes (mező)bíró, 
majd 1944-ben öregbíró, a gyü-
lekezetben pénztáros, később 
gondnok lett. 

1944. november 18-án együtt 
mentünk a szolyvai gyűjtőlá-
gerbe. 

1949 áprilisában letartóz-
tatták, 25 év száműzetésre, 10 év 
jogvesztésre és teljes vagyon-
elkobzásra ítélték. 6 évi és 4 
hónapi szenvedés után, betegen 
került haza. 

Ezeket a verseket édesapám a 
lágerben, gyűrött iskolás füze-
tekbe írta. Adott a magyarázat 
arra, miért fogott az ekeszarv-
hoz szokott kéz ceruzát életének 
legsötétebb korszakában. 

Horváth László Fia, László 

Benében 
születtem 
1926. ja-
nuár 18-
án. 
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Édesapánk, 
Horváth 
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Benében. 

1919-ben 
megnősült. 
Sikerült 
gyarapíta-




