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ELŐSZÓ 

Az idő begyógyít ja a sebeket, de valahányszor eljön az emlékezés 
órája, újra felszakadnak a hegek és az átélt megaláztatások, a kiszol-
gáltatottság érzése felkorbácsolja a lélek nyugalmát. Pedig felejteni 
kellene... 

Riskó Károlyné, született Mandrik Erzsébet, e könyv szerzője nem 
tud felejteni. Érthető: mindazt, amit ő élt át, képtelenség elfelejteni; 

Először egy rádióműsorban hallottam róla. Valamelyik túlélő 
emlékezett vissza lágeréveire, miközben megemlített egy kárpátaljai 
lányt, akit Böskének hívtak. A túlélő vallomása szerint ez a fiatal 
lány nagyon sok hadifogságban sínylődő magyar honvéd életét 
mentette meg azzal, hogy az éhezéstől és gyötrelmesen nehéz fizikai 
munkától legyengült rabokat bejuttatta a lágerkórházba. Ez a rádió-
műsor évekkel ezelőtt hangzott el, s akkor úgy véltem, bizonyára 
téved a túlélő, hiszen akkori ismereteim szerint nőket — fiatal lá-
nyokat! — Kárpátaljáról nem hurcoltak lágerbe. 

Csakhogy a túlélő nem tévedett. Az én ismereteim, a mi ismerete-
ink voltak h é z a g o s a k . . . 

1946. február 6. Ez a nap bizonyult végzetesnek Mandrik Erzsébet 
számára: a viski portájukra betérő, pálinkát követelő és az elfogyasz-
tott italtól lerészegedő, emberi mivoltából kivetkező szovjet határőr-
tiszt leteperte, megerőszakolta az akkor pár nap híján tizenöt éves 
kislányt. A segélykiáltásokra berohanó édesapa — látva a gyalázatos 
tettet — heves felindultságában puszta kézzel végzett az egyenruhát 
viselő liliomtipróval. 

A következmény: az ügyből politikai gyilkosságot kreáló szovje-
tek az Erdélybe menekült apa távollétében annak családtagjain álltak 
bosszút. Böskét, aki ténylegesen maga is egy aljas bűncselekmény 
áldozata volt, az USZSZK BT hírhedt 54. és a Szovjetunió ВТК 58. 



paragrafusa alapján, azaz „államellenes cselekmény" elkövetésének 
vádjával ítélte el a hadbíróság. A megfellebbezhetetlen ítélet tartal-
ma: 5 év fegyház, 5 év kényszermunka és örökös száműzetés. 

Ezzel egyidőben szabad préda lett a Mandrik család összes ingó és 
ingatlan vagyontárgya. Házukat államosították, kolhoziroda lett belő-
le. 

Politikai elítéltként Mandrik Erzsébet a poklok poklát já r ta meg. 
Több mint tíz évet töltött különböző börtönökben, ' lágerekben és 
száműzetésben. El tudjuk-e képzelni egyáltalán, mit je lent mindez 
egy fiatal lány számára? Hiszen kezdetben még fogvatartói és fo-
golytársai nyelvét sem értette, nem tudott velük szót váltani. Ráadá-
sul abban a tudatban kellett raboskodnia, hogy őrá semmilyen am-
nesztia nem vonatkozhat: az 58. paragrafus ezt teljességgel kizárta. 

1956 novemberében végül is megkegyelmeztek neki — egy olyan 
bűnért, amit soha nem követett el. Igencsak gyötrelmes utazás végén 
került haza másodmagával — börtönben született f iúgyermekével -
és akkor ébredt tudatára: nemcsak ő szenvedett, hanem az egész 
c s a l á d . 

így gázolt át egy embertelen hatalom a viski Mandrik-családon, s 
különösen Erzsébeten. Nem vitás: az emberölés bűn és azt az édes-
apa elkövette; de vehet-e elégtételt bármelyik bíróság ezért az ártat-
lan gyermeken, aki ráadásul ez esetben az emberölés áldozatának 
áldozata volt?! 

Mandrik Erzsébet történetével megismerkedve gyakran eltöpren-
gek: milyen idők járhattak akkor, miféle félelmek bujkálhattak a 
megszálló hadsereg ítélethozóiban? Miként lehetséges, hogy nem 
akadt akárcsak egyetlen józanul gondolkodó, tisztességes ember, aki 
megpróbált volna lelkiismeretesen a végére járni annak, valójában 
mi és miért történt a Mandrik-portán ama végzetes napon? Merthogy 
Mandrik Erzsébet — Böske — a rajta elkövetett erőszakról soha nem 
beszélt senkinek. Ez a vallomás, amelyben nyilvánosságra hozza 
tragikus sorsát — majdnem ötven esztendő múltán szakadt ki belőle. 



Igen, Mandrik Erzsébet megírta lágeréveit. Tanúsíthatom: meg-
rendítő olvasmány. Civilizált ember számára iszonyatos és elfogad-
hatatlan borzalmak naplója. 

S öt, az ártatlanul meghurcoltat , aki tíz éven és tíz hónapon át ra-
boskodott a Gulágokon, még ma is sújt ja a sors: az Országos Kár-
rendezési és Kárpótlási Hivatalhoz benyújtott kárpótlási kérelmét 
elutasították.., 

Balogh Irén 



GYEREKÉVEK 

Életem emlékeit szedegetem össze. Kevés jóról , szépről adhatok 
számot, azokról is csak a gyermekkor többé-kevésbé felhőtlen évei-
ből. 

1931. február 8-án születtem Visken, Mandrik József gazdálkodó 
harmadik gyermekeként. A keresztségben az Erzsébet nevet kaptam, 
de e családban és faluszerte mindenki Böskének szólított és szólít ma 
is. Két fiútestvér előzött meg a sorban: Jóska és Gyula. Az én szüle-
tésem után anyám még egy fiúgyermeknek adott életet: Sanyi öcsém 
két évvel volt f iatalabb nálam. 

Jómódú családba születtem: apám több száz hektár szántó, erdő-
rész, kaszáló és legelő birtokosa volt. A Mandrikok Visken iparkodó, 
jó l gazdálkodó emberek hírében álltak. Dolgoztak is keményen, s a 
munka szeretetére nevelték gyermekeiket. Belenőttem én is a dolog-
ba, a fiúkkal együtt segítettem szüleimnek amiben csak tudtam. 

Első gyermekkori emlékem egy kirándulás a viski várhegyre, ahol 
házunk, istállónk, több hektár gyümölcsösünk és méhkaptáraink 
voltak, egy alkalmazott család gondoskodására bízva. A hegy lábánál 
ásványvízforrás tört a felszínre. Vasárnaponként , ha arra alkalmas 
volt az idő, apám befogott a szekérbe, felszedelőzködött a család és 
fenn a hegyen töltöttük az egész napot. 

Négyéves lehettem, amikor egy ilyen kirándulás alkalmával apám 
a Várhegyen szalonnát sütött, Sanyi öcsémmel leültünk melléje és 
vártuk, hogy megzsírozza a j ó puha, araszos karéj házikenyeret. Mi-
vel leányka voltam, nekem kedvezett: az első karéjt mindig én kap-
tam. Ezúttal is így történt. Elvettem a kenyeret, beleharaptam és már 
szaladtam is édesanyámhoz. A falu felé nézve valami furcsát pillan-
tottam meg körös-körül hétágra sütött a nap, ám a falu fölött homály, 
szürkület gomolygott. Csodálkozva kiáltottam fel. Édesapám odané-
zett, felugrott, ráült a kifogott lóra és elvágtatott; éppen csak oda-



szólt anyámnak, hogy ne mozdul jon sehová, várja meg öt. Egy idő 
után azonban anyám a tanya lakóival felrakatta a szekérre a leszedett 
téli körtét, a kereket megkötötte, befogta a másik lovat és kezdtünk 
lefelé ereszkedni a dombról . Félúton találkoztunk édesapámmal . 
"Tüz van a faluban" - mondta. Két bátyám aznap otthon maradt, s 
apám azt hitte, tán ők gyújtot ták meg a szénakazlakat, mivel a tüz a 
mi utcánkban pusztított. Leégett két porta és a kovácsműhely. Még 
oltották a tüzet, amikor hazaérkeztünk. Bizony j a j lett volna a bátyá-
imnak, ha ők gyújtogattak volna: apám nagyon szigorú ember volt, 
keményen fogott bennünket . 

Másik korai emlékem a drága Emma nénihez, apám testvérbátyjá-
nak feleségéhez fűződik. Neki nem volt gyermeke, így minden szere-
tetét, jóságát ránk pazarolta. Kiváltképpen engem szeretett. Gyakran 
vitt el magukhoz, s mivel messze laktak, a főutcán, sokszor náluk is 
aludtam. Ötéves lehettem, amikor egy éjszaka náluk felébredve 
eszembe ötlött, hogy haza akarok menni. Mivel nagyon erősködtem, 
Emma néni csendben — hogy az apámnál is szigorúbb Károly bá-
tyámba fér je meg ne hall ja felöltöztetett, a hátára vett és hazacipelt a 
sötét utcákon. Otthon persze mindenki aludt, s hogy bemehessünk, 
felvertük az egész házat. Amikor pedig a szüleim le akartak fektetni, 
akkor azt találtam ki, hogy én csak Emma nénivel akarok aludni. S 
mivel Emma néni nem maradhatott nálunk, szépen elbúcsúztam 
szüleimtől, néném a hátára vett ismét és visszacipelt magukhoz. 
Károly bátyám persze meghallotta a sok éjszakai jövést-menést elő-
vette hát a szíjostorát és elnáspángolt ; de még a nénémet is, aki vé-
deni próbált nagy haragjától , mondván: ne bántsd, kicsi lány ez még. 
Sírnom nem volt szabad, mert Károly bátyám még több verést helye-
zett kilátásba. 

Egy vasárnap kint já t szo t tam nénémék háza előtt az utcán. Szólt a 
harang, a nagylányok szépen kiöltözve a templomba igyekeztek. 
Hozzájuk csapódtam, elvittek magukkal. Miközben a pap prédikált, 
valamilyen madár tévedt be a templomba és az ablaknál röpködött.. 
Hangosan felkiáltottam: „Ni, egy kismadár!". Mindenki elnevette 



magát , a pap is fé lbehagyta szentbeszédét, elmosolyodott . Számomra 
azonban volt nemulass , amikor hazamentem! Emma néném már tűvé 
tette értem a környéket, m é g a kútban is kerestek. Károly bátyám 
megint alaposan elvert az ostorral, nénémre pedig ráparancsolt , hogy 
vigyen engem, haza, látni sem akar többé, nem fog bosszankodni a 
más kölykével. 

Régi nagy lakodalmakra is emlékszem. Nagy volt a rokonságunk, 
sokfelé hívtak bennünket . Emma nénémtől mindig szép ruhákat és 
lábbelit kaptam, persze t i tokban, Károly bátyám tudta nélkül, mert-
hogy ő világéletében nagyon fösvény természetű volt. 

Visken édesapám vett először rádiót, mégpedig 1936-ban. Erről 
egy megmaradt régi családi irat tanúskodik. A rádiót nagyon szeret-
tem hallgatni, a dalokat mind megtanultam, együtt dúdoltam a rádió-
val. Jó hangom volt, van ma is, és — akkor még — szerettem éne-
kelni. Már egészen kicsi koromban arról ábrándoztam, hogy énekes-
nő leszek. Emma néném sokszor biztatott, hogy segít ebben, mindent 
megtesz értem, magával visz Amerikába is, ahol rokonai éltek és 
hívták őt vendégségbe; ő azonban egyedül nem indul neki a világ-
nak, megvár ja , hogy fe lcseperedjek, s együtt kelünk útra... 

Egyik gyermekkori é lményem nagytakarítás napján ért. Sanyi 
öcsémmel kint já tszot tunk a homokban. Szüleink nem figyeltek ránk, 
talán el is feledkeztek rólunk a nagy rumliban. Gyula, a bátyám már 
iskolás volt, s amikor elindult az iskolába, elcsalt minket is magával. 
Kicsik voltunk, nem bírtuk az általa diktált iramot, ezért lerázott 
bennünket , otthagyott valahol a központ környékén. Mit tehet ilyen-
kor két gyámoltalan gyermek? Csak bámultuk az ismeretlen házakat, 
fáradtan ténferegtünk a községháza mellett. Aztán leültünk az árok-
partra és á lomba sírtuk magunkat . Idegen bácsi ébresztett fel : „Kié 
vagytok, lányom?". Azt felel tem: „Az édesapámé meg az édesanyá-
mé!" . Ebből persze nem sokat tudhatott meg rólunk, ezért a közelben 
lakó bábát, Eszti nénit, egy zsidó asszonyt hívtak oda, hátha fel ismer 
bennünket . Megtörtént , Eszti néni ölébe vette Sanyi öcsémet , engem 
pedig kézen fogott és hazavezetett . Amikor elértük a mi utcánkat — 



igencsak hosszú utca volt — és megláttam a szépapámék házát, bol-
dogan felkiáltottam: „Itt lakik papó!". Mire hazaérkeztünk, Gyula 
már otthon volt, de nem vallotta be, hogy ő csalt el bennünket . A 
szüleim nagyon meghálál ták a bábának a segítséget, csak azt nem 
értették, hogyan is barangolhat tunk el olyan messzire. 

Belenőt tünk mindenfé le munkába. Kisgyermekként már fosztottuk 
a málét; mi sem mehettünk aludni, míg piros málét nem találtunk. 
Igaz, apám szándékosan úgy ültetett le bennünket a máléhalom mel-
lé, hogy nagyjából tudta, hol talál juk meg hamar a piros málét. Volt 
is nagy öröm ilyenkor! 

Aratásidőben délutánonként a Tiszára mentünk fürödni . Az egész 
család tudott úszni. A szüleim — egymással versenyezve többször is 
átúszták a folyót. Mi, gyermekek tutajra másztunk, hagytuk sodor-
tatni magunkat a víz áramlásával , s amikor messzire sodródtunk, 
leugráltunk a tutajról , visszagyalogoltunk. A vízből nehezen lehetett 
bennünket kicsalni. Amikor azonban édesapám befogta a lovakat, 
mennünk kellett, különben büntetést kaptunk. 

Engem édesapám tanított meg úszni: bevitt a folyó közepére, be-
dobott a mély vízbe, miközben vigyázott rám, hogy el ne merül jek, 
én pedig kutyaúszással kievickéltem a partig. 

Volt egy kutyánk, Lordnak hívtuk. Apám vásári cirkuszosoktól 
vette. Nagyon okos állat volt: harmonikaszóra táncolt, bármilyen 
ugrásra rá lehetett venni. Végtelenül hűséges természetű volt, emel-
lett okos. Engem mindenhová elkísért, a vízbe is velem jöt t . Ha vad-
nyulat vett üldözőbe, azt soha nem ölte meg, elevenen hozta haza. 
Okosságát bizonyít ja az is, hogy egy ízben, amikor egy máléval tele-
rakott zsák leesett a szekérről, Lord kutyánk leült melléje, s ott ült 
másnap reggelig, amíg édesapámék rá nem találtak a mezőre menet. 
Egy alkalommal az iskolába is elkísért a kutyánk. Befeküdt a pad 
alá, csendben meghúzódot t . A tanító kihívott a táblához, a pálcával a 
kezében mutatott arra. Lord ekkor kiugrott a pad alól, neki a tanító-
nak, a pálcának, elkapta azt és kiszaladt vele. A tanítónak ha ja szála' 



sem görbült , az esetből mégis nagy botrány kerekedett, hiszen Lord. 
hatalmas, nagytestű állat volt, sokan megijedtek tőle. 

Édesanyámról . О gyakran betegeskedett . A szívével volt baj. Iste-
nem de sokszor vitték orvoshoz, de hiába, nem tudtak segíteni rajta 
1940-ben, egy júniusi hajnalon halt meg. 

Azon az éjszakán apai nagyanyám virrasztott mellette, akit ma-
mókának hívtunk. Hajnal tá jban elköszönt, mivel anyai nagyanyám 
jöt t felváltani őt. Az udvaron találkoztak. Az érkező nagymama 
megkérdezte: „Hogy aludt Eszti?". „Jó l" — válaszolta a távozó 
nagymama. Mire azonban anyai nagymamám bement a szobába, 
édesanyám már elvesztette eszméletét. Kiszaladtam mamóka után. 
Visszarohant , megrázta édesanyám vállát, ő kinyitotta a szemét, de 
nem sokkal ezután kiszenvedett. Annyi időre tért magához, hogy 
elbúcsúzzon a családtól, gyermekeitől . 

Anyánk halála nagyon megtörte édesapámat . Addig is szigorúan 
fogott bennünket , de attól kezdve még inkább megkeményedet t . A 

.bátyáim nem is bírták sokáig odahaza: anyai nagyszüleimhez költöz-
tek, az apai házban csak én maradtam Sanyi öcsémmel. Édesapám 
haragudott a bátyáimra, hiszen két dolgos kezük nagyon hiányzott a 
hatalmas portáról, annál is inkább, mert ők sokkal többet segíthettek 
volna neki a gazdálkodásban, mint én az öcsémmel . 

Hát így nőttem fel: t ízéves koromtól az anyai szeretet melege nél-
kül, apai szigor alatt. 





A TRAGÉDIA 

Nem kereste senki a bajt , bejött az magától. Tizenötödik születés-
napom előtt két nappal, 1946. február 6-án egy orosz határőrtiszt 
vetődött a házunkhoz és pálinkát követelt. Édesapám adott neki, 
iszogattak. Estére állt már az idő, Sanyi öcsém kiment az udvarra a 
jószágokat ellátni. Voltak teheneink, lovaink, az etetés-itatás pedig 
öcsém és apám dolga volt. A tiszt sokáig maradt, nyilván esze ágá-
ban sem volt békén hagyni bennünket; nagy hangon magyarázott , 
már gorombaságokat is beszélt olyannyira, hogy apám jobbnak látta 
magára hagyni, nehogy összekapjanak. Kiment ő is az udvarra. ' 

A házban ketten maradtunk: én és a tiszt. Ezt használta ki a nyo-
morult gazember: rám támadt, az ágyra dobott, letépte rólam a ruhát. 
N e m tudtam, mit müvei velem, de sikítottam, kapálództam, hogy 
kiszabaduljak a kezéből. Nem sikerült: sovány fejletlen gyereklány 
voltam, ő meg hatalmas termetű, meglett férfi . Elvesztettem az esz-
méletem. Az öcsém mondta el később hogy apám meghallotta a si-
koltozásomat, beszaladt a házba, és dulakodott a tiszttel. Lövés is 
dördült. Sanyi öcsém épp akkor lépett be, amikor a tiszt fegyvert 
fogott apámra. Megijedt , kiszaladt, mármint az öcsém, s csak amikor 
minden elcsendesedett , akkor lesett be az ablakon. Látta, hogy apám 
az asztalnál ül, én az ágyon fekszem, a tiszt pedig mellettem. Gye-
rekésszel azt gondolta, én már lefeküdtem aludni, a tiszt pedig részeg 
fejjel mellettem dőlt le. 

Öreg este volt már, amikor az ájultságból magamhoz tértem. 
Apám a kanapén feküdt és rettenetesen nyögött. Mellettem élettele-
nül hevert a tiszt. Engem elöntött a vér. Reszketve hoztam rendbe 
magamat, aztán eliszonyodva néztem körül a szobában. Akkor ko-
pogtak. Egyik szomszédunk nyitott be. Megkérdezte: „Mi volt itt, 
lányom? Nagy zajt hallottam". A tiszt mozdulatlan testére mutattam: 
„Baj van, Lajos bácsi". A szomszéd arcára kiült a döbbenet . 



„Gyermekeim, most mi lesz?! Titeket agyonlőnek ezért. Keltsétek fel 
apátokat" — mondta. Nagyon megijedhetett szegény, mert nem várta 
meg, hogy felébresszük apámat, rögtön elment. /Mégsem, így sem 
úszta meg szegény: tíz évre ítélték, soha többé nem láttam, azt sem 
tudom, mennyi ideig raboskodott Szibériában. Egyébként aznap, 
mielőtt megtörtént nálunk a tragédia, egy másik falubeli férfi is fel-
kereste apámat, valami megbeszélnivalója volt; őt is elítélték./ 

Szomszédunk távozása után, úgy éjfél tájban költögetni kezdtük 
apámat . Nagyon nehezen ébredt fel, s akkor azt kérdezte: „Mi a 
baj?" . Mondtam neki: „Édesapám, mi nagyon félünk". „Minek, lá-
nyom?". „Hát itt fekszik a tiszt". „Miféle t iszt?" — kérdezte, mert-
hogy hamar jában nem emlékezett semmire. Aztán csak eszébe jutot-
tak a dolgok. Ekkor felült, a kar jához kapott. El volt az törve. Felkö-
töttem a karját , ő meg beszélt: „Bántott a gazember, kislányom? Na, 
többet nem fog bántani". 

Egy ideig azonban nem tudta mitévő legyen. „Felakasztanak ben-
nünket, gyermekem!" — mondta, s együtt sírt velünk. Aztán össze-
szedte magát, öcsémmel befogatott a szánba, kivonszolták a tisztet és 
elvitték. Becsuktam mögöttük az ajtót és a félelemtől remegve vár-
tam, mikor térnek vissza. Hajnal ig kellett várnom, akkor hallottam, 
hogy öcsém a lószerszámokkal csörömpöl odakint. Beengedtem, 
egyedül volt. „Hát apánk hol van?" „Elment, el sem köszönt". 
„ H o v á ? " „Azt nem mondta". Kirohantam az udvarra. A kertajtó 
mellett megpil lantottam egy égő cigarettacsikket. Még láttam apám 
alakját is: súlyos léptekkel távolodott, majd beleveszett a hajnali 
homályba. Ajkamat kiáltásra formálta az akarat, valami mégis visz-
szatartott, nem tudtam kiáltani. Apámat soha többé nem láttam vi-
szont. 

Öcsém elmondta: árkon-bokron keresztül a Tiszához vitték a tisz-
tet. A kutyánk velük tartott, útközben többször meg kellett állniuk, 
mert az élettelen test folyton lecsúszott a szánról. /Utóbb, s ma is 
arra gondolok, talán nem is volt halott a tiszt, hiszen puszta kézzel 
hogyan is üthette volna agyon édesapám? Talán csak elájult, és a 



hidegben feleszmélve menekülni próbált, ezért csúszott le a szánról. 
De — biztosat nem lehet tudni./ Az egyik csizma leesett a lábáról, 
azt a kutya addig őrizte, amíg vissza nem tértek. A csizmái egy híd 
alatt rejtették el. 

Édesapám meghagyta öcsémnek, hogy vigyázzunk magunkra, ő 
nekimegy a román határnak. Ha nem sikerül átszöknie, akkor végez 
magával; ha pedig sikerül, akkor hamarosan hazatérhet, mert az oro-
szok nem lesznek itt sokáig. Útravalót nem vitt magával, pedig pénz 
is, élelem is volt bőven a háznál. Három hízót öltünk azon a télen, 
kolbásszal és szalonnával tele volt a padlás, de még a sózóteknőben 
is hevert egy disznó, azokról nem is beszélve, amelyek az ólban vá-
gásra vártak. 

Ültünk öcsémmel a házban és megmoccanni sem mertünk," csak 
sírdogáltunk. Sejtelmünk sem volt arról, mi vár ránk: két félénk, 
tudatlan gyermekre. 

Másnap razziáztak a községben. A tisztet keresték. Mi az udvarra 
se mertünk kimenni. Az ablakon át néztem nagymamát, amikor 
megjelent egy kosár kimosott ruhával, és kirakta azokat a szárítókö-
télre. Neki se mertük elmondani, mi történt nálunk akkor éjjel. 

Estefelé egy csapat katona jöt t hozzánk. Tiszt vezette őket. Megta-
lálták a híd alá dobott csizmát, és a nyomok hozzánk vezettek. A 
Tisza ugyan messzire elsodorhatta már a hullát, de a kertek alatt ott 
volt, hozzánk vezetett a szánnyom. Faggattak bennünket, hol az 
apánk. Nem mondtunk nekik semmit. A kutya égnek emelt fejjel 
szakadatlanul vonított, mintha halott lett volna a háznál. Tudtuk, 
hogy ez nagyon rossz je l , nagy bajt, szerencsétlenséget je lent . Még 
inkább féltünk: mi lesz? A katonák betuszkoltak bennünket a házba, 
megparancsolták, hogy feküdjünk le, ők pedig az aj tóra szegezett 
fegyverrel az asztal mellett ülve várakoztak. Édesapámat várták. 

Fáradtan, lélekben is kimerülten szenderedtünk el. Virradat után 
arra ébredtem fel, hogy az egyik katona a géppisztolyával noszogat, s 
mutogatja — mert mi nem értettünk oroszul — hogy keljünk, öltöz-
zünk fel. 



Gyerekésszel épp csak kaptunk magunkra valami ruhát. Nem 
tudtuk, mit akarnak velünk, hová visznek, amikor két katona szuro-
nyos puskával kísért végig az utcán. Néptelennek tűnt a falu: egy-két 
kapu mögött láttam fekete fe jkendős asszonyokat, de ők is rögtön 
eltűntek, amikor minket megláttak. 

A határőrségre vittek bennünket, s ott egy sötét, hideg pincébe 
löktek. Riadtan búj tunk: össze a sarokban. Patkányok motoszkálását , 
visítását hallottuk, néha a lábunkon is keresztül szaladtak. Éhesek és 
szomjasak voltunk, ami nem csoda, hiszen második napja nem et-
tünk egy falatot sem. Úgy éreztük, s nyilván valójában is úgy volt, 
hogy senki nem törődött velünk: egy harapás kenyeret, egy pohár 
vizet sem adtak. 

Este kihallgatásra kísértek bennünket . Tőlem hiába kérdeztek 
bármit: a történtek hatása következtében egyetlen szót sem bírtam 
kinyögni. Talán nem is akartam. Felhagytak hát a faggatásommal, az 
öcsémet vették elő. О mindent elmondott , amire kíváncsiak voltak; 
azt is, hogy apámnak van otthon egy pisztolya. Hazakísérték, hogy 
ad ja elő azt a pisztolyt. Nyilván azt hitték, apám azzal lőtte meg a 
tisztet. S ha már ott jár tak nálunk, minden értékünket elorozták: a 
tiszt öcsém szeme láttára rakta táskájába családi ékszereinket. . . Az-
tán szabad préda lett a házunk, az egész porta. Minden mozdítható 
holminkat elvitték. A Mandrik-portára egy határőrtiszt költözött be a 
családjával , később pedig kolhozirodát rendeztek be a szülői házban. 

Minket még aznap Husztra szállítottak. Nyitott tehergépkocsin. 
Kemény fagy volt, nagyon-nagyon fáztunk, a könnyű ruhát á t fúj ta , 
szinte csontig hatott a szél. Éhségünk nem szűnt sőt fokozódott , de 
senkinek eszébe sem jutot t , hogy ennünk adjon. Ma is borzongva 
gondolok vissza erre a napra: február 8-a tizenötödik születésnapom! 
Kis barátnőimmel együtt akartuk megünnepelni , készültünk rá. S a 
gondtalan ünneplés helyett mire ju tot tam: éhesen, a hidegtől kékre 
dermedve egy teherautón hánykolódom Visk és Huszt közt... 

Huszton ismét egy sötét helyiségbe tereltek be, oda, ahol a határ-
sértőket, csavargókat gyűjtötték össze. Az ablak bedeszkázva, ne-



hogy egy parányi napfény is bejusson a fogvatartottakra. Itt is hideg 
volt, megdermedve roskadtam le a fal mellé. Öcsém is odafeküdt 
mellém. Nemigen volt hely a teremben, mindenütt testekbe ütköz-
tünk. Úgy hevertünk egymás mellett, mint heringek a dobozban. 
Nem tudtam aludni, állandóan vacogtam a hidegtől. Volt egy kályha 
a helyiségben, persze nem fűtötték, a rabok tömték tele papírral, 
szeméttel, s valaki meggyújtot ta . Ekkor derült ki, hogy a kályhának 
nincs kéménye: az összes fűst a helyiségbe tódult, fojtogatott , nem 
kaptunk levegőt. Kiabáltunk az őrnek, hogy nyissa ki az ajtót, szaba-
dul junk meg legalább a füsttől. Válaszul a levegőbe lőtt, majd a pus-
katussal megverte az ajtót és megfenyegetet t : maradjunk csendben, 
mert baj lesz. Talán nem is bánták volna, ha mind megful ladunk a 
füstben. Az a j tóhoz kúsztam és órákon át a kulcslyuknál guggolva 
próbáltam friss levegőhöz jutni . így telt el fogságom első éjszakája . 



A HUSZTI FOGDÁBAN 

Amikor végre megvirradt és a bedeszkázott ablak résein beszóró-
dott némi fény, körülnéztem a helyiségben. Szanaszét a földön férfi-
ak hevertek; észre sem vették, hogy az éjszakai foglyok között ott 
vagyok én, a megriadt, halálos félelemben vergődő kislány. Kinyílt 
az ajtó, egymás után szólították és vitték el a férfiakat. Mi marad-
tunk. Bénult várakozásban telt el a nap, velünk senki nem gondolt , 
enni és inni nem adtak. Már alig álltunk a lábunkon, de hallgattunk, 
mert féltünk, hogy megölnek; ám ahogy - csigalassúsággal - múltak 
az órák, szinte kívántam, hogy történjen már meg halálom, mert 
nincs erőm élni. 

Aztán végre adtak valami löttyöt és egy darab fekete kenyeret. 
Nem embernek való étel volt az, mégis rávetettem magam. Ám alig-
hogy lenyeltem az első falatot, cles fá jdalom hasított a gyomromba. 
Kínomban hangosan felsírtam, de az aj tó nem nyílt ki. (Azóta is 
kísért a gyomorfá jás . ) 

Ma jdnem négy hónapot töltöttem a huszti fogdában öcsémmel . A 
kínok kínját szenvedtük el: fáztunk, éheztünk, bajainkat tetézték a 
vérszopók - a tetvek és poloskák. Etelt - a katonák által meghagyott , 
összeöntögetett löttyöt - naponta egyszer, hidegen, egy darab raga-
csos fekete kenyérrel adtak, rendszerint késő délután. A deszkák 
nyílásain átszűrődő fény változásain érzékeltük, mikor van éjszaka, 
mikor virrad, mikor van nappal. A szobatársak gyakran változtak: 
egyeseket elvittek, másokat behoztak. Az új foglyok, mihelyt belép-
tek a helyiségbe, mindig megkérdezték: „Van itt valaki?" Naponta 
egyszer kiengedtek vécére, ilyenkor öcsém fagyos krumplihéjat , 
rothadt krumplit kapdosott össze a szemétdombon. Rágcsáltuk, akár 
a f inom almát, mert ál landóan szomjasak voltunk. Időérzékemet 
elvesztettem, már nem tudtam, hány napja vagyok bent, milyen nap 
van, stb. 



Egy ízben a deszka rései közt kibámulva láttam: hátizsákkal a 
vállán Jóska bátyám ment az udvaron, mögötte pedig mintha Lord 
kutyánk loholt volna. Kiáltozni kezdtem: „Jóska, Jóska!". Megállt , a 
hang irányába nézett, de nem láthatott engem, közelebb sem jöhetet t , 
mert egy katona odaugrott és eltuszkolta onnan. Nagyon elszomorod-
tam. Arra gondoltam, talán ennivalót és tiszta ruhát hozott nekünk a 
bátyánk - de mikor kapunk belőle? Aztán egy napon öcsémet kihall-
gatásra vitték ismét, akkor adtak neki a csomagból ennivalót, ruhát 
és egy pokrócot. Ekkorra már nagyon eltetvesedtünk. A sötétben is 
lehetett látni, ahogy a szvetterem ujján nyüzsögnek. Véresre csípték 
a derekunkat , a hónaljunkat . Állandóan vakarództunk, mint a rühe-
sek. Az új foglyok kivétel nélkül panaszkodtak a vérszopók miatt, mi 
a félelemtől erre nem voltunk képesek. 

Alighogy jól laktam a Jóska által hozott hazaiból, gyomromba 
rögtön belehasított a fá jdalom. Egyébkéntis csupa gyötrelem volt 
minden napunk. Leginkább a magánytól szenvedtünk. Megkönnyeb-
bülést jelentet t számunkra, ha - nagyon ritkán - új foglyot tettek be 
hozzánk. 

Egy napon egyszerre több férf i fogoiy érkezett. Kikérdeztek ben-
nünket, kik vagyunk. Egyesével vitték őket kihallgatásra. Az utolsó 
romános öltözéket viselt - a gyér fényben láttam - és azt mondta 
nekem halkan: édesapám kérésére jöt t át a határon, tőle hozott üze-
netet. Azért jöt t , hogy minket átszöktessen, ám - már a kertünknél -
elfogták a határörök. Örült, hogy találkozhatott velünk és biztosított; 
csak vigyázzunk magunkra, az oroszok hamarosan visszavonulnak, 
mi kiszabadulunk és viszontláthatjuk édesapánkat. Többet nem 
mondott . Két napig volt velünk, aztán elvitték őt is. Nem tudom, mi 
történt vele. Elfogatásakor a határőröknek azt mondta, hogy ő pász-
tor és az elcsavargott jószágot kereste. Elhitték-e neki, hazakerült-e 
valaha, nem tudhatom. Arra sem emlékszem, megmondta-e nekünk a 
nevét. Mindenesetre Visk közelében a román oldalon több mint tíz 
olyan község volt, amelyben románok is éltek: Komorzánból és 
Bikszárdból azelőtt gyakran jártak át hozzánk románok. Talán ő is 



odavalósi volt, nem tudom. Öcsémnek is csak később szóltam apánk kül-
döncéről és üzenetéről, mert nem akartam, hogy akár véletlenül is kitudód-
jon. A falnak is füle volt. 

Körülményeink heteken át nem változtak, minden napunk örökkévaló-
ságnak tűnt a félhomályban. Gyakran gondoltunk arra. hogy talán azt sem 
bánnánk, ha megölnének. Sokáig senki nem volt kíváncsi ránk, mintha 
elfeledkeztek volna rólunk. A torkom kiszáradt, állandó szomjúság gyötört. 
Enni alig ettem, csak csipegettem a nyomorúságos kenyérből, mert amint 
lenyeltem valamit, azonnal megfájdult a gyomrom. „Ezt nem lehet kibírni" 
- gondoltam, s amikor egy ízben főtt tojást kaptunk, elhatároztam: héjával 
együtt eszem meg, akkor biztosan meghalok, s vége lesz az egésznek. 
Megtörtént, héjastul ettem meg a tojást, de akkor nem éreztem semmiféle 
következményét. Csak sok év múltán, amikor vakbélre műtötték, mondta a 
sebész: a gyulladást tojáshéj okozta... 

Egyszer aztán öcsémmel együtt átraktak másik helyiségbe. Ez is sötét és 
hideg volt, de a kályhának volt csöve: Igaz, fát nem adtak, nem lehetett 
befűteni... Belöktek hozzánk egy asszonyt. Azt kiáltotta: J a j , Istenem!". 
Vigasztalni próbáltam: „Ne tessék félni, mi is itt vagyunk". Kissé megbá-
torodott, de továbbra is sírdogált. Azzal vigasztaltam, hogy mi már hetek 
óta foglyok vagyunk ;s voltunk rosszabb körülmények közt is. Még inkább 
felzokogott, mondván: „Hát ennél is van rosszabb??". Nem emlékszem, 
hány napig volt velünk, amíg el nem vitték. Ismét ránk szakadt a magány 
és a félelem. Odakint melegedett az idő, az ablaknyíláson bekukucskált a 
napsugár. Gyötört a honvágy: nagyon szerettem volna hazamenni, pajtása-
immal a réten játszani, mint máskor tavaszidőben. Egy különös álmom 
volt: ismeretlen, idegen tájakon jártam, édesanyámat kerestem. Szakadék-
ba zuhantam és, bárhogy erőlködtem, nem tudtam kimászni belőle. A sza-
kadék szélén megjelent édesanyám, leeresztett egy szép fényes rudat, de 
ahogy megragadtam azt, kicsúszott a kezemből és visszaestem a szakadék 
aljára. Erőlködtem, többször nekirugaszkodtam, de hiába, mindig vissza-
zuhantam. Kifáradva, összetörten ébredtem fel. 

Állítólag májusban jártunk már, amikor felszólítottak bennünket: készül-
jünk, szedjük össze a cókmókunkat. Két katona kísért át a városi tömlöcbe. 



Aki csak látott bennünket útközben, mind megkönnyezett , mert az 
arcunkra volt írva, mi mindent éltünk át. Tükrünk ugyan nem volt, de 
láttuk egymást, amikor kiengedtek vécére. 

Útban a tömlöc felé a templom mellett mentünk el. Már nyíltak a 
virágok és — Ó, Istenem — láttam a röpdöső madarakat! Szerettem 
volna megállni, kinyújtani a kezem, leszakítani egy szál virágot. . . 
Nem engedték, tovább hajtottak. 

Amint átléptünk a börtön kapuján és mögöttünk becsapódott a 
nagy vasajtó, elszorult a szívem. Pedig az örökös sötétség után szinte 
meseországnak tünt a börtön világossága. Az őr elkísért bennünket a 
fürdőbe, ott elszedték a ruháinkat, el a pokrócot is. Azt gondaltam, 
most visznek a gázkamrába, mint a zsidókat. Öcsémnek nem szóltam 
róla, de balsejtelem gyötört. Aztán adtak egy darab tejeskávé színű 
valamit. Kérdeztem a katonától, mi az. „Csokoládé" — mondta. Bele 
akartam harapni, s akkor a szagáról megéreztem, hogy szappan. A 
fürdőben két nő fogadott. Megnézték a fejbőrünket , de hajtetüt nem 
találtak. „Rühösek" — mondta- az egyik nő. „Dehogy — mondta a 
másik — a tetű ette meg őket ' ' . Amikor megnyitották a zuhanyt, azt 
hittem: most jön a gáz. De nem: víz volt, meleg víz! Négy hónapja 
nem tisztálkodtunk, még csak nem is láttunk vizet; érthető, hogy a 
zuhany alatt egy időre még a félelmünkről is elfeledkeztünk. A kis 
darab szappan nem volt elég ahhoz, hogy lemossa testünkről a pisz-
kot. Tarkán-csíkosan léptünk ki a zuhany alól. A katona csak bámult 
ránk, azt hitte ugyanis, hogy cigányok vagyunk, azért fekete a bő-
rünk. Adott még egy darab szappant és visszazavart a zuhany alá, 
hogy mosakodjunk meg tisztességesen, legyen emberi kinézetünk. 
Közben a ruháinkat fertőtlenítőbe vitték, ahol, az amúgy is kopott-
foszladozott anyag teljesen szétment, alig tudtunk valamit magunkra 
venni belőle. 

Este visszakísértek a határőrségre. Megtudtuk, hogy éjszaka had-
bíróság ítél felettünk, ezért fürdettek meg bennünket. 



AZ ÍTÉLET 

Annak az éjszakának az emléke nagyon homályosan él bennem. 
Arra nem is emlékszem, mit hoztak fel vádként ellenem, s hogy 
volt-e mellettünk ügyvéd vagy tolmács. A tárgyalás ugyanis orosz 
nyelven folyt le. Azt tudom, hogy öcsémet fiatal korára való tekintet-
tel felmentették. Az ö szavaira viszont emlékszem, szinte ma ia a 
fülemben csengenek. Azt mondta: engedjenek el engem, mert bete-
ges vagyok, lánygyermekként ne tartsanak börtönben — inkább öt 
ítéljék el. Azzal nyugtatták meg, hogy engem is hamarosan elenged-
nek. A „hamarosanból" sok esztendő lett, de akkor én azt még nem 
tudtam; csak azt, hogy az ítélet kihirdetése után engem visszakísér-
tek a tömlöcbe. 

Evek múltán, amikor már értettem és beszéltem oroszul, 
megtalátam: az USZSZK Büntető Törvénykönyvének 54. paragrafu-
sa és az SZSZKSZ Büntető Törvénykönyve 58. paragrafusa alapján 
állam- és népellenes tevékenységért ítéltek el öt évi szigorított bör-
tönre, öt évi kényszermunkára és életfogytiglani száműzetésre. 

A tömlöcbe úgy mentem vissza, hogy minderről fogalmam sem 
volt. mégis a félelem, a kiszolgáltatottság érzése munkált bennem. 
Ereztem, hogy a vak sors kegyetlenül sújtott le rám: a gondtalan 
gyermekkorból a legsötétebb körülmények közé, a szenvedések ver-
mébe taszított. Felröppent ajkamról a vádoló fohász: „Uram, Iste-
nem, mi az én bűnöm?!". 

Kikerültem a magánzárkából. Amint becsukták mögöttem az ajtót, 
a rabok felkeltek. Csupa asszony és lány. Látva csenevész 
mivoltomat, riadt gyermekarcomat, kérdezgették: miiyen bűnöm 
lehet, miért vagyok itt. Semmit nem tudtam mondani nekik, csak 
sírtam. Próbáltak megnyugtatni, lefektettek; igaz, a padlóra, de tisz-
taság volt és fény, fény... 



Egy évet töltöttem a huszti börtönben. Nagyon szigorúan bántak 
velem, látogatót nem engedtek hozzám. Összesen kétszer öt percet 
beszélhettem Sanyi öcsémmel, aki időközönként ruhaneműt és 
élelmiszert hozott. Fegyveres őr jelenlétében találkozhattunk. Csak 
néztük egymást; ugyan mi mondanivalója lett volna két gyermek-
nek'?! 



HUSZTTÓL KIJEVIG 

Egy napon összeszedették a holmimat, mondván, elvisznek innen. 
Más rabokkal együtt a rabszállí tó kocsiba ültettek és a munkácsi 
vasútál lomásra vittek. A rabkocsi behajtot t a sínek mellé és háttal a 
tehervagonok felé állt meg. Kiszállítottak bennünket, az iratainkat 
pedig átadták a vagonparancsnoknak. A tiszt átnézte az iratokat és 
engem külön állíttatott: nem volt ha j landó átvenni. Gondolom, túl 
f iatalnak tartott ahhoz, hogy politikai elítéltet lásson bennem. Ez az 
eset többször megismétlődött . Egy ilyen alkalommal a rabszállító 
kocsi otthagyott bennünket a munkácsi vasútál lomáson. Jött a va-
gonparancsnok, s az én irataimat megint visszaadta a kísérő kato-
náknak. Láttam az arcukon, hogy bosszúsak, mert vissza keil vinniük 
Husztra. Vonattal utaztunk Bátyúig, s ott leszálltunk, csatlakozásra, 
vártunk. Már sötétedett, amikor befutott a vonatunk. Az engem kísé-
rő katonák rólam teljesen megfeledkezve rohantak a vonathoz. Egy 
ideig csodálkozva néztem utánuk. A másik percben elöntött a féle-
lem: mi lesz itt velem egyedül?! Felkaptam a batyumat és rohantam a 
katonák után. A vonat már mozgott , amikor felkapaszkodtam a lép-
csőre; közben a batyum kiesett a kezemből, mert a kapaszkodáshoz 
mindkét kezemre szükség volt. A kocsiban még nem volt egészen 
sötét, a fé lhomályban láttam: több viski ismerős utazik velünk. Leül-
tem melléjük, ott voltak a katonák is. Már felgyorsult a vonat, ami-
kor észbekaptak; hol a kislány? Megszólal tam: „Itt vagyok". Annyira 
megörül tek, hogy azt leírni sem lehet. Hálából megengedték, hogy 
beszélgessek a viskiekkel. Ott volt a szomszédunk fia is a feleségé-
vel; azé a szomszédé, akit apám miatt ítéltek el. Mindent ideadtak, 
ami csak volt náluk: ennivalót, pár egyéb holmit. Mivel a batyum 
odaveszett , mindenre nagy szükségem volt . Ismerőseim kérték a 
katonákat, engedjenek engem haza velük, vagyis tegyenek egy kité-
rőt Viskre, hadd lássam a szülőfalumat . „Nem lehet! — mondták a 



katonák — értsék meg, nem lehet". Talán ha Visk útbaesik, megen-
gedték volna; de ők csak Husztig mehettek. . . 

Már nem emlékszem, hányadszori próbálkozásra vettek fel Mun-
kácson a rabszállító tehervagonba. Tény, hogy egyszer csak átvettek. 
Vonatunk éjszaka indult el. Rabtársairii beszélték egymás közt: 
Lembergbe megyünk. Hej, az éjszakai vonatozás! De sokszor volt 
részem benne rabságom esztendei alatt! Mindig éjszaka indultunk és 
éjszaka érkeztünk meg. 

Munkács és Lemberg közt két szökött katona is volt a vonaton. 
Magyarországon szolgáltak és leszerelésük után nem akartak haza-
menni . Elfogták őket és Munkácson a mi vonatunkra ültették, de 
nem abba a kocsiba, amelyben én is voltam, hiszen a nőket külön 
helyezték el. Lembergbe érkezve kiszállítottak bennünket a teherko-
csikból — persze, éjszaka — és ötösével leültettek a peronra, eléggé 
messze az állomásépülettől . Négy fegyveres katona vigyázott ránk. 
Én hátra kerültem a sorban: nem nézték ki belőlem, hogy elszökhe-
tek. Ahogy ültünk batyuinkon a sötétben, egyszercsak a két fogoly 
katona felállt; az egyik is, a másik is odament egy-egy katonához, 
mintha vécére kérezkednének. Az örökhöz érve szóltak azoknak 
aztán leütötték őket. Szinte egyszerre történt az egész. A fogoly ka-
tonák futni kezdtek. A másik két fegyveres katona utánuk lőtt . A 
sötétben felvil lanó torkolattüzek, a fegyverropogás engem halálra 
ijesztett. A golyók a fe jem fölött süvítettek el, lesodorták az egyik 
menekülő fogoly sapkáját . Engem az ijedtségtől elöntött a vér: úgy 
éreztem, mintha rám céloztak volna. Akkor jöt t meg a menstruációm, 
ami a határőrtiszt erőszakoskodása óta nem jelentkezett . Ál landó 
rettegést okozott ez is, hiszen emlékeztem nagyanyám intelmére, aki 
azt mondta: nagyon vigyázzak, minden hónapban meglegyen, mert 
ha nem, az nagy bajt je lent . A kritikus napokat egyébként mindig 
nehezen viseltem el, hiszen már két nappal korábban görcsök gyötör-
tek, a gyakori rosszullét pedig szinte az ájulásig fokozódott . Hej , de 
sokat szenvedtem emiatt a lágerekben! Ez alkalommal, ott a 
lembergi vasútál lomáson is kiszállt belőlem az erő. Végre megérke-



zett a rabszállító kocsi, beleültettek bennünket és elvittek egy láger-
be. Az átéltek hatása következtében csak vonszolni tudtam magamat . 
Egy másik magyar nő is volt a foglyok közt, aki jól beszélte az orosz 
nyelvet. Mikor a lágerparancsnok az én irataimat nem vette át, ez a 
nő odajöt t hozzám és azt mondta: látja, mennyire gyenge vagyok, hát 
ő segít vinni a holmimat. Átadtam a csomagomat . Jó ruhák voltak 
abban: meleg holmi, kabát, több pulóver, amiket öcsém még a huszti 
börtönbe hozott nekem Emma nénitől. Elindultunk a lágerkapu felé, 
de ott engem félreállítottak. Nem értettem, miért, hiszen nem tudtam, 
hogy azelőtt pár perccel a tiszt nem vette át az irataimat, ezért sírtam, 
mutogattam a katonáknak, hogy a holmimat már bevitték. Hiába, 
nem törődtek vele, engem visszavittek az állomásra, ét len-szomjan 
bezártak ismét egy tehervagonba. 

Azon az éjszakán razziáztak a városban és elfogták a két szöke-
vényt. Bizonyára könnyű volt elcsípni őket, hiszen egyenruhában 
voltak. Beültek egy italboltba, inni akartak, de pénzük nem volt. Ott 
fogták el őket, és alaposan összeverték mind a kettőt, aztán bezárták 
egy vagonba, egész éjszaka hallottuk nyögésüket. 

Engem másnap reggel ismét kocsira ültettek. A fiatalkorúak láge-
rébe akartak vinni. Amint beültem a rabszállító autóba, rögtön lát-
tam: raj tam kívül csak a két összevert fogoly katona van benne. Őket 
börtönbe akarták szállítani. Meghúzódtam az egyik sarokban, féle-
lemtől reszketve lapultam. Alighogy elindult az autó, az egyik fogoly 
katona szemet vetett rám: rám akart mászni, tépni kezdte rólam a 
ruhát. Torkom szakadtából sikoltozni kezdtem. A két fegyveres kísé-
rő katona a kocsi hátulsó, elkerített részében ülve meghallotta kiálto-
zásomat. Ők szabadítottak meg az erőszakoskodó kezei közül, köz-
ben puskatussal újra alaposan elverték mind a két szökevény kato-
nát; szinte ömlött azokról a vér, nézni is irtózatos volt. Engem a kísé-
rők hátulra ültettek, maguk közé, nehogy amazok ismét bántalmazni 
próbál janak. 

Abban a lágerben, ahova engem akkor vittek, a parancsnok csak. 
dél körül került elő. Addig nekem se enni, se inni nem adtak. A pa-



rancsnok rápillantott irataimra és megcsóválta a fejét: nem vett át ö 
sem. Vittek vissza ismét a vasútra. A tehervagonban új arcok fogad-
tak: elkeseredett , testileg-lelkileg elfásult asszonyok arcai. Engem 
kínzott az éhség, ráadásul fáztam is a fűtetlen vagonban. Sokáig 
vesztegeltünk ott. Talán arra vártak, hogy megteljen a vagon rabok-
kal, nem tudom. Tény, hogy vagonunkat kitolták egy holtvágányra, 
ott virradt ránk a reggel. Őreinkről is megfeledkeztek, mert ők sem 
kaptak menázsit és váltás sem jött . Már nem tudom, honnan jöt t a 
gondolat , de a vagonban ét len-szomjan és dideregve egyszercsak 
énekelni kezdtem. Oda sem figyeltem, hogy kint a vagonunk közelé-
ben többen megálltak és felfigyeltek ránk. Jó emberek jöt tek oda, 
hoztak nekünk vizet és kenyeret. Odaadták az őröknek, akik tudták, 
hogy éhesek vagyunk és beadták nekünk a kisablakon. Az asszonyok 
kiosztották az élelmet, mindenki egyenlő darabot kapott a kenyérből. 

Három napig vesztegeltünk a holtvágányon és én három napon át 
énekel tem, akár akartam, akár nem; rabtársaim odatoltak a kisablak-
hoz és kényszerítettek az éneklésre. Végül se erőm, se hangom nem 
volt az énekléshez. Megérte, nem érte meg?: nem tudom. Minden-
esetre így jutot tunk némi élelemhez. 

Aztán egy éjszaka mégiscsak elindult velünk a vonat. Nem emlék-
szem, mennyi ideig voltunk úton; egy-két napot, talán egy hetet. 
Sokszor álltunk, vesztegeltünk különböző ál lomásokon, ahol ú jabb 
rabokat vettünk fel. Sötét volt újra, amikor felsorakoztattak bennün-
ket az egyik ál lomáson. Nevünkön szólítottak és ötös sorokba állítot-
tak. Ott állt a már ismerős rabkocsi, abba kellett beszállnunk. Oda-
bent rabtársaim sűrűn ismételgették: Kijev, Kijev. Tehát Kijevbe 
érkeztünk. 



A SZABADULÁS CSALÓKA REMÉNYE 

Hatalmas tömlöcbe kerültünk. Nagy fekete ajtókra emlékszem, 
óriási termekre. Amelyikben engem elhelyeztek, legalább kétszáz nő 
volt. Szomorúan gondoltam arra, hogy mi lesz itt velem, ahol már a 
szavamat sem érti senki a fogolytársak közül, ráadásul meg vagyok 
fosztva kevéske holmimtól, meleg ruháimtól. Ez a börtön valamiféle 
gyűj tőfogház lehetett. A rabok napok hosszát odabent tartózkodtak, 
ott kapták az élelmet ott végezték el szükségüket is. Az edénynek, 
amelyre dolgunkat végezni jár tunk, megtanultam a nevét: parása. A 
nagy teremben nem volt szellőztetés, ennélfogva rettenetes bűz ural-
kodott. Az ablakok ugyan nyitva voltak, a beáramló levegő azonban 
hideg volt és én, a legyengült fiatal teremtés folyton vacogtam. Hogy 
is ne, hiszen nem volt takaróm és meleg ruhám. Senki rám se hederí-
tett: egy rabbal kevesebb vagy több, az ott senkinek fel sem tűnt 
volna. De ha kérdeztek volna is a rabtársak, nem tudtam volna velük 
szót érteni. Meghúzódtam egy sarokban és hallgattam. 

Hogy hány napot tölthettem itt teljes némaságban és félelemben, 
nem tudom megmondani . Csak azt, hogy számomra örökkévalóság-
nak tűnt. 

Egy napon a nevemen szólítottak és átkísértek egy másik terembe. 
Édes Istenem, hány aj tó nyílott előttem és zárult be mögöttem! És 
mind kulcsra zárva! Végül a fegyőrök kinyitottak egy hatalmas 
vasaj tót és engem betuszkoltak egy kisebb terembe. Mögöttem 
döngve csapódott be a vasajtó. 

Politikai elítéltek közé kerültem, talán huszonötén lehettek. Alig-
hogy engem belöktek az ajtón, máris elfogott a reszketés. Nem tud-
tam beszélni a bentlévőkkel, de megéreztem, hogy nagyon sajnálnak 
engem. Megfésül tek, a fe jemre kendőt kötöttek, megsimogattak, és 
láttam, hogy egymás közt rólam beszélnek, sírtak. Éjjel betakartak, 
amivel tudtak. 



Másnap reggel kiengedtek bennünket mosakodni. Nekem nem volt 
törülközőm és szappanom, de mentem a többiekkel, egy vas hordó-
ban klórmész volt, belemarkoltam. Nagyon jól levitte kezemről a 
koszt. Gyerekfej jel arra gondoltam, a világoskék ruhámat is tisztára 
moshatom vele. Gyorsan levetettem hát, és mire rabtársnőim észré-
vették volna, mit akarok, már belemártottam a klóros vízbe. Az asz-
szonyok rögtön kikapták a kezemből, de már hiába: én, a tudatlan 
gyereklány tönkretettem az egyetlen ruhámat. Olyan lett, mint a kap-
ca. Elvesztette a színét, foltos lett, szét is foszlott. 

Hogy ne maradjak meztelenül, a rabtársak ezt-azt adtak rám, ki 
mit tudott nélkülözni. 

Hónapokat töltöttem el itt. A börtön rendje a következő volt: reg-
gelente ötösével, megszámoltak bennünket, aztán mosakodni men-
tünk, nagyon hosszú, sötét és nyirkos folyosókon jutot tunk el a mos-
dóhoz. A cellák falai feketék voltak és én úgy éreztem, mögöttük a 
termek mind zsúfolásig tele vannak rabokkal. Úgy tűnt nekem, föld-
alatti helyiségben vagyunk. A folyosók hidegek és huzatosak voltak. 
Napvilágnál soha nem engedtek ki bennünket. Mintha szándékosan 
nem hagytak volna pihenni, mindig éjszaka zavartak fel. Napközben 
viszont senkinek nem engedték meg, hogy ledőljön. Reggel forralt 
vizet, egy kávéskanálnyi cukrot kaptunk, mindehhez a felnőttek 
egész napi adagként 45 deka fekete kenyeret, amelynek csak súlya 
volt a magas víztartalom miatt, tömege alig. Mint kiskorúnak, nekem 
55 deka kenyérnek nevezett fekete mássza járt , néha kevés sós hal is. 
Délben valami büdös lét osztottak, amiben volt sok minden, de 
semmi jó: apróhal egészben, hámozatlan burgonya és valami darafé-
le. Az íze fertelmes volt, ráadásul nemigen tudtuk elfogyasztani a 
rengeteg halszálkától. 

Voltak köztünk olyan rabok, akik nyilván környékbeliek lehettek, 
mert eléggé gyakran kaptak hazai csomagot: szárított -kenyeret, kalá-
csot, főtt cukorrépát, fokhagymát, vöröshagymát. A csomagok tar-, 
talmát megosztották egymással, nekem is mindig adtak. Akkor ettem 
először főtt répát és kétszersültet. 



Napja ink beszélgetéssel teltek, mármint a többiek egymás közti 
beszélgetésével, mert én még mindig nem beszéltem a nyelvüket. Az 
asszonyok babszemekkel jósol tak egymásnak. Harminchat bab-
szemmel jósol ták meg, kire mi vár. Időnként nekem is kivetették a 
babszemeket és biztatgattak: hamarosan hazamegyek! Mondtak 
egyebet is, de én csak ennyit értettem meg, ezt is úgy, hogy egyikük 
tudott kissé németül, s mivel rám is ragadt néhány német szó az isko-
lában, sőt, 1944-ben német tisztek kvártélyoztak nálunk, tőlük is 
eltanultam sok szót, így megértettem a németül hozzámszóló asz-
szonyt. Azt mondta: az én utam hazafelé nyitva van, de sok bosszú-
sággal. 

Ekkor szántam rá magamat arra, hogy naponta megtanulok leg-
alább két-három orosz szót, mert anélkül nem boldogulok. 

A reggeli és esti létszámellenőrzésnél mindig igyekeztem elbújni a 
többiek közt, mert állandóan féltem valamitől. Pedig nemigen adtam 
okot semmire, aminek veszedelmes következményei lehettek volna 
számomra. Velem soha nem volt baj, hiszen nem panaszkodtam, 
bármi történt, én hallgattam. 

Egy reggel bejött az őrnagy és megparancsolta: ötösével sorakozó, 
mert Moszkvából érkeztek ellenőrök és már a szomszéd szobában 
já rnak . Mint mindig, most is rabtársnőim háta mögé igyekeztem 
kerülni, hogy minél kisebb darab látszódjon belőlem; ám a többiek 
újra és újra előre tuszkoltak, igencsak erőszakosan, bár nem durván. 
Nyílott az ajtó, bejöttek a látogatók. Természetesen rögtön felfigyel-
tek rám, a fiatal, vézna kislányra. Nyilván elcsodálkoztak, mit keres-
hetek a politikai foglyok közt, mi módon lehetek a nép ellensége. 
Megkérdezték a nevemet és egyebet is, de tőlem legfeljebb a neve-
met tudhatták meg, hiszen nem tudtam a kérdéseikre válaszolni. 
Elmentek hát, de két nap múlva, azt mondta az őr: legyek készen, 
szedjem össze a holmimat, visznek haza. Persze, a rajtam lévő ruhán 
kívül semmiféle holmim nem volt, így akár azonnal indulhattunk 
volna. Rabtársnőim az örömtől sírva ölelgettek: „Lám, igazat mon-
dott a bab — szabadulsz!". 



Szokás szerint éjszaka vittek a vasútállomásra. Többen voltunk, 
de senki nem tudta, merre megyünk. Ugyancsak éjszaka megérkez-
tünk valamilyen állomásra, ahol kizavartak bennünket a vagonból. 
Akkor hallottuk: Lembergben vagyunk. Rögtön a fürdőbe kísértek. 
Nagyon vártam már, hogy elhelyezzenek egy cellában, mert éhes 
voltam. A teremben, ahova betettek, nagyon sok rab volt: ülőhely 
sem akadt. Látva a helyzetet, az őr kérdezett tőlem valamit, de én 
csak a nevemet tudtam megmondani neki. Leíratta velem és elment. 
Reméltem, hogy hoz valami ennivalót, mivel aznap egyáltalán nem 
kaptunk enni, pedig rabszállításkor mindig ki szokták adni a fejada-
got. Álmos is völtam, fáztam is, a hajam a fürdéstől vizes. Aztán 
visszajött az őr, s valóban hozott nekem ennivalót meg egy tolmá-
csot. Azt az asszonyt, aki hónapokkal azelőtt eltűnt a bátyámmal! Az 
én kabátomat, kendőmet, ruhámat viselte. Igencsak meglepődött , 
amikor viszontlátott. Tigrisként rohantam neki, hogy letépjem róla a 
ruháimat. A zajra felébredtek a többiek, s amikor megértették, mi 
folyik körülöttük, ők is ütni kezdték az asszonyt. A tolvajoktól 
ugyanis minden rab szenvedett. Minden börtönben, lágerben akadt 
olyan köztük, aki — ha csak tehette — ellopta rabtársai j o b b ruha-
neműjét , lábbelijét, illetve kicserélte a saját elnyűtt, hasznavehetet-
len holmijával. 

Akkor és ott az őr megparancsolta az asszonynak: vesse le és adja 
vissza nekem a ruháimat. Úgy lett, ami rajta volt, mindent visszakap-
tam. Követeltem a többit is, de az asszony azt mondta, azokat ellop-
ták tőle, így azok odavesztek. A visszakapott holmi nagyon piszkos 
volt, másnap elvitték a mosodába. Tisztán, szépen kivasalva kaptam 
vissza. Boldog voltam, hogy most már van tisztességes ruhám, kabá-
tom, nem fáztam. 

Nem sokáig maradtam Lembergben. Egy éjszaka vonatra raktak, 
de nem mondták, hová visznek. Éreztem, hogy hazafelé tartunk. És 
valóban: egyszer csak megérkeztünk Munkácsra. Innen az ungvári 
börtönbe szállítottak. Nyirkos pincecellába kerültem. Itt a kijevihez 
képest is rosszabbul főztek a raboknak. Sokszor és nagyon köhögtem 



a nyirkos cellában, a cellatársak panaszkodtak is rám a felügyelőnek. 
Azt mondták, engem vigyenek el onnan, mert nem hagyom őket pi-
henni. Azzal nyugtatták meg őket, hogy én csak ideiglenesen vagyok 
ott, b í r janak ki. Tényleg nem tartottak ott sokáig. Először 
Beregszászra vittek, majd néhány nap múlva Nagyszőlősre, ahol egy 
hétig voltam; végül Huszton kötöttem ki újra. Elmondhatom, hogy 
kipróbáltam az összes kárpátaljai börtönt. 

Huszton meglepődve fogadtak. A börtönőrök afölött sajnálkoztak, 
hogy még mindig rab vagyok, ti. ilyen fiatalon. 

Talán két hét múlva hívattak a börtön irodára, ahol egy ügyvéd 
magyarul beszélt velem. Tőle tudtam meg, miért küldtek vissza Ki-
jevből : a moszkvai el lenőrök elővették az ügyemet és visszaküldték 
Husztra, mégpedig azzal, hogy engem engedjenek szabadon. Mivel 
az ügyemet újra kellett tárgyalni, engem is Husztra hoztak. Az ügy-
véd bíztatott, akárcsak a babszemekkel jóso ló rabtársnők: hamarosan 
kiszabadulok a börtönből. 

Örömmel tértem vissza a cellába. Velem együtt örültek az őrök is, 
fogolytársaim is. Reménykedve vártam a tárgyalást. Akkor szabadult 
egy cigánylány, vele üzentem haza: itt vagyok, hozzanak ruhát, cso-
magot. 

Teltek-múltak a napok és én hiába vártam, reménykedtem: nem 
hívott engem tárgyalásra senki. Hogy ki akadályozta meg szabadláb-
ra helyezésemet, nem tudom; hogy Moszkvában ártatlannak találtak, 
Huszton pedig bűnösnek, azt nem értem. Az otthoniak nem járhat tak 
el az érdekemben, hiszen akkor már ők is börtönben voltak... 

Kezdődött új ra a kálváriám: vittek Munkácsra meg vissza, mert a 
vagonparancsnok nem akart átvenni. Végül bekerültem ismét a rab-
szállító tehervagonba. Mennem kellett volna vécére, lett volna rá idő 
is, mert az őrök indulás előtt alaposan átvizsgálták a vagonokat , 
hogy minden rendben van-e. Ha szóltam volna nekik, elnézéssel 
lettek volna velem szemben, de én nem szóltam, mint ahogy soha 
nem mertem zaklatni senkit semmiféle kéréssel. Egyszer csak m e g j e - . 
lent az őrség parancsnoka és a nevemet kiáltotta. Leereszkedtem a 



harmadik priccsről, nem tudva, miért szólít. Valaki tolmácsolta a 
szavait, amelyekből kiderült: az őrség parancsnoka nem más, mint a 
megölt határőrtiszt testvére, aki meg akart ismerni engem, hogy 
bosszút álljon raj tam a testvéréért. Tula jdonképpen ezért is vett fel a 
vagonba! Látva azonban, hogy mennyire fiatal, félelemtől reszkető 
kislánnyal áll szemben, letett szándékáról. Bíztatott, hogy ne fél jek, 
de nem hittem neki. Halálos félelemben másztam vissza a priccsem-
re, lefeküdtem és moccanni sem mertem. Közben a többi rabot kien-
gedték vécére, de én csak kuporogtam a vackomon, pedig egyre job-
ban feszített a szükség. Amikor a vonat elindult, nem bírtam tovább: 
belepisil tem a c ipőmbe és kiöntöttem a kisablakon. Reggel nem fo-
gadtam el az ennivalót, mert attól féltem, megmérgeznek. 
Lembergbe érkezve első utunk a fürdőbe vezetett. Újabb izgalom 
fogott el: Istenem, mit fognak megint ellopni tőlem amíg a fürdőben 
vagyok. Aznap éhen feküdtem le, mert késő este már nem osztottak 
ennivalót. Reggel kaptunk valami löttyöt, rávetettem magamat, de ez 
éhségemet nem csillapította. Reggeli után minket, újoncokat munká-
ra fogtak. A férf irabok szobáit — hatalmas termeket — kellett felsú-
rolnunk. Bizony elszédültem és összeestem, mert az ebédidő elmúlt, 
és nlég nem voltunk készen a munkával . Ekkor bevezettek a cellám-
ba. Leültem a számomra kijelölt két deszkára és elgondolkoztam: mi 
lesz velem, odaveszett a szabadulás csalóka reménye, s csak ezután 
jön a neheze. Végre meghozták az ebédet, de abban nem volt köszö-
net. Amint behozták az aj tón, az egész terem megtelt fertelmes bűz-
zel. Odatették elibém is a levest. Megkavartam és újra megcsapta 
orromat a bűzhullám. Rosszullét fogott el, hányni kezdtem, de csak 
keserű epét. A többiek rámkiabáltak, hogy emberel jem meg maga-
mat, mert elveszem az étvágyukat. Meg akartak verni, pedig csak az 
étel volt büdös. Már egy hónapja állandóan pacalt főztek, de persze 
nem tisztították meg tisztességesen, ezért mindenféle szaga volt. 
Több mint két hétig nem tudtam megenni ezt a levest, a kenyérada-
gomat osztottam be magamnak. Természetesen legyengültem, szoba-



társaim már azt hitték, elpusztulok. Amit nem is bántam volna, csak-
hogy megszűnjön a fé le lmem, véget ér jenek szenvedéseim. 

Az egyik éjszaka különös álmot láttam: az ola j fák hegyén ültem 
határtalan szomorúsággal eltelve és egy szakállas öregember je lent 
meg mellettem, mondván: „Nagyon hosszú utat kell még megtenned 
és sok szenvedés vár rád; de bízzál bennem, megszabadulsz és be-
tegségedből felépülsz. Mondd el a többieknek, hogy nem lesznek 
sokáig rabok; nézz a szemükbe és a tenyerükbe, olvasd ki, amit ott 
látsz, s mondd nekik bátran, mit látsz ott, mint a tükörben". 

Ébredés után elgondolkoztam: álmodtam-e valóban, vagy mindez 
valóban megtörtént Velem? Kora reggel volt, alig bírtam összeszedni 
magamat , hogy felülhessek. Szóltam a szomszédomnak, nézzen rám. 
„Ne fél j — mondta — , még nem vagy sárgaságban". Elmondtam 
neki, mit á lmodtam, s amint közben ránéztem, a szeméből kiolvas-
tam: hamarosan szabadulni fog. Ezt meg is mondtam neki. Nagyon 
megörült és nagyon ígérte: ha valóban kiszabadul, küld majd nekem 
csomagot . „Nekem is van három gyermekem, és azt kívánom, hogy 
te is épen, egészségesen kerülj haza" — mondta. 

A többiek felfigyeltek suttogásunkra és most már mindenki azt kí-
vánta, hogy az ö szemükből is olvassam ki sorsuk alakulását. Megtet-
tem. Előkerültek fejük alól a tarisznyák, adtak hálából ennivalót, 
kinek mije volt... 

És mit ad Isten: eljött a nap, amikor nagyon sok rabtársnőm előtt 
megnyílt a börtön kapuja! A kiszabadultak megtartották ígéretüket: 
küldtek nekem kenyeret, héjában főtt krumplit . Ezektől lassacskán 
erőre kaptam, meggyógyul tam. Vajon él-e még valaki egykori jó te-
vőim közül? 





A PODKAMENSZKI LÁGERBEN 

Lembergből egy Podkamenszk nevű lágerbe vittek át, amely egy 
nagy dombon terült el. Valaha kolostor volt itt, az udvaron templom 
állt, és volt itt pékség is. Mivel zárt terület volt, alkalmasnak bizo-
nyult börtönnek. Mi sem természetesebb, minthogy rengeteg embert 
tartottak itt fogva, s mind betegnek, legalábbis legyöngültnek tűnt. 
Legtöbbjük három éve ette a rabság keserű kenyerét. Iszonyatos 
látvány tárult elém: a rabok keze-lába feldagadt, éppúgy szédelegtek 
az udvaron, mint az őszi legyek. És ugyanúgy hullottak is, ezt a saját 
szememmel láttam. A konyhához közeli szemétdombon mindig lát-
tam turkálókat: krumplihéjat , répadarabokat szedegettek; azt ették. 
Akadt köztük leprás is. Hozzám hasonló kiskorú — rajtam kívül — 
négy volt a lágerben. Minket nem vittek külső munkára, a konyhára 
osztottak be. Az volt a dolgunk, hogy az étkezdében felmossuk az 
edényeket és úgy általában rendet tartsunk. Nekünk mégis kevés 
élelem jutot t ; a munkás rabok után összeszedett edényeket kapartuk 
ki, egy kannába, öntöttük a maradékot és azt osztottuk el egymás 
közt. Fejenként egy-két deci leves ha jutott , ennyi volt a „kiegészítő" 
ételünk. 

Egy napon kiütött a t í fusz. Ekkor aratott csak igazán a halál kaszá-
j a : naponta tíz-tizenöt halott volt. A foglyok közt magyarok is voltak, 
tőlük hallottam: nem győzik ásni a sírokat. Kiszállt egy bizottság, 
hogy megvizsgál ja a já rvány okát. Kiderítették, hogy a kolostor kút-
jának vize volt fertőzött. Nem csoda, hiszen a háború alatt mindenfé-
lét beledobáltak, még a bebalzsamozott apácák tetemét is a kolostor-
ból. A kutat lezárták, s amíg ki nem tisztították, valahonnan messzi-
ről, laj tos kocsival hozták a vizet lágerünkbe. Abból azonban csak a 
konyhára jutott , mosakodásra, ivásra már nem. Hogy ivóvízhez jus-
sunk, eleinte havat olvasztottunk, ám az idővel egyre mocskosabb 
lett, s mire megolvadt, szennyes lévé változott; nem mertünk inni 



belőle. Végül csak kitisztították a nagyon mély kutat, ám a járvány 
még sokáig tombolt. Csak a j ó ég a megmondhatója , hány szegény 
rab pusztult el ebben a lágerben. 

Később a fogoly kórházba irányítottak takarítani. Több magyar nő 
volt velem, jóval idősebbek, akiket tiltott határátlépésért ítéltek el. 
Reggelente az udvaron tartották a sorakozót, ilyenkor látszott, mi-
lyen sok fogoly sínylődik a barakkokban. A nagyon súlyos betege-
ken kívül mindenkinek meg kellett jelenni a sorakozón. A rabok 
között sok magyar katonatiszt volt, felfigyeltem rájuk, mert nagyon 
szépen beszéltek egymással, a rangjukon szólították egymást. Voltak 
hadnagyok, őrnagyok, még ezredes is. Mi, nők külön barakkokban 
voltunk, a férfiakkal csak a reggeli és esti létszámellenőrzésen talál-
koztunk. Mind soványak, gyengék voltak, nagyon sajnáltam őket. 
Mindannyiukat dolgoztatták, de a munkahelyük messze volt, a rab-
koszt pedig kevés, úgyhogy este, amikor megjöttek a munkából, alig 
álltak a lábukon. 

A hadi fogoly kórháznak lengyel származású főorvosa volt, aki — 
úgy tünt — megszánt engem, hiszen a pártfogásába vett. Még nem 
sokat beszéltem oroszul, hallgatag is voltam, gyámoltalan, ő azonban 
ügyelt rám. Észrevettem, hogy rokonszenvet táplál a magyar hadi-
foglyok iránt, ezért egy alkalommal arra kértem, az egyik beteg ma-
gyar tisztet vegye be a kórházba. Dehogy gondoltam arra, hogy ezért 
nekem majd meg kell f izetnem. Az orvos tizennyolc évvel idősebb 
volt nálam, úgyhogy én őt bácsinak néztem. Amikor azonban már 
sokadszor fordultam hozzá hasonló kéréssel, vagyis, hogy újabb és 
újabb foglyokat vegyen be a kórházba, megkímélve őket a minden-
napi robottól, — az orvos értésemre adta: valamit valamiért. Magya-
rán: segít a magyar foglyokon, ha én is kedves leszek őhozzá. Buta, 
fiatal lány voltam, alig tizenhat éves, rettenetes hónapokkal a hátam 
mögött, hát ráálltam: védtem én is az életemet. Dehogyis éreztem én 
szerelmet az orvos iránt; csak eltűrtem a közeledését. 

A magyar tisztek bizonyára tudták, milyen árat fizetek az ő elhe-
lyezésükért a kórházban. Nekem köszönhették a kórházi kedvezmé-



nyeket, holott nem voltak ők betegek, csak nagyon gyengék. A kór-
házban a koszt is j o b b volt, dolgozniuk sem kellett. A tisztek sajnál-
tak engem, de elfogadták a segítségemet. Azt mondták sokszor: „Te 
Böske, neked szobrot fognak állítani, annyi embert megmentettél a 
haláltól!". 

A kórházban ugyanúgy dolgoztam, mint mások, hiszen megköve-
telték a munkát és azt el kellett végezni. Lágerünkben nagyon sok 
volt a tetű, de a betegek alsóruháját hamuból készített lúgos vízben 
főztük, így próbáltuk őket tisztán tartani. Persze nem értünk el sokat 
a ruhák kifőzésével, hiszen a szalmazsákokban is hemzsegtek a tet-
vek. Egyszer aztán a lengyel orvos elégettette a szalmazsákokat, 
azok helyett újakat hozatott; ezután már nem zavarták betegeinket a 
vérszívók. 

A rabkórházban néhány hónapot töltöttem el. Ezalatt az idő alatt 
„ ismert" lettem, olyannyira, hogy bárkit kellett beíratni a kórházba, 
rögtön engem kerestek. Volt a betegek közt egy Koncz Kálmán nevü 
ezredes, aki sokszor emlegette kisfiát, Tibikét. Ez az ember soha 
nem ült tétlenül: nagyon szép dohányzacskókat varrt, pedig ujjai 
igencsak fáj tak a reumától. Hogy ő maga dohányzott-e, arra nem 
emlékszem, de tény: a hadifoglyok közt sok dohányos volt. Ezek 
képesek voltak elcserélni a kenyéradagjukat szívnivalóért. Sajnáltam 
őket, mert ha nem ettek, legyengültek. Minden ismerősömet arra 
kértem, küldjön dohányt, és azt ezeknek a szenvedélyes dohányo-
soknak adtam. 

A podkamenszki hónapok viszonylag békésen teltek el. Eltetett 
engem a tudat, hogy nem én szorulok segítségre, hanem én segítek 
másoknak. Ráadásul volt védelmezőm — az orvos — , aki megóvott 
a bajtól. Csak a szegény foglyokat sajnáltam, s amim csak volt. meg-
osztottam velük. 

Csakhogy az én nyugalmam nem tartott sokáig. Annyira tapaszta-
latlan voltam, hogy ;— ezt sem tudtam: terhes lettem. Mások vették 
észre raj tam, amikor már erősen látszott a terhesség. Amikor meg-
tudtam, lélekben teljesen összetörtem. Arra gondoltam: Istenem, mi 



lesz velem, hiszen jószerivel csak a puszta életem van és még gyer-
meket hozzak a világra? Haragudtam nagyon az orvosra: nem elég az 
én bajom, most még egy gyermeket is a nyakamba vegyek — félig 
magam is gyermekként?! 

Amikor már nem lehetett eltitkolni a terhességemet, átvittek egy 
Lemberg környéki női lágerbe. Itt csupa terhes nő és kisgyermekes 
anya volt. Gyászos hangulatban vártam a szülést. Igaz, az orvos 
többször meglátogatott , hozott csomagot, néhány gyerekholmit, de 
én őt akkor már látni sem akartam. Magam is varrogattam lepedőből 
kisingeket, sapkát. 

1948 október 4-én világra hoztam a gyermekemet. Fiú lett, a Sán-
dor nevet adtam neki. A lágerben Alekszandrként tartották nyilván. 
A szülés nehéz volt, majdnem elvéreztem. Később, amikor kissé 
magamhoz jöt tem, nem tudtam a kisfiamat szoptatni, mert nem volt 
tejem. A mellem bedagadt, hiszen nem tudtam, mit kell ilyenkor 
csinálni; nem volt, aki kioktasson. Megoperáltak: a műtét nyoma ma 
is látszik a mellemen. A gyerek mellé dajkát fogadtam, hogy el ne 
pusztuljon szegényke. Egy oro$z asszonynak bőven volt teje, ő 
szoptatta a gyermekemet. A műtét után, amikor úgy-ahogy magam-
h o z j ö t t e m , elvállaltam mindenféle munkát, hogy meg tudjam tartani 
a dajkát. Végül a kenyéradagom felét adtam oda neki; csakhogy 
szoptassa a f iamat. 

Ebben a lágerben keresett fel Jóska testvérem. Nem engedtek ki 
hozzá. Aztán sikerült valami módon lekenyereznie egy őrt, s akkor 
odaadták neki a kisfiamat. Hozott csomagot is, a gyerek pólyájába 
pedig beletett egy levelet, amelyben megírta, hogy este kússzak ki a 
szögesdróthoz; ott találkozunk. Úgy is lett: sikerült e l jutnom odáig, 
de csak néhány szót váltottunk, miközben folyton rettegtünk és a 
tornyot figyeltük, nem vesz-e észre a katona. 



SZIBÉRIA FELÉ 

Egyéves lehetett a kisfiam, már mindent megevett, járni viszont 
még nem tudott, amikor összeszedték a kisgyermekes anyákat és 
vonatra ültették őket. Azt mondták, Szibériába visznek bennünket. 
Ugyanolyan marhavagonba kerültem, mint amilyenben ide érkeztem. 
Mennyit sírtunk útközben, találgatva, hova is, mire is visznek ben-
nünket, miféle körülmények közé kerülünk. Talán csak az egy j ó 
Isten ügyelt ránk odafent , idelent aligha voltunk fontosak bárkinek 
is. Kezdődött minden elölről: é jszaka utaztunk, nappal valamilyen 
holtvágányon vesztegeltünk. Hol, miféle tájakon haladtunk át, nem 
tudom; a szűk kisablakon ezt nem lehetett megállapítani, ha pedig 
megérkeztünk valamelyik állomásra, vagonunkat azonnal lekapcsol-
ták a szerelvényről, így feliratot és embereket sem láthattunk. Ami-
kor é jszakánként zakatolt velünk a vonat, csak a váltók csattogása 
je lezte , hogy ál lomásokon haladunk át. A vonat egyébként annyira 
rozoga volt, hogy egy ízben vagonunk egyik oldalán kihulltak a 
deszkák; akár el is szökhettem volna, de ugyan hová, merre — ka-
romban a gyermekkel?! 

Két teljes hónapba telt, amíg megérkeztünk Vorkuta megyébe, 
ahol egy elosztólágerbe kerültünk. Ekkorra nagyon legyengültünk, a 
gyerekek is; mi több, az úton halottunk is volt. Az elosztólágerben 
egy magyar főhadnagy volt az orvos. A nevemet hallva rögtön 
mondta: a hadifoglyok beszéltek neki rólam, s örül, hogy megismer-
hetett. Azt is tudatta velem, hogy az itteni kórházban találkozhatok 
nagybátyámmal, Mandrik Gyulával . Gyula bátyámra úgy emlékez-
tem, mint derék, szép szál férfira. Öt azért ítélték el huszonöt évre, 
mert a magyarok alatt leventeparancsnok és főjegyző volt Visken. 
Amikor a lágerben találkoztunk, alig ismertem meg, az egykor szép 
szál ember iszonyúan sovány volt, testsúlya nem érte el az 55 kilót. 
Azt mondta nekem: „Ha egy-két évvel ezelőtt láttál volna, amikor 



csak 45 kiló voltam!". Megtudtam töle, hogy már a végét jár ta , ami-
kor bekerült a kórházba. Meggyógyult , tíz kilót visszahízott. A 
konyhán maradt, szakácsnak. A német hadifoglyoknak főzött. Volt 
vele miről beszélgetni: felemlegettük az otthoniakat, sanyarú sorsun-
kat. Nagybátyám váltig hajtogatta, hogy eljön egyszer az az idő, 
amikor kiderül ártatlanságunk. О is hallott már rólam azoktól a ma-
gyar hadifoglyoktól , akiket Lembergböl szintén ide vetett balsorsuk. 
Találkozásunk örömére ő maga készített számomra egy ebédet: 
krumplit sütött fáradt olajban.. . A szegény német foglyok is ezt ették. 
Nagybátyám jó t akart nekem tenni, de annak a „ lakomának" nagyon 
szomorú következménye lett. Minket ugyanis megint vonatra raktak 
és tovább vittek, engem pedig — már a vagonban — elkapott a gyo-
morgörcs, de annyira, hogy elvesztettem az eszméletem. A vonat 
azonban csak másnap állt meg egy állomáson. Kiraktak bennünket 
egy hideg, fűtetlen állomásépületbe. Velem és a gyermekemmel 
senki nem törődött. Négykézláb, óriási erőfeszítéssel tudtam kivon-
szolni magamat az illemhelyre. Az egyik katona segített felállni. 
Arra kértem az Urat, vessen már véget szenvedéseimnek, de aztán 
eszembe jutott szegény kisfiam: ugyan mi lenne vele nélkülem? 

A hideg váróteremben virradt ránk a nap. Akkor láttuk, a terem-
nek aj ta ja sincs. Aztán pőrekocsikból álló szerelvény futott be az 
ál lomásra. A gyermekeket elszedték tőlünk. A többi anya sírt, nekem 
annyi erőm se volt, hogy tiltakozni próbáljak. Aztán felzavartak ben-
nünket a nyitott vagonokra, és utaztunk egész nap és éjszaka, étlen-
szomjan. Közben engem elkapott a t ífusz. Hasmenés gyötört, de csak 
véres víz ment tőlem. Éjszaka megérkeztünk valahová, elkülönítettek 
egy zárkába. Háromóránként kaptam az injekciókat. Tíz nap eltelté-
vel javul t az ál lapotom. Rögtön azt kérdeztem, hol a kisfiam. Azt 
felelték, ne nyugtalankodjak, j ó helyen van, gondját viselik. Egyedül 
voltam a teremben, az ennivalót egy kis ablakon adták be, az orvos is 
bekötött szájjal vizsgált. Két hónapig voltam itt, s amikor már erőre 
kaptam, kiengedtek ugyan a szobából, de nem vittek a többiekkel 



fairtásra, csak a láger területén dolgoztattak. Amikor azonban igazán 
felerősödtem, a többi anyával nekem is mennem kellett erdőt irtani. 

Női láger volt ez, valahol Szibériában. Ma sem tudom, pontosan 
hol. A korábbiakhoz képest annyi különbség volt, hogy h a j ó i visel-
kedtünk, évente kétszer írhattunk haza levelet; de azokon csak tábori 
számok szerepeltek rendes cím helyett. Hogy volt-e egyáltalán pol-
gári lakosság a közelben, azt nem tudom, de az tény, hagy őreinken 
kívül senki emberfiával nem találkoztunk. 

Lassan hozzászoktam a nehéz munkához. Úgy fűrészeltem társa-
immal a fát, mintha mindig azt csináltam volna. A gyerekeinkről 
nem tudtunk semmit, ám az őreink bíztattak: ha tel jesí t jük a normát, 
kéthetente egyszer megengedik, hogy találkozhassunk velük. Ez az 
ígéret adott erőt a munkához. Ám hiába telt el két hét, a gyerekekről 
még csak hírt sem kaptunk, nem láthattuk volna őket. Igaz betegsé-
gem után két napig képtelen voltam teljesíteni a normát, s akkor még 
azt hittem, emiatt nem láthatom a fiamat. Aztán egyszer jobban 
igyekeztem, akár hason csúszva is fürészeltem, s ha kellett, raktam 
halomba a fát rabtársaimmal együtt. Meg kell mondjam, hatalmas 
szálfák voltak azok. Eltelt ú jabb két hét. de a gyermekeknek se hírük, 
se hamvuk. Kiderült, hogy már korábban máshová szállították őket, 
minket csak hitegettek az őreink... Az anyák sírtak, megtagadták a 
munkát, de nem értek el vele semmit; éjszakára fogdába zárták, nap-
pal pedig ugyanúgy kihajtották őket is munkára, mint a többieket. 
Kétségbeesett ja jveszékelésüket hallgatva arra gondoltam: nekik 
csak hónapjaik vannak hátra a büntetésből, miközben nekem úgy 
tűnt, egész életemet itt, idegen rabként kell leélnem. Meghúztam 
magamat , és minden erőmet megfeszí tve dolgoztam, nehogy meg-
büntessenek és még rosszabb helyre vigyenek. 

Az őrök szüntelenül éreztették velünk, hogy a munkán kívül 
semmihez sincs jogunk. Az otthoniakról semmit sem tudtam. írtam 
haza, de nem kaptam választ, s gyakran azon rágódtam, kapok-e 
egyáltalán. „Hiszen — tűnődtem — mire ide érne a válasz máshová, 
visznek". Megtapasztalhat tam, hogy nem maradtunk sokáig egy he-



Íven; Szibéria igen nagy, sok benne a láger, s hogy hányat já r tam 
meg azok közül, csak Isten a megmondhatója . Legalább a fiamtól ne 
fosztottak volna meg: őrá gondoltam éjjel és nappal. A hazaküldött 
levélben arra kértem az otthoniakat, kerestessék kisfiamat a Vörös-
kereszten keresztül. Imádkoztam, a hit tartotta bennem a lelket. Any-
nyira nekiadtam magamat a munkának, hogy még dicséretet is kap-
tam, mert túlteljesítettem a normát. Persze, rámfért az a kanálnyi 
kása, amit az adagon felül adtak a norma túlteljesítéséért. Úgy ettük 
azt a semmilyen ízü kását, mint a legf inomabb étket, s amíg kint 
dolgoztunk az irtáson — nemegyszer sárban-latyakban, télen méteres 
hóban, 30-40 fokos hidegben, éhesen — folyton arra gondoltunk, a 
kanálnyi pluszkására. 

Egy ízben a lágerbe visszatérve megtudtuk, a szakácsnő beleejtet-
te a petróleumlámpát a kásába; a petróleum belefolyt, a lámpaüveg 
beletörött, de más ennivaló nem volt. Azt mondták: vagy megesszük 
azt, ami van, vagy éhen maradunk. Volt olyan rab, aki nem ette meg. 
Én aznap jól rádolgoztam a munkán, nekem dupla adag járt . Sopán-
kodtam: „Jaj , milyen szerencsétlen vagyok, édesden meg sem ehe-
tem a kiérdemelt adagomat" . Mindegy: megettem. Azt hittem megha-
lokrtöle, s végre megszabadulok szenvedéseimtől. Ám semmi bajom 
nem lett, csak a petróleum íze jár t fel a gyomromból néhány napig. 

A napok egyhangúan teltek. Örökös munka, reggelente sorakozó, 
kihajtottak az irtásra, este vissza a barakkokba. Egész nap senkihez 
nem szóltam, csak dolgoztam. Egyébként is csupán annyit beszélt 
mindenki , amennyit muszáj volt. A szálfák végeit két nő fogta — 
nekem általában a neheze, a közepe jutot t — , s így erőlködtünk, 
hogy felhúzzuk a többire. Az öltözékünk télen vattanadrág, vattaka-
bát — pufa jka — , azon felül a buslat, ami tulajdonképpen szintén 
vattázott kabátféle volt és befödte egész testünket. Csakhogy nem-
igen lehetett benne mozogni, ezért munka közben levetettük, még 
húszfokos fagyban is. A lábunkon „valenki", azaz halinacsizma volt, 
kalucsnival, a nagy hóban mégis átázott mindennap, esténként szá-
rítgattuk, hogy másnap fel tudjuk venni és meg ne fagyjon a lábunk. 



Egyszer a szálfa végét tartó asszony elengedte a rönköt és az a lá-
bamra zuhant, pontosabban a valenkimre, mert szerencsére idejében 
kirántottam belőle a lábamat. Ha ügyetlenebb lettem volna, rázuhan 
a nehéz rönk, és nekem végem. A nagy hóban alig találtuk meg a 
valenkit. Hideg volt akkor is, s én j ó ideig mezítláb toporogtam a 
hóban. Estére be is lázasodtam. Ilyen esetben — ha a fogolynak láza 
volt — gyengélkedőre lehetett menni, vagy beírtak a kórházba; ám 
ha a fogoly láztalanul betegedett meg, menten ráfogták, hogy szimu-
lál, és büntetést kapott. 

Havonta külön is nagy szenvedést okozott számomra a menstruá-
ció. Már két nappal előtte rosszullét fogott el: a hasam majd lesza-
kadt, a fájdalomtól , kivert a hideg veríték, elgyengültem, lépni sem 
bírtam, összerogytam. Az ilyenkor átélt kínokat a szülési fá jdalmak-
hoz lehetett hasonlítani; tán még azoktól is rosszabbak voltak. Egy 
ízben el is ájul tam a munkán. Bevittek a klinikára, de mert lázam 
nem volt, azt mondták: nincs semmi bajom, mehetek vissza dolgoz-
ni. Amikor másodszor lettem odakint rosszul, újra bevittek és egy 
német orvos akart megvizsgálni. Nem tudtam, ő is rab volt-e, csak 
valószínűsíthettem, hogy hadifogolyként dolgozott a kórházban. 
N e m akartam, hogy megvizsgáljon, ezért nagyon leszidott: „Maga 
szült is már, hogy lehet ennyire buta asszony! Ha nem engedi meg-
vizsgálni magát, menjen vissza, pusztuljon el!". 

Bevallom: nagyon szégyenlős voltam és vagyok ma is, ezért hú-
zódoztam a vizsgálattól. Amikor mégiscsak megtörtént, a német 
orvos megállapította, illetve elismerte: nekem valóban nagy fájdal-
makat okoz a menstruáció. Tíz napon át tartott bent a kórházban és 
elintézte, hogy ezután a menstruációm idejére, azaz egy hétre fel-
mentenek a kinti munkából, még egy kis vattát is adnak. E célból 
felírta a nevemet valamilyen listára. Ugy is lett, nem hagytak ugyan 
pihenni, ilyenkor a konyhára küldtek dolgozni. Fagyos krumplit kel-
lett hámoznom. A napi norma fejenként három zsák krumpli meg-
hámozása volt. Nem bántam, mert legalább ülhettem egész nap, ez is 



óriási könnyebbség volt számomra. Nem lehetett rám panasz, a nor-
mát naponta teljesítettem. 

A szibériai lágerekben senkivel nem barátkoztam össze. Sokszor 
azt sem tudtam, ki az ágy-, azaz priccsszomszédom. Kora reggeltől 
sötétedésig dolgoztunk: reggelente még csak a hó világított, amikor 
ötösével felsorakoztattak és hajtottak ki az erdőre, s mire munka 
végeztével visszagyalogoltunk a lágerbe, sötét este volt. Évente 
négyszer, az állami ünnepeken és újévkor volt szabadnapunk. Vasár-
naponként is robotoltunk. 

Az étkezdében havonta egyszer filmet vetítettek. Ilyenkor már a 
láger kapujában kiáltották: mozi van!. Az oroszok futottak filmet 
nézni, még enni sem kellett nekik. Én soha nem néztem meg egy 
filmet sem. Futottam a barakkomba, megettem szegényes vacsorá-
mat, s ha éreztem hozzá magamban még erőt, a másnapi munkára 
készültem: összevarrogattam szakadozott holmimat, kimostam a 
ruhámat, amit csak úgy tudtam megszárítani, hogy szépen összehaj-
togatva éjszakára magam alá tettem; testem melegétől reggelre meg-
száradt. Holmijainkra nagyon vigyázni kellett, mert bárminek köny-
nyen lába kelt. 

Valahányszor új lágerbe kerültem, mindig érdeklődtem, vannak-e 
ott magyarok. Sok magyarral összehozott a sors, de huzamosabb 
ideig egyikükkel sem lehettem együtt. 

Most, e sorokat írva e s z e m b e j u t Rimik Ida. Kárpátaljai volt ő is, 
valamelyik szibériai lágerben néhány hónapig együtt dolgoztunk. A 
civil életben pénztáros volt, hiányt fedeztek fel nála és ezért tizenöt 
évet kapott. Férjétől, két kisgyermekétől szakította el az ítélet. Fény-
képet is őrzök róla. Szegény asszony, búskomorságba esett, napokon 
át egy szót sem szólt. Hogy mi történt vele, mikor szabadult, él-e 
még valahol, nem tudom. 

Több évet töltöttem el a vorkutai női lágerekben is. Valamilyen 
ünnepnapon, talán újévkor érkeztünk meg, nem vittek rögtön munká-
ra, ezért rögtön végigjártam az összes barakkot, magyarokat keresve. 
Az egyik hatalmas barakkban ráakadtam egy idős asszonyra. Nem 



tudom, hány éves lehetett, én nagyanyám korabelinek néztem. Pedig 
élettörténetét megismerve bizony nem lehetett több 40-45 évesnél. 

Az idős, munkaképtelen rabok külön barakkban laktak. Ez hatal-
mas, hosszú építmény volt, benne emeletes priccsek. Itt találtam rá a 
dunántúli nénire. Harmadszor ült akkor, s azt hiszem, büntetése ezút-
tal életfogytiglanra szólt. Jól beszélt oroszul, tulajdonképpen vélet-
lenül derült ki, hogy magyar. Megismerkedésünk után többször be-
szöktem hozzá. Beszélgettünk. Persze a láger területén nem volt 
szabad mászkálni; csak lopva a falak mellett osonva sikerült be-
szökni hozzá. A nevére nem emlékszem. Sok név kihullott az emlé-
kezetemből. Nem csoda, hiszen annyi betegségen mentem keresztül, 
közte két agyrázkódáson. A mindennapi munka miatt nem sokszor 
sikerült beszélni vele, mármint a nénivel. De ahhoz épp eleget, hogy 
e lmondja egész élettörténetét. % 

Fiatal tanítónő volt, amikor szülei tiltása ellenére fér jhez ment egy 
kommunista érzelmű építészmérnökhöz. A harmincas években át-
szöktek a Szovjetunióba, itt azonban — kémkedés vádjával — csak-
hamar elítélték őket. A fér je levelet írt Sztálinnak: ő ártatlan, és épí-
tészként azért jöt t a Szovjetunióba, hogy itt dolgozhasson. Lesújtó 
választ kapott: felejtse el Sztálin címét, többé ne írogasson; mert 
kommunisták vannak itt bőven, nekik pedig ott kellett volna marad-
niuk, ahol születtek. A férjet mégiscsak szabadon engedték, ő azon-
ban addig nem volt haj landó dolgozni, amíg a feleségét börtönben 
tartják, így az asszonyt is szabadlábra helyezték. Moszkva közelében 
laktak, úgy száz kilométernyire a fővárostól. Férje a szakmájában 
dolgozott, az asszony pedig óvodai nevelőnőként. A Moszkva folyó 
egyik hídját a fér j tervezte meg és az építkezést is ő irányította. Ez a 
híd hasonlít a budapesti Lánchídra, valahol talán utána lehetne nézni, 
ki is volt a tervezője. 

A háború után meghívták őket egy bankettre. Az asszonynak nem 
volt kedve elmenni. A láger után nemigen érezték már ők jól magu-
kat az idegen országban. A lakásukon is csak suttogva beszélgettek 
egymással , folytonos félelemben éltek. A bankettre szóló meghívás 



sem jelentett jó t számukra. Mert ha nem mennek el, abból baj lehet. 
Végül csak elmentek. A férj talán ivott némi szeszt, mert valaki előtt 
elszólta magát. Azt találta mondani, j obb lett volna nekik Magyaror-
szágon maradniuk. Amikor hazamentek a bankettről, házuk előtt már 
ott állt a „csornij voron", azaz a fekete kocsi. Vártak rájuk. Annyit 
még megengedtek nekik, hogy bemenjenek a házba és néhány holmit 
összecsomagoljanak. Már tudták, mi vár rájuk. Elvitték és 10-10 
évre ítélték őket. Az asszony női lágerbe került. A férjéről sokáig 
nem tudott semmit, levelet nem kapott tőle. Amikor megpróbált tu-
dakozódni utána, azt a választ kapta: a fér je már nem él. Akkor az 
asszony összeroppant, de előtte még kitört belőle a harag. Azt kiabál-
ta: „Gyilkosok, mit tettetek vele, ti öltétek meg!". Éppen emiatt ítél-
ték el harmadszor is, most már életfogytiglanra. Amikor megismer-
tem, már nagyon gyenge volt, vécére is csak segítséggel tudott ki-
menni: vezetni kellett, mert a látása is megromlott . Nyomorúságos 
kenyéradagját adta oda társainak, hogy segítsenek rajta, vezessék 
oda a barakk másik végében lévő párásához. Ez a barakk csupa öreg, 
beteg, javarészt magatehetetlen asszony lakhelye volt a lágerben. 

A dunántúli nénivel nagyon összemelegedtünk. Micsoda élete volt 
szegénynek — megesett a szívem rajta. N o meg úgy éreztem, mintha 
az ő személyében a nagyanyám lett volna mellettem. A nemezcsiz-
máját nekem adta, hisz a barakkban nem volt szüksége rá. Ettől 
kezdve váltani tudtam a saját, gyakran átnedvesedett lábbelimet. 
Kesztyűt is kapfam tőle. Nem akart ő már az élettől semmit. Azt 
mondogatta: nem bánja, ha meghal, mert hiába engednék haza, — 
ugyan hová, kihez menne? Itt legalább ráhúzzák a fekete földet... 

Csak annyit tehettem érte, hogy amikor tudtam, beszöktem hozzá 
beszélgetni. A másik magyar, akivel találkoztam, idős férfi volt. Még 
az első világháború idején maradhatott itt. Nem a közös barakkban 
lakott, egy raktárszerű épület egyik kis helyiségében húzta meg ma-
gát, egyedül. A lágerben azt beszélték róla, büntetését rég letöltötte, 
de itt maradt, mert nem volt hová mennie. Ösz, torzonborz szakálla 
nőtt, soha nem beszélt senkivel. Talán nem is volt már tiszta az elmé-



j e . Akkor f igyeltem fel rá, amikor egy ízben a közelemben csoszogva 
megsiklott , e lkáromkodta magát — magyarul. S„ép, tiszta magyar-
sággal. Meglepődve kérdeztem tőle: „Maga magyar? Hová, való? 
Kárpátal ja i?" . Csak bámult rám. Többször el kellett ismételnem, 
amíg felfogta, mit kérdezek tőle. Akkor azt felelte: „Nem vagyok én 
már sehova való. Én már csak a sírba való vagyok!". 

Talán azt is elfelejtette, hol született? — gondoltam. És elszorult a 
szívem a gondolattól: hasonló sors vár rám is?! 

"Vorkután nagyon sokáig dolgoztam a máriaüveg szeletelésén. A 
„sz l judát" — így nevezték — ott helyben bányászták, s mi, rabok 
hasítottuk szét vaslemezzel. Ez az anyag fényes fehér és zöld színben 
játszott . Cigaret tapapír vékonyságú lemezkre kellett hasogatni, s ez a 
munka nagy ügyességet kívánt. Minden rab kapott egy papírzacskót, 
raj ta a saját nevével, merthogy ezt a munkát is normára kellett csi-
nálni. Az anyag nagyon törékeny volt, óvatosan kellett bánnunk vele. 
Különböző méretben dolgoztunk, s annál j obb volt a munka, minél 
nagyobb méretű lemezeket tudtunk hasítani. Az én munkám mindig 
j ó minőségű volt, sokszor túlteljesítettem a normát, a nevem mindig 
ott volt a dicsérettáblán. Persze, igyekeztem nagyon, hogy el ne 
küldjenek innen, mert itt fedél alatt dolgoztunk, nem a szabad ég 
alatt, dermesztő fagyban, szélviharban. 

Bizonyára sokáig itt maradhat tam volna, de a máriaüveg pora ár-
tott a tüdőmnek, sőt a ha jam is ritkulni, hullni kezdett. Belázasod-
tam, a kórházban kikezeltek, majd visszakerültem a máriaüveg-
feldolgozáshoz. Amikor ismét csak megbetegedtem, belátták: a 
„sz l juda" pora lehet ár talmas számomra, ezért többé nem vittek visz-
sza erre a munkára. 

A napok egyhangúsága változatlan maradt. Hónapra hónap, évre 
év, de a foglyok sorsa reménytelenül szomorú volt, csak a munkából 
állt. Napi t izenkét órát dolgoztunk. Szabadulásra semmi remény nem 
volt, őreink belénk verték: innen nem szabadultok, rabságotok örök-
ké tart! Vagyis: amíg az életünk. 



Bármilyen munkára osztottak be, mindenütt túlteljesítettem a 
normát . Azért igyekeztem, hogy ne kerüljek rosszabb helyre és meg-
ússzam a büntetéseket . Mer thogy azt itt könnyen osztogatták. 

A nöi lágerek mindenüt t magas kőfallal voltak elkerítve a férf iaké-
tól. Tu la jdonképpen csak akkor láttam férf iakat , amikor kórházba 
kerül tem; nem számítva őreinket, akik a munkába és munkából kísér-
tek bennünket . Ők azonban a láger területére nem jöt tek be. A láger-
zóna fölött állt a magas őrtorony, abban éjjel-nappal fegyveres őrök 
ültek. Éjszaka fényszórókkal világították be a láger területét. A zó-
nahatárhoz még csak közeledni sem volt szabad: akik a szögesdrót 
közelébe merészkedtek, azokra figyelmeztetés nélkül rálőttek. 

A lágerben megpróbál tam fel jegyzéseket készíteni. Talál tam hoz-
zá csomagolópapír t és egy t intaceruza csonkját . írtam verseket, 
rögzítettem a napi eseményeket , aztán rejtegettem az írást, amíg a 
papír el nem rongyolódott , olvashatat lanná nem vált. Amúgy sem 
maradhatot t volna meg semmifé le fe l jegyzés azokról az időkről: 
amint ú j lágerbe vittek, holmijainkat rögtön átkutatták, minden 
ilyesmit elszedtek tőlünk. 



SZÁMŰZETÉSBEN 

Az utolsó láger, amit megjár tam, Vorkutától ezer ki lométernyire 
volt. Jött a „szabadulás" , azaz a száműzetés , amitől a foglyok még 
j o b b a n fél tek, mint a lágertől. 

Minket , száműzötteket traktorral, szánnal és vonattal szállítottak 
el a lágerből. Két hónapot egy gyűj tőhelyen töltöttem. Itt már a ra-
bok nem voltak elkülöní tve nemek szerint: egész családok is együtt 
maradtak. Itt találkoztam ismét magyar hadifoglyokkal , akik ugyan-
csak a szabadulásukat várták. A magyarországi i l letőségűeket nem 
küldték száműzetésbe, nekik a lágerekben kellett kivárniuk szabadu-
l á suknap já t . 

Krasznojarszkban összeismerkedtem egy fehérorosz kitelepített 
családdal . Nagyon rendesek voltak hozzám. N e m emlékszem , hány 
hónapot töl töt tünk együtt . Rá juk is száműzetés várt. Megbeszél tük, 
hogy ha csak egyetlen mód is van rá, együtt maradunk. így is történt. 
Vonattal utaztunk Kanszkig, onnan nyitott teherautón Abanig. Itt 
családoknál helyeztek el bennünket . A padlón aludtunk, majd még 
egy te l jes napon át utaztunk, ezúttal traktoron, mert a nagy hóban 
másfé le j á r m ű nem közlekedhetett . Egy Zimnik nevű szibériai falu-
ban kötöttünk ki, ez lett az én száműzetésem színhelye, s a fehér-
orosz családé is. Azt mondták akkor, ezentúl saját magunkat kell 
ellátni, s úgy rendezkedjünk be, hogy életünk végéig itt maradunk. 

A fehérorosz családdal , vagyis ha todmagammal kaptunk egy szo-
bát a szibériai családtól . A szobáért fizetni kellett. Két ágy volt ben-
ne és egy kis dobkályha. A házigazdáéknak seregnyi gyerekük volt. 
A megélhetéshez kaptunk némi előleget, amit természetesen le kel-
lett dolgoznunk. Először egy vödör krumplit vettem és egy üveg 
olajat , hogy legyen mit enni. A fehérorosz asszonyt Marusz jának 
hívták, három gyermekével és apósával érkezett ide. Vásárol t ő is. 
krumplit , káposztát , ezenkívül magukkal hoztak ötven kilónyi rozst, 



azt kézi erővel úgy-ahogy megőröltük és abból főztünk. A simára 
őrölt rozslisztből palacsintasütőben mártást készítettünk: a lisztre 
néhány csepp olajat öntöttünk, megpirítottuk és vízzel felfőztük. 
Ebbe mártogattuk a héjában megfőzött , utólag meghámozott 
krumplit . A hosszú lágerévek és a kincstári koszt után ez volt az első 
szabad vacsorám. És nagyon finom volt, csak lett volna belőle bő-
ven! 

Ezt ették fehérorosz barátaim is: a gyerekek és a nyolcvan eszten-
dős após is, aki állandóan sírt, felpanaszolva a j ó Istennek: miért 
bünteti őt ártatlanul. Hónapok óta ismertem őket, de soha nem kér-
deztem meg, miért sújtották száműzetéssel az egész családot. Itt a 
száműzetésben, amikor már együtt laktunk, apránként minden lénye-
geset e lmondtak magukról. 

A háború kitörésekor Maruszja fér jé t behívták a hadseregbe. 
Egyenesen a frontra került. Pár hónap múlva Maruszját hivatalosan 
értesítették: fé r je hősi halált halt. A három árva gyerek után segélyt 
kaptak. Aztán vége lett a háborúnak, s egy napon Maruszjáék házá-
ban nyomozók jelentek meg. Felkutatták a házat, elővették az öreg-
embert: vallatták, hol rejtegeti a fiát, mit tud róla, adja elő! Szegény 
öreg. hiába mutatta a fia haláláról szóló értesítést, nem hittek neki. 
„A fia hazaáruló — mondták — , megadta magát a németeknek, hadi-
fogságba került, és azok a nép ellenségei". Az öreget lökdösték, 
megfenyeget ték: úgy is mindent be fog vallani. Egy órát adtak a 
családnak arra, hogy összeszedjenek valami holmit, már vitték is 
őket, arra sem hagyva időt, hogy a szomszédoktól elbúcsúzzanak. 
Ott kellett hagyniuk a házukat, jószágaikat : a gyerekekkel együtt 
kitelepítették őket Szibériába. 

Történetüket hallgatva csak arra gondolhat tam: ugyanúgy ártatla-
nul szenvedtek ők is, mint ahogy én az apám bűnéért, aki haragjában 
bosszút állt miattam a határőrtiszt gaztettéért. 

Zimnik környékén nagyon zord volt a tél. A hó helyenként több 
méter vastagságban borította a földet, csak síléceken lehetett közle-
kedni, Nem számított: mindennap menni kellett dolgozni, hogy a 



norma meglegyen és fizetést kapjunk. Itt valóban senki nem törődött 
velünk. Ha volt pénzünk, vásároltunk ennivalót, s ha nem lett volna, 
mehettünk volna koldulni. Pénz hiányában még a házból is kitettek 
volna bennünket. Magunknak kell gondoskodnunk mindenről: lakást 
bérelni, fát beszerezni, élelmet vásárolni. Egyetlen rendes ruhadara-
bom nem volt, ráadásul se ágyneműm, se takaróm. Párnaként egy 
pufa jka szolgált szalmán feküdtem és busláttal takaróztam. A pufaj-
kát és a buslátot magyar hadi fogolytisztektől kaptam Kraszno-
jarszkban. Szegények, ideadták utolsó meleg holmijaikat is, mert 
tudták, szükségem lesz rá a száműzetésben. Az egyik debreceni volt, 
ideadta a címet is azzal a kéréssel, hogy ha írok haza levelet, kérjem 
meg hozzátartozóimat, Kárpátaljáról valami módon értesítsék az 
édesanyját , hogy a fia él. Pistának hívták, a vezetéknevére nem em-
lékszem. A másik tisztet Bélának hívták, ő budapesti volt. Nagyon 
szépen rajzolt, erre jól emlékszem. Utólag, már a száműzetésben is 
csak hálával gondoltam rájuk. Hányszor elgondoltam: mi lenne ve-
lem a tőlük kapott meleg holmik nélkül. Pedig a vattakabátok csak 
addig melegítettek igazán, amíg ki nem mostam azokat; aztán már 
á t fúj t rajtuk a szél. És hiába próbáltam vigyázni rájuk, csak bepisz-
kolódtak, hiszen nappal viseltem a pufajkát , éjjel pedig busláttal 
takaróztam. 

A száműzetés kezdetén írtam haza levelet és attól kezdve naponta 
vártam a választ. Sej telmem sem volt az otthoni állapotokról. Sok-
szor elgondoltam: élnek-e hozzátartozóim, vagy már meghaltak, 
esetleg elfelejtet tek engem? Megírtam, milyen nélkülözések közepet-
te élek, s hogy otthoni segítségre számítok. Kértem az otthoniakat, 
próbálják megkerestetni a fiamat. A lágerből csak a kifogástalan 
viselkedésüek írhattak haza levelet, évente kétszer: Megtettem én is, 
de mire választ kaphattam volna, már más lágerbe vetett a sors, a 
leveleket pedig — ha egyáltalán jöt t levél — nem küldték utánunk. 
Itt, a száműzetésben minden nap azzal mentem haza az erdőből: ho-
zott-e a postás választ levelemre? Sokáig nem kaptam se csomagot, 
se levelet. Végre egy napon szólt a postás: csomagom van, menjek 



érte a postára. Este kaptam a hírt, a főposta tőlünk 15 kilométerre 
volt, s nekem engedélyt kellett volna kérnem a falu elhagyására. Este 
lévén, ez már lehetetlen volt. Az izgalomtól egész éjjel virrasztottam, 
töprengtem: vajon ki írt nekem és mi van az otthoniakkal? 

Már kora reggel megjelentem a parancsnokságon engedélyért , de 
nem volt szerencsém, a parancsnok aznap nem volt bent, elutazott 
valahová. Azt tanácsolták, vár jak másnapig, csakhogy én már azelőtt 
nap elkérezkedtem a munkából , nem mehettem dolgozni. De ugyan 
kinek panaszkodhattam volna? Elindultam a postára engedély nélkül, 
gyalogosan. Tavaszodott , olvadt a hó, az út sáros és gödrös volt, 
tulajdonképpen azt sem tudtam, merre kell mennem, de vitt a lábam 
és az ösztöneim, tíz év után most először éreztem igazán szabadnak 
és boldognak magamat . N e m tévedtem el, megérkeztem a járás i 
székhelyre, megtaláltam a postát, odaadtam a szelvényt a postafő-
nöknek. „Hol az engedély!? — ripakodott rám. — Hogy merészelt 
maga idejönni?". 

Ezt hallván, minden erő kiszállt belőlem, összerogytam. A kór-
házban tértem magamhoz. A főorvos faggatott: ki vagyok, mikor 
kerültem ide, de a nyelvem mintha megbénult volna, egy szót sem 
tudtam válaszolni. Nyugtatott : ki vagyok merülve, pihenjek. Adott 
injekciót. Tizenöt napig feküdtem a kórházban, félig eszméletlenül, 
tehetetlenül. Később a főorvos elmondta, belügyisek naponta érdek-
lődtek felőlem. Attól tartottak, megszököm. Fogalmam sincs, hogyan 
képzeltek ilyet, hiszen jártányi erőm sem volt, ráadásul pénz nélkül 
nem juthat tam volna messzire. Rimánkodtam a főorvosnak: vigyenek 
vissza a lágerbe, vágy lőjenek agyon, csak legyen már vége szenve-
déseimnek. Amikor javul t az állapotom, bejöttek a belügyisek és 
figyelmeztettek: engedély nélkül többé el ne kódorogjak, mert ba j 
lesz. Akkor fogadtam meg magamban, hogy véget vetek életemnek. 
Megelégeltem az örökös félelmet, rettegést, fenyegetettséget. Össze-
gyűjtöttem az altatótablettákat, s egy hajnalon egyszerre beszedtem 
egy maréknyit. Elég volt hozzá egyetlen pohár víz. Arra gondoltam, 
kisfiamat felnevelik a testvéreim, engem pedig talán csak a főorvos 



fog sajnálni . Kissé szédelegve visszamentem a helyemre, lefeküdtem 
és elaludtam. Ennyire emlékszem. 

A z intenzív osztályon tértem magamhoz. Homályosan érzékeltem 
a kórterem falait. Valaki megszólalt a fe jem fölött: „Hála Istennek, 
élni fog, úgy rendeltetett!". 

Soha többé nem adtak a kezembe gyógyszert. Azonnal , az orvos 
vagy a nővér szemeláttára be kellett vennem, addig nem hagytak 
magamra . Később próbáltak faggatni, miért tettem, honnan szerez-
tem a sok altatót, ki adta, stb. Csakhogy tőlem nem tudtak meg 
semmit . Azt haj togattam csupán, hogy én vagyok a hibás. Visszake-
rülve régi helyemre a kórteremben, a szomszéd ágyon fekvő beteg 
asszony elmondta, majdnem örökre elaludtam. Vizitkor figyelt fel 
rám a főorvos. Kérdezte a többiektől, én reggeliztem-e már. Ők per-
sze az igazat válaszolták: engem aznap még nem láttak ébren. Ekkor 
megmozdítot t , s én már egybe mozogtam. Vittek azonnal az intenzív 
osztályra. Valóban, ha az orvos nem látja gyanúsnak alvásomat, 
akkor meghal tam volna. Ágyszomszédom sírva mondta: ugyan miért 
tettem ilyet, hát úgyis meg kell majd halni, ne adjuk oda életünket az 
ördögnek. Válasz nélkül hagytam. 

Teltek a napok, felépültem. Kiírtak a kórházból. A főorvos elő-
kerített valahonnan egy terepjáró autót, az vitt el a főpostára a cso-
magomért és onnan a szállásra, ahol laktam és dolgoztam. Már út-
közben kibontottam a csomagot. Leginkább az érdekelt, van-e benne 
levél. Volt. . . 

Arról fogalmam sem lehetett, mi vár rám a szálláson. Aggódva 
gondol tam arra, vajon nem mondták-e fel a lakást, hiszen a kórházi 
kezelés alatt nem fizettem lakbért. Amikor megérkeztünk, éppen 
csak köszönetet mondtam a sofőrnek és máris siettem a házba. Ak-
kor láttam: Marusz ja apósa kiterítve. Sírt mindenki. Letettem a cso-
magot és kimentem, hogy végre elolvashassam a csomagban talált 
levelet. Remegő kézzel bontottam fel nagyanyám levelét. Öreges 
írását olvasva könnyektől homályosult el a szemem. Ennyi idő alatt 
e lszoktam a magyar betűktől, alig tudtam kibogozni a sűrűn teleírt 



nyolc oldalt. Nagyanyám megírta, hogy a f iamat kerestették a Vö-
röskereszt segítségével, írtak Moszkvába is. Kiderült: ö, szegény 
nagyanyám is ült három évet, nagyapám még mindig börtönben van, 
s a család összes vagyonát elvették, nagyanyám is a rokonoknál 
húzta meg magát. Ök, a rokonok adták össze azt a holmit is, amit a 
csomagban küldött nekem: paplanhuzatot, két lepedőt, két párnahu-
zatot — gondoltam, megtömöm szalmával — , szvettert, két ruhát, 
ingeket, alsónemüt. Kevés pénzt is találtam a csomágban elrejtve, 
nagyanyám megírta, hol keressem. 

Szegény nagymama, min mehetett keresztül a lágerben — gondol-
tam. Mennyire, jóságos volt mindig, megesett szíve a szegényeken. 
Édesanyámat, egyetlen leányát eltemette, aki csak 33 évet élt, de 
soha nem láttuk szomorkodni. A három lágerben töltött év után 
édesapjánál , szépapámnál húzódott meg, de a testvérbátyja, Bálint 
bizony útját állta az aj tóban, nem akarta beengedni. Bement erő-
szakkal és ott lakott, amíg az édesapja élt. Szépapám 98 évesen halt 
meg, de képtelen volt felfogni; hogy ö, aki a leggazdagabb viski 
ember volt valaha, hogyan válhatott egycsapásra nincstelenné. Hiába 
mondták neki, hogy a földet elvették a jószágokkal együtt, és minden 
egyebet is — nem értette meg, talán nem is akarta tudomásul venni. 
Nem fért a fe jébe az sem, miért kolhoz van otthon, s a kulákokat oda 
nem veszik be... 

Az otthoni hírek elszomorítottak ugyan, de örültem is annak, hogy 
valamennyien megvannak. Aztán bementem a házba, hogy osztozzak 
felebarátaim gyászában. Elsirattam én is Maruszja szegény apósát, 
akinek Szibériában kellett meghalnia, távol szülőföldjétől . 

Maruszja sírva borult a nyakamba és arra kért, ne haragudjak rá, 
hogy nem látogatott meg a kórházban. Nem tehette, hiszen ott volt 
rajta a három gyerek és beteg apósa, ráadásul nekik sem volt mit 
enniük. Én talán még szerencsésebb voltam a kórházban, mert ott 
adtak valamennyi ennivalót. 

Nehéz éjszakám volt, folyton az otthoniakra gondoltam. Reggelre, 
be is lázasodtam, de felkeltem, hogy levelet írjak. Egy ideig azonban 



csak bámultam nagyanyám nyolcoldalas levelét és arra gondoltam, 
ugyan miért szomorí tsam el az otthoniakat az én sanyarú helyzetem 
taglalásával? Amikor végre írni kezdtem, igyekeztem mindent meg-
szépíteni. Megír tam, hogy jó l vagyok, dolgozom, vár janak türelem-
mel, hamar hazaengednek és akkor a segítségükre leszek. Úgy vi-
gasztaltam őket, pedig tudtam, dehogyis engednek haza, örök szám-
űzetés a sorsom. Aztán meg arra gondoltam, hogy itt is kezdődik a 
tavasz, csappanóban a hó, de otthon már érik a májusi cseresznye.. . 
Cseresznyéhez hasonló gyümölcs itt is termett, „cseremoga" volt a 
neve, de az annyira kicsi mint a vadcseresznye és nagyon fanyar, 
szinte csak magból állt. A szegény itteni nép ezt szedte, megszárítot-
ta a nagy orosz kemencében és buktába —„pi rosk iba" — tette, amit 
ünnepi alkalmakra sütött. Azt nem írtam meg, mennyit szenvedtem a 
csomagért , de azt megkérdeztem, vajon a rokonság emleget-e engem, 
s hogy miért nem írt semmit Gyula testvéremről, hol van ő, él-e még. 

Miért is írtam volna meg a valóságot az itteni nyomorúságos élet-
ről? A itt élő emberek nagyon igénytelenek voltak, megszokták; 
fogalmuk sem volt arról, hogy valahol lehetséges, sőt van ennél j obb 
emberi élet. Valahányszor főztem egy kis dinsztelt krumplit , nagyon 
egyszerű módon, kevés hagymával és köménymaggal , mert az ter-
mett ott bőven, no meg sóval és kevéske olajjal , hát csak nézték, mi 
lesz abból. De ha megkínáltam őket nagyon ízlett nekik, még az 
új jukat is megnyalták utána: mi a lágerben is jobban éltünk, mint 
ezek a szibériaiak: ott legalább volt egy kis zabkása, száraz krumpli . 
Mindig ugyanaz az egyhangúság — de meg lehetett enni. 

A szibériaiak is neveltek disznót, de csak bámultam, mit müveinek 
vele: vadászpuskával egyszerűen főbelőtték, aztán leforrázták, majd 
szétmarcangolták, a vérét sem folyatták ki. A beleket kevés hideg 
vízben kilögybölték és felakasztották, hogy jól kifagyjon. A húst és a 
szalonnát külön-külön hordóba rakták, só közé. Zsírt egyáltalán nem 
olvasztottak. Krumpli és káposzta termett a környéken, azt ették a 
hússal. Az ételt öntöttvas edényben — „csugunban" — készítették 
el: beleraktak egy darab sózott húst, hozzá, krumplit , káposztát, fel-



töltötték vízzel, megszórták az arrafelé található egyetlen fűszerrel , 
hagymával — és lefedve betették a kemencébe. Ezt reggelente csi-
nálták, s ezt az ételt ették naplementéig. A kifagyott belsőségeket 
összedarálták, a kapott masszát buktába, kelt tésztába rakták, ami 
sülés közben rettenetes bűzt árasztott; nem is tudtam soha egyetlen 
darabot megenni belőle, inkább a cseremokás buktát majszol tam, 
amely fanyar volt ugyan, a megdarált cseremoka magja pedig ropo-
gott a fogam alatt, de legalább nem volt szaga. 

Amikor elfogyott a disznóhús, soványan főztek mindent, vagy 
pedig szeparált tejjel engedték fel a levest, esetleg tejet ittak krump-
lival, amíg ú jabb disznót nem öltek. Többnyire fakanállal ettek 
pléhtányérből porcelán edényük nem volt. 

A szibériai orosz család együtt aludt a hatalmas kemencén, ágy-
nemű nélkül. Gőzfü rdő viszont majdnem minden udvaron volt, s 
abban a helybéliek télen-nyáron gyakran párolták magukat; bizonyá-
ra ennek köszönhető, hogy tetű vagy más vérszopó nem volt a há-
zukban, csak a közeli erdőkből idetévedt legyek kínozták az embert . 
Én eleinte nem bírtam a gőzt, de aztán megszoktam. 

Templom nem volt a faluban, de minden házban ott állt főhelyen 
az ikon, Szűz Mária képe, rajta kivarrott törülköző. Nagyon vallásos 
nép élt itt, folyton imádkoztak. 

Egy-egy lakodalom legalább egy hétig tartott. Karácsonyra sózott 
hering, héjában főtt krumpli és darált disznóbéllel, hagymával töltött 
bukta volt az asztalon. N o meg főzött pálinka, de abból annyi, hogy 
szinte úszott az asztal; vedelte a násznép eszméletlenségig. 

Mindezt megírtam a hazaküldött levélben, egyszersmind elhatá-
rozva: nem kérek otthonról többé semmit — csak levelet írjanak! 

Amint erőre kaptam ismét, dolgozni mentem. Munkahelyem az 
erdő volt, gyantát gyűjtöt tünk télen-nyáron. Télen a fák törzsébe 
beültettük azt a vályúhoz hasonló eszközt, amelyen át a gyanta folyt. 
Télen síléceken közlekedtünk. Amint a kiszemelt fához érkeztem, 
leszedtem a síléceket, a fához létrát támasztottam és magasra fel-
másztam, hogy bever jem a vasvályút. Ezzel készítettem elő a lyukat 



a fából készített, hasonló fo rmájú vályúnak. A vasat kihúztam, kala-
páccsal helyére vertem a fávályút, a lája két fasreget , ezekre pedig 
tölcsér formájú edényt akasztottam. Ebbe folyt, csepegett a gyanta. 
Aztán mentem a következő fához, elvégeztem ugyanezeket a müvele-
teket. Egész nap hordtam magammal a létrát, kapcsolgattam a sílé-
ceket le és fel, kapaszkodtam le és fel; mit mondjak — nagyon fá-
rasztó munka volt. 

Egy alkalommal elvesztettem az egyik sílécemet és belezuhantam 
a nagy hóba. Az elszabadult síléc messzire repült tőlem, a másik 
pedig, amely a lábamon maradt, akadályozott a mozgásban. Nyakig 
merül tem a hóba, egy ideig mozdulni sem tudtam. Rám tört a féle-
lem: te j ó Isten, mi lesz itt velem, itt falnak fel a farkasok, és senki 
nem fogja tudni, ki voltam, honnan jö t tem. Kínkeservesen beleírtam 
nevemet a hóba, meg azt is, hogy van egy kisfiam, akiről nem tudok 
semmit . Egészen azért nem adtam fel, segítségért kiáltoztam. Már 
kezdett szürkülni, amikor kiabálásomra a j ó Isten odavezérelt egy 
munkást , aki megszabadított a hó fogságából. Különben biztosan 
odavesztem volna, felfalnak a farkasok. 

A gyanta begyűjtése a következőképpen történt. A vállunkra 
akasztott rúdon, a „karamisztán" két vödör lógott, kezünkben négy-
méteres rúd, ezzel mentünk a meglékelt fákhoz. A rúd végére horog 
volt erősítve, azzal emeltem le a tölcséredényt, amelyből egy kis 
lapátocskával átkapartam az összegyűlt gyantát a vödörbe. Volt 
olyan fa, amely nagyon kevés gyantát adott, de ettől függetlenül 
háromnaponként meg kellett je lenni mellette. Igaz, volt olyan fa is, 
amelyiken naponta ki kellett kaparni a tölcsért; bár sok ilyen lett 
volna, hiszen keresetünk az összeszedett gyanta mennyiségétől füg-
gött. 

Télen a hótól és hidegtől szenvedtünk, de a tavasz és a nyár még 
kegyet lenebb szenvedéseket tartogatott számunkra a szibériai erdők-
ben. A moszkitók rajokban repültek és fá jdalmasan csíptek, szinte 
kiették az ember szemét. „Moskának" nevezték a helybeliek. Csakis ' 
hálóval az arcunkon merészkedhettünk az erdőbe, amit a nyakunk 



körül le kellett kötni, de így is be jutot tak a háló alá és volt köztük 
olyan, melyiknek halálos a csípése. Biztosan a fák kérgei alatt telel-
tek, tény, hogy tavasszal előrajzottak, akár a méhek, s ettől kezdve 
nem volt nyugovásunk tőlük. Hosszú ujjú ruhában dolgoztunk, de a 
kezünk fejét nem tudtuk megvédeni , az estére összedagadt a csípé-
sektől. Az arcunkra húzott háló alatt nem kaptunk elég levegőt. A 
három nyári hónap i lyenformán még az 50 fokos hidegtől is vesze-
delmesebb volt számunkra a vérszopók miatt. Itt a szúnyogok is na-
gyobbak voltak, mint odahaza, aztán volt egy nagytestű légyféle, 
amit a helybeliek „palutyinnak" neveztek; ez is megtámadta, kínozta 
az embert . Igaz, ez a légyfajta, később, jú l iusban je lent meg, de any-
nyira falánk volt, hogy ha megkötözve kivertek volna egy embert az 
erdőbe, még a húst is lemarták volna róla. Időnként védekezni pró-
báltak ellene, repülőgépről lepermetezték az erdőt, de csak nem lett 
belőlük kevesebb. Nekünk adtak valamilyen folyadékot, hogy azzal 
kenjük be csupaszon maradt testrészünket, de én az első tavaszi 
munkanapon háló és folyadék nélkül mentem ki dolgozni. A munká-
ból persze nem lett semmi, mert menekülőre fogtam a dolgot annál is 
inkább, mert tudtam, hogy azelőtt nap halálra csíptek a vérszívók két 
nőt és egy gyermeket . Futottam ész nélkül az erdőben, azt sem tudva, 
hová. El is tévedtem, csak estefelé vergődtem el egy faluba. Gondol-
tam, bekérezkedek egy házba, másnap pedig megpróbálok hazajutni . 
Amint a házbeliek ajtót nyitottak, akkor láttam: saját fa lumba kerge-
tett a nagy légysereg, no meg az ösztön. 

Az erdőben saját területem volt, amit télen én készítettem elő a 
nyári gyantaszedéshez. Körülbelül 6-8 hektárnyi volt ez a terület, ezt 
kellett naponta bejárnom. Meg kell mondjam, az itteni erdő nem 
hasonlított az otthoni erdőkre; itt a fák, mármint a kidőlt fák szana-
szét hevertek, azokat kerülgetnem kellett, nyakamban a két vödörrel, 
kezemben a hosszú rúddal; ráadásul a vödrök egyre nehezebbekké 
váltak a begyűjtöt t gyanta súlyától. A vödröket egyébként egy kalyi-
bában ürítettem ki. Hordókban gyűlt a gyanta, szekérrel jö t tek érte. 
Messze volt a falu, s mire bejártam a részlegemet, mindkét lábam 



megdagadt , alig bírtam hazavánszorogni. Szívesen aludtam volna a 
kalyibában, ha lett volna még valaki velem, de egyedül féltem ott 
maradni éjszakára. 

Az erdőben nyáron nagyon sok és szép virág nőtt: színesek voltak, 
egyik szebb, mint a másik, de illatuk nem volt. Az erdőben találkoz-
tam állatokkal is: medvével, őzekkel. A hatalmas fűben egyszer 
ma jdnem ráléptem egy őzre. Nyilván pihentek az állatok, s amint 
engem észrevettek előbukkanni a magas fűből , gyorsan felugráltak; 
az egyik átugrott raj tam, a hálót is leverte a fejemről. Nemcsak ők 
ijedtek meg, hanem én is. Koratavasszal két medvebocsot pillantot-
tam meg, közvetlen közelről. Az anyamedve is ott volt és amikor 
engem észrevett, két lábra állva nagyot ordított. Meghűlt bennem a 
vér. A medveanya azonban nem bántott, csak félelmetesen bőgött, 
aztán medvebocsaival együtt eltűnt az erdőben. 

Szibériában láttam rettenetes viharokat. Egy ilyén ítéletidő, az er-
dőben kapott el. Gyanútlanul végeztem a munkámat, hiszen a fák 
lombjai közt besütött a nap, egyszóval semmi jelét nem észleltem a 
készülődő viharnak. Déltájt elővettem kis elemózsiámat, hogy meg-
ebédel jek. Ekkor figyeltem fel arra, hogy a szúnyogok eltűntek, pe-
dig eső előtt a szokottnál is agresszívebben csíptek. Hirtelen meg-
dördült az ég, oly hangosan, hogy majdnem megsüketültem. Ijedel-
memet tetézte a villámlás, úgyhogy szinte elkábultam. A villám egy 
hatalmas fába csapott bele, szerteszét hasította, szinte szalagokra 
tépte. Utána egymást követték a villámcsapások; két magas fa tőlem 
mindössze pár lépésnyire dőlt ki. Ömleni kezdett az eső, akkora fel-
legszakadás tanúja lettem, amekkorát soha azelőtt nem tapasztaltam. 
Eszembe ju tot t gyermekkorom, amikor az idősebbek arra intettek: 
vi l lámláskor nem szabad futni. Álltam hát egy helyben, egyedül az 
ítéletidőben. Egy szempillantás alatt térdemig ért a víz. Azt hittem, 
itt a világvége. Aztán kissé elcsendesedett a vihar és elindultam ha-
za. Mindenüt t kidőlt fákat kellett kerülgetnem, a foldhajlatokban 
pedig derékig ért a víz. Már beesteledett, mire hazaérkeztem. A házi-
ak aggódtak értem, amikor a gazdasszony meglátott, összecsapta a 



kezét és befűtött a kemencébe. Nem csoda: derékig lucskosan, szinte 
megfeketedve, halálraváltan léptem be az aj tón. A fürdőben jó l kipá-
roltam magamat, aztán lefektettek a kemencére, betakargattak. 

Másnap nem tudtuk folytatni a munkát: meg kellett várni, hogy 
leapadjon a nagy víz. A kidőlt fákat azonban nem takarította el sen-
ki, azokat ott nőtte be a fű . Az én részlegemen különösen nagy 
pusztítást vitt végbe a vihar. Tehetetlenül vettem tudomásul, hogy 
egész téli munkám kárba veszett. 

Arrafelé gyakran tombolt ehhez hasonló ítéletidő; ottlétem tíz hó-
napja alatt háromszor. A falu népe egyébként tudta, hogy engem, a 
„magyar nőt" akkor az erdőben ért a csúnya vihar. Azt hitték, nem 
élem túl. Amikor másnap kenyérért mentem az üzletbe, odajöt tek 
hozzám, sírva öleltek át. Ebből láttam, hogy sajnálnak. Pedig komo-
lyabb baj je lé t nem tapasztaltam magamon, Akkor még nem. Igaz, 
kissé megsüketültem, de miután kipároltam a fülemet, megjavult a 
hallásom. Később derült ki, hogy egyéb következményeit is el kell 
szenvednem a viharnak: a beteg vesém megfázott , begyulladt, pár 
nap múlva magas lázzal kórházba kerültem. A nagy láztól félrebe-
széltem. Tönkrement vesémet el kellett távolítani. 

Nehezen jöt tem magamhoz. Beteglapot, táppénzt nem kaptam, 
biztosításom az erdőrészlegre nem volt, az összegyűjtött gyanta is 
odaveszett a kalyibában, amit elsodort a vihar, ráadásul dolgozni 
sem mehettem, mert nehéz munkára alkalmatlanná váltam, könnyeb-
bet pedig a faluban nem tudtak adni. Ekkor jutot t eszembe nagy fo-
gadalmam, hogy otthonról levélen kívül semmit nem kérek, elboldo-
gulok egyedül is. Most borzasztó volt belegondolni, mitévő legyek, 
mihez kezdjek. 

A j ó Istennek gondja volt rám: berendeltek a kórházba ápolónőnek 
könnyű munkára; még egy vödör vizet sem volt szabad felemelnem. 
Mindezt a főorvos feleségének köszönhettem, akinék megesett a 
szíve rajtam. Valami nagy fizetést ugyan nem kaptam, mégis örül-
tem, s minden megspórolt kopejkát félreraktam. Arra számítottam, 
hogy előbb-utóbb megtalálják a gyermekemet és akkor magarahoz 



veszem. Nagy igyekezettel dolgoztam, hogy a munkám révén meg-
becsüljenek. Az előírt diétát pontosan betartottam. A konyhán álta-
lában adtak nekem enni, erre nem kellett sokat költenem, így aprán-
ként gyűlt a pénzecském. 

Otthonról ritkán jöt t levél, mert a nagymama megbetegedett. 
Kértem az Istent, tartsa életben őt, hogy viszontláthassuk egymást. 
Hittem abban, hogy egyszer majd hazavezérel az Úr, pedig a körül-
ményeimet tekintve erre semmi okom nem volt. 

Aztán meghalt a „nagy vezér", Sztálin. A száműzöttek öröme ha-
tártalan volt. Azt mondogatták: bárcsak hamarabb halt volna meg, 
sőt akár meg se született volna; akkor talán soha nem ismertük volna 
meg Szibériát. A helybeliek azonban elsiratták, mondván: meghalt az 
apánk. Bánatukban ittak, soha annyi részeget nem láttam, mint ak-
kor. Ezek a szibériai bennszülöttek dolgozni nemigen szerettek, pe-
dig a természet oly sok kincset adott ezen a tájon ingyen, hogy ha 
iparkodtak volna az emberek, élhettek volna módosan. Ehelyett azt 
mondták: tele van az erdő mindennel, ami az éléshez szükséges. 
Nem is jár t , s pláne nem dolgozott azokban az erdőkben addig senki 
emberf ia , amíg mi, száműzöttek ide nem érkeztünk. Igaz, a nyár 
igencsak rövid volt, ám a szántóföldek teremtek bőven, például 
krumplit ; csak nem volt, aki azt idejében betakarítsa, legtöbbször ott 
fagyott meg a mezőn. 

Az egyik hazai levélből megtudtam, nagyapa meghalt. Szegény, 
világéletében dolgos ember volt, de sokat kaszált, én pedig enni vit-
tem neki a nyári szállásra. Tanya volt az, amit nagyapám a szüleitől 
örökölt . A nyarakat itt töltötte s én sokszor felkerestem őt. Nem 
tudtam olyan korán kimenni, hogy ne munkában találjam. Kaszálga-
tott, én meg nekiálltam forgatni a rendeket. Nagyapa hadirokkant 
volt, egyik keze könyökben nem hajlott, úgyhogy evés közben erő-
sen a kanál fölé kellett hajolnia. Karját az első világháborúban lőtték 
át, 38 pengő rokkantnyugdíjat kapott, s ez akkoriban szép pénznek 
számított . Szinte ma is magam előtt látom, mennyire ügyesen veri ki 
a kaszát; ehhez nagyon értett. Amíg ö reggelizett, engem elszalajtott 



ásványvízért. Volt abból bőven, csak messzire kellett menni érte. Az 
ösvényen félve haladtam, mert arrafelé kigyók is tanyáztak, ám soha 
nem mertem a nagyapámnak azt mondani, hogy nem megyek. Vet-
tem a cserépkorsót és mentem, útközben dalolva bátorítottam maga-
mat, a korsót pedig erősen himbáltam, hogy elriasszam a kígyókat. 
Egyszer aztán a nagy himbálás közben kiesett kezemből à vízzel tele 
korsó és eltörött. Nagyapa nem haragudott meg rám, csak megje-
gyezte: nagyon várta a vizet, szeretett volna egy jó t inni. Szó nélkül 
visszamentem a forráshoz, ezúttal kannával, de abban hamar megme-
legedett a víz. 

Éjjelre szívesen kint maradtam volna a tanyán, de nagyapa mindig 
hazaküldött. Egyszer, amint bent já tszadoztam a nyári szálláson, 
nagyapa ágya mellett megpillantottam egy összegömbölyödött kí-
gyót. Felemelte a fejét, rám nézett, erre megijedtem és kiszaladtam. 
Nagyapámnak nem szóltam semmit. Később egy téli estén aztán 
mesélt nekem a kígyóról. Elmondta, hogy évekkel azelőtt szokott 
oda a nyári szállásra: fogdosta az egereket, patkányokat. Nagyapa 
tejjel és kenyérrel, levessel etette, lassan megszelídítette. Akkor 
vallottam be néki, hogy én láttam azt a kígyót. „Ott feküdt a kandalló 
előtt karikában, rám nézett és aludt tovább" — mondtam. „Látod, 
ezért nem hagytam, hogy ott a ludj" — mondta nagyapám. 

Ezek a gondolatok jár tak a fejemben, amikor a levelet olvasva lé-
lekben elbúcsúztam tőle. Istenem, mennyire jóságos, szelíd ember 
volt! Soha egyetlen goromba szó el nem hagyta a száját. A vadakat 
is megszelídítette, becsülte és óvta. Egy ízben a fiúk szénát hordani 
indultak a tanyára. Addig rimánkodtam, amíg magukkal nem vittek 
engem is. Miközben ők dolgoztak, a tanya körül bóklásztam. Hatal-
mas testű madarat láttam elrepülni a fejem fölött. Körözött a levegő-
ben, aztán leereszkedett és eltűnt egy félig kiszáradt fa odvában. 
Odaosontam és lestem, kirepül-e onnan. Hiába vártám, nem jelent-
kezett. A bátyáim ekkor már a nyomórudat kötötték a szénával meg-
rakott szekérre, nem sok idő maradt az indulásig, ezért nagy merész-
séggel belenyúltam az odúba. Az anyamadár kirepült, de ottmaradtak 



a f iókák. Kiszedtem azokat és a kalapomba raktam. Felmásztam a 
szekér tetejére, de a kincseimet nem mutattam meg senkinek. Nagy-
apa is velünk jö t t haza, hiszen vége volt a nyárnak, nem volt már 
tennivalója a tanyán. Otthon lecsúsztam a szekérről és kértem a bá-
tyámat, ad ja le a kalapomat. Jóska nevetve tette a fe jemre. Kaptam 
utána, de későn, a f iókák kipotyogtak belőle. Lett kiabálás, álmélko-
dás. Nagyapa rögtön tudta, miféle f iókák azok. Sírva szedegette ösz-
sze és elmagyarázta, nagyon ritka faj ta madár fészkel évek óta a 
tanya mellett; ő szoktatta oda őket, etette, ügyelt rájuk, nehogy a 
gyerekek észrevegyék és elüldözzék onnan. „Rögtön vissza kell 
vinni a f iókákat, mert az anyjuk nélkül e lpusztulnak" — mondta. 
Jóska bátyámnak nem volt mit tennie, biciklire ült, visszakarikázott a 
f iókákkal a tanyára, pedig a megáradt folyó hídján épphogy át tudott 
ju tn i ; visszaúton már a híd deszkáit nyaldosta a víz. 

Ilyen ember volt az én nagyapám. A madarakat is megsiratta. És 
öregkorában neki is meg kellett próbálnia a rabság kenyerét! Ugyan 
miért? A légynek sem ártott. Nem csoda, ha belezavarodott a rabság 
megpróbáltatásaiba. Nagyanyám megírta: vi lágosabb perceiben, 
amikor nem uralkodott rajta a téboly, engem is emlegetett , mondván: 
„Hol van a mi lányunk, Böske?". 

Bizonyos, hogy én sem felej tem el őt, amíg élek. 

* * * 

Ismét beköszöntött a zord szibériai tél. Hálát adtam az égnek, 
hogy megmenekül tem az erdei munkától . A kórházban meleg volt, a 
koszt is kikerült, csak a szállásért kellett f izetnem, így továbbra is 
félre tudtam rakni kis keresetemből. Nagyon bíztam abban, hogy 
egyszer csak megtalál ják a f iamat, s akkor érte megyek, e lhozom, 
felnevelem. Ezért spóroltam. 

Egy napon édesapám bátyja, Mandrik Gyula állított be hozzám. 
Nem akartam hinni a szememnek: hogy-hogy, hát még nem engedték 
haza?! N e m bizony. A kényszermunkára szóló büntetését számüze-



tésre változtatták. Választhatott , hol akar élni. Az otthon i ak tó lmeg-
tudta a címemet, hát ide kérte magát. Úgy gondolta, ha közel leszünk 
egymáshoz, tán segíteni is tudunk egymáson, közösen könnyebb lesz 
elviselni a száműzetés gyötrelmeit. Meghánytuk-vetet tük a sorsát. 
Azon az éjszakán nálam aludt, én pedig a kórházban, egy összecsuk-
ható nyugágyon. A kórház egyik fű tő je éppen akkoriban betegedett 
meg, ezért arra kértem a főorvost, Gyula bátyámat vegye fel a helyé-
re. Megígérte, a körzeti megbízottal is megbeszélte; annak sem volt 
kifogása ellene, csak azt kötötte ki, hogy hetente egyszer mindketten 
je lentkezzünk nála. 

Gyula nagybátyám végül is gondnokként kapott állást a kórház-
ban. Tanult ember lévén, szükség volt a tudására. Kezébe vette a 
f iam keresésének ügyét is: megírta a Vöröskeresztnek sürgető levél-
ben, hogy évek óta hiába várok válaszra. 

1956 márciusában végre levél jött a Vöröskereszttől: megvan a fi-
am! Megírták, hogy egy szibériai gyermekotthonban él, mellékelték 
a pontos címet is, amelyen megtalálom őt. Azonnal indulni akartam 
érte, de lebeszéltek, mondván: tavasz előtt semmiképpen el ne indul-
j ak . mert az úttalan utakon úgysem érnék oda. A vasútállomás is 
nagyon messze volt tőlünk. Kaptam a gyermekotthonból is levelet. 
Dicsérték benne a f iamat, hogy eleven eszű, mozgékony gyerek. 
Boldog lettem, de türelmetlen is: mikor mehetek már érte?! A ható-
ságoknál mindenfé le szükséges iratot kiállíttattam. A várakozás egy-
re elviselhetet lenebb volt, minden egyes nap örökkévalóságnak tűnt. 
Nem volt nyugodalmam, a munkahelyen aggódtak értem és figyel-
meztettek, ne sírjak folyton, mert árt a vesémnek. Tudtam én, hogy 
ezután még inkább szükség lesz az egészségemre, hiszen fel kell 
nevelnem a f iamat, de mit tehettem, jöt tek a könnyek maguktól. 

Április végén megelégeltem a várakozás okozta feszültséget. 
Kértem egy hét szabadságot és elindultam a fiamért. Jenyiszejszkig 
vonattal utaztam, ott egyenesen a milíciára mentem. Felvilálágosítást 
kértem arról, miképpen ju thatok el a gyermekotthonba. „Rosszkor 
jöt t , asszonyom — mondta egy milicista. — Oda most nem lehet 



eljutni . Megáradt a Csumis, híd nem épült rajta, az életét kockáztat-
j a . Jobb lesz, ha visszafordul" . 

Elkeseredtem. A legelső utcai járókelőtől kérdeztem meg, merre 
indulhatnék, s azonnal elindultam a jelzett irányba. Hogy ennem és 
innom kellene, arra még csak nem is gondoltam. Odatalálok, oda-
érek! — bíztattam magamat . Hittem, hogy ilyen közel a célhoz 
semmi sem tarthat vissza. Órák teltek el, caplattam a nagy sárban, 
kerülgettem a gödröket . Már elmaradtak a házak, körös-körül a nép-
telen télutói tá j húzódott , az út mély volt, agyagos, tapadós — min-
den egyes lépést kínos erőfeszítéssel tudtam csak megtenni. Nem 
akadt senki, akitől megkérdezhet tem volna, j ó irányban megyek-e. 
Lehúzott a sár, a csizmám talpa egy rántásnál lemaradt. Megpihen-
tem volna, de annyi száraz hely sem volt, hogy leülhessek; ráadásul 
eleredt az eső. Egyszer csak ott álltam a Csumis partján, amelyről a 
milicista beszélt. A víz zavaros volt, nagy, rajta jégzaj lás : a folyó 
közepén egymásra torlódott jégtáblák. A túloldalon házakat pillan-
tottam meg. Lám, ott emberek élnek — gondoltam, ezen a parton 
pedig már az út is fogyóban. A visszafordulást fontolgattam, de be 
kellett látnom, képtelen lennék újra megtenni azt az utat, amelyen 
idáig jö t tem. 

Talán már az életösztön sem működött bennem igazán. Elfogyott 
minden erőm, s arra gondoltam, feladom: j o b b lesz elmerülni a folyó 
vizében, levetni minden gondom, megszabadulni minden szenvedé-
semtől. Papír és ceruza után kutattam a táskámban, hogy valami 
írásos nyomot hagyjak magam után. Cukorka és egyéb édesség lapult 
a táskában, a f iamnak szántam; annak papírjára írtam fel a nevemet, 
s hogy miért jö t tem ide. Felírtam a fiam nevét és címét is, a papírt 
visszaraktam a táskába, és azt egy bokor alatt helyeztem el, abban 
bízva, hogy majd csak megtalál ja a valaki. Aztán leereszkedtem a 
folyóhoz. Már emeltem a lábam, hogy belépjek a vízbe, amikor tá-
vol, halk traktorzúgás ütötte meg a fülemet, Körülnéztem és láttam: 
valóban, traktor közeleledik, a zúgás egyre erősödött . Visszakapasz-
kodtam a partra és integetni kezdtem. Észrevettek, megálltak. Lánc-



talpas traktor volt, nagy szánt húzott, megrakva zsákokkal, dobozok-
kal, ládákkal. A szánon négy-öt asszony ült. A traktoros fiatal le-
gényke volt, intett: üljek be hozzá a kabinba. Kérdezte, hová tartok. 
Kiderült , ők is oda mennek. Alig akartam elhinni. „Aztán kihez 
megy? — kérdezte a legényke. — Én is ott nőttem fel ismerek min-
den bennlakót". Megmondtam a fiam nevét. „A legjobb barátom — 
nevetett a traktorista — , élénk, okos fiú!". Másodszor hallottam 
dicséretet a f iamról, örömmel telt meg a szívem. Nagyon szerettem 
volna már ott lenni. Kérdeztem, milyen, messze van a várostól a 
gyermekotthon. Kiderült, 32 kilométerre. „És mennyi van még hát-
ra?". „Legalább 18 k i lométe r" . Tehát kb. 14 kilométert tettem meg 
gyalogosan. Nekem egy örökkévalóságnak tűnt. Ha nem a traktor, 
soha nem ju tok el célomhoz. A nagy zúgás miatt keveset beszéltünk, 
pedig szerettem volna megkérdezni, hogy ju tunk át a folyón, ha egy-
szer nincs rajta híd, a kompjárat pedig még nem indult be. 

Alkonyatkor érkeztünk meg arra a helyre ahol csónak várt ránk. A 
jégtáblákig azzal jutot tunk el, ott kiszálltunk a jégre . Recsegett-
ropogott alattunk, de elbírt. A j égmező túlsó szélén újabb csónak 
várt, azzal értük el a másik partot. Már a csónakból kinéztem a leg-
nagyobb épületet: csakis ez lehet a gyermekotthon — gondoltam. A 
partra lépve talán még meg sem köszöntem a segítséget, irányt vet-
tem az épület felé. Tévedtem, ez pionírláger volt. A gyerekek azon-
ban megmutatták, hol találom a gyermekotthont. Fákkal körbe vett 
épület volt, alig látszott. A kapuhoz érve fellélegeztem: itt vagyok, j ó 
helyen járok. A menhely lapályos helyen állott, közvetlenül a folyó 
part ján, az udvaron akkora sár, hogy azon járdaként két deszka szol-
gált. Erre az ingatag alkotmányra léptem, s igencsak egyensúlyoz-
nom kellett, hogy le ne essek róla. Közben izgultam amiatt is, milyen 
lesz a találkozás gyermekemmel . 

Az épület bejáratánál gyerekek álltak: egyforma ruhában, egyfor-
mán kopaszon, Öt-hat év körüliek lehettek, hát rögtön tudtam, a f iam 
nincs köztük. Hozzájuk léptem, mondtam a fiam nevét. Kerekre nyílt 
szemmel néztek rám, nem szóltak egy szót sem, csak megfordultak 



és beszaladtak az aj tón, Ezer kétség rohant rám: talán nem is ismerik 
a f iamat?! Besiettem utánuk. Már a nevelőjük mellett álltak, aki 
ugyancsak meglepődve nézett rám. A helyiség, amelyben álltunk, 
étkezde volt, éppen vacsorához készülődtek. Kutatva néztem az asz-
talnál ülő gyerekek arcába. A nevelő odalépett az egyikhez, meg-
igazgatta rongyos, foszlott ruháját „Ő lehet az" — villant bennem a 
fel ismerés. Rákiáltottam: „Fiam!!". 

A nyakamba ugrott, megölelt, magához szorított. Letépni sem le-
hetett volna rólam, Mind a ketten sírtunk. Amikor kissé megnyugo-
dott, engem a nevelők szemrehányással illettek: miért nem jeleztem 
távirattal érkezésemet, akkor rendesebb ruhába öltöztették volna a 
f iamat. Merthogy talán éppen ő volt a legrongyosabb. A térde kilát-
szott, könyökén is vásott volt a ruha, s persze csupa sár mindenütt. A 
nevelők elmondták: annyira eleven ez a gyerek, hogy nem bírnak 
vele. Patkányokat kerget, s a macskák után felmászik a háztetőre; 
nincs olyan, nap, hogy bele ne essen a sárba, nem győzik cserélni 
rajta a ruhát. Most a szemem láttára öltöztették más ruhába. Én per-
sze holtfáradt voltam, ezért azt kértem, adjanak éjjelre szállást, ahol 
lepihenhetek. A gyerekek már megvacsoráztak, de engem a fiam el 
nem engedett volna maga mellől a világ összes kincséért sem. Attól 
félt, ot thagyom. Végignéztem evésüket, ám tőlem nem kérdezte meg 
senki, nem vagyok-e éhes, ennék-e valamit. Persze hogy éhes vol-
tam, hiszen valamikor a vonaton ettem utoljára, egy kis margarinos 
kenyeret teával. Itt nem kínáltak, én meg nem kértem. A kevés édes-
séget, amit a f iamnak hoztam, a táskával együtt odaadtam neki. Egy-
formán szétosztotta a gyerekek közt. 

A lányok szállásán kaptam egy vaságyat. Csakhogy az én megta-
lált gyermekem itt sem tágított mellőlem, elkísért még a vécébe is. 
Mondhat tam neki bármit, fektethettem az ágyba, fogta és szorította a 
kezemet erősen és folyton azt hajtogatta, őt ne hagyjam ott. Végül 
magammal vittem, ketten aludtunk a keskeny vaságyon. Azazhogy ő 
aludt, én meg lehúzódtam egész az ágy széléig és virrasztottam. A 
f iam egész éjjel kapaszkodott belém, húzódott hozzám. 



Másnap kiderült: nagyon rosszkor jö t tem, lehetetlenség a visszaút-
ra vállalkozni,, meg kell várni, amíg a folyón lemegy a jég . Akkor 
majd megindul a kompjárat . A gyermekotthonban ekkor már nagyon 
készültek a május elsejei ünnepségre. A fiam is szavalt, nem marad-
hatott ki a műsorból. 

Teltek-múltak a napok; rendezgettem a fiam papírjait , hogy elen-
gedjék az otthonból. Volt nálam pénz, ju tot t volna némi ennivalóra, 
de a közelben egyetlen bolt sem volt. A fiam evett az otthonban, én 
meg néztem. Már szédelegtem az éhségtől és a szomjúságtól. 

A májusi ünnepség után végre rendeződött a fiam kiadatásának 
ügye. Előtte azonban mennyit kérdezősködtek, szinte vallattak, hogy 
lesz-e miből eltartanom, hogyan is akarom felnevelni! Gyötrelmes 
napokat éltem át emiatt is. És amikor végre visszaadták a f iamat, 
akkor sem indulhattunk el az otthonból. „Legalább két hét kell, amíg 
beindulhat a komp" — mondta az igazgatónő. Mi mást tehettem 
volna?: maradtam. Mivel továbbra is étlen-szomjan ténferegtem, 
körülbelül egy hét múlva ájultan estem össze. Megmérték a vérnyo-
másomat, igen alacsony volt. Amúgy is eléggé alacsony volt a vér-
nyomásom általában, de akkor az egyheti koplalás, az idevezető út 
viszontagságai, valamint a fiam kiadatása körüli huzavona végleg 
elvette minden erőmet. Az orvos csak megcsóválta a fejét, amikor 
megtudta, mikor ettem utoljára. Kaptam glukózát, csepegtető alá 
tettek; alig pislákolt bennem az élet, de hallottam, hogy a fiam kint 
ordít. Így még nehezebb volt számomra. 

Tizenöt nap múlva valóban megindult a komp. Az igazgatónő ko-
csival vitetett ki az állomásra. Annyira gyenge voltam még, hogy 
gyalogosan nem bírtam volna megtenni az utat. Búcsúzáskor sírt az 
egész gyermekotthon. Fiam barátai olyan jajgatásban törtek ki, hogy 
rossz volt hallgatni. Ma is a fülemben cseng kiáltozásuk: „Néni, 
vigyen el engem! Nekem nincs senkim, vigyen magával! ' . A fiam 
legközelebbi barátját Valérnak hívták. Nagyon szerethették egymást, 
mert amaz szegény szinte belebetegedett a tudatba, hogy el kell vál-
niuk. Öt tulajdonképp szívesen magammal vittem volna, nagyon 



helyes kisfiú volt. N o de a saját f iamat is milyen nehezen adták ki! 
Csak annyit ígérhettem Valérnak, hogy visszamegyek érte. A sírig 
elkísér a látvány, amint szívettépően zokog, veri magát a földhöz... 
Va jon merre van szegény?... 

A f iam szüntelenül azt hajtogatta, menjünk már, fá j a fe je a nagy 
zajongástól . Vissza sem nézett, pedig kiabáltak utána. 

Az állomáson megvették a jegyemet , én pedig vásároltam az útra 
némi elemózsiát. Alighogy megköszöntem a nevelőknek fiam addigi 
nevelését, már indult is velünk a vonat. 

Lakóhelyemre visszatérve jelentkeztem a parancsnokságon. A há-
romheti távollétért alaposan leszidtak, pedig hivatalos írással igazol-
tam, hogy beteg voltam. Gyula nagybátyám közbenjárásával meg-
őrizték munkahelyemet, Levelet írtam az otthoniaknak, tudatva ve-
lük, hogy megvan, velem lakik a f iam. 

A gyerek az új helyén kezdettől fogva feltalálta magát. Szerzett 
barátot, a kórházban is hamar megszerették. Nagyon sok verset tu-
dott. A gyermekotthont soha nem emlegette. Étkes gyerek volt, min-
dent megevett, de leginkább a kenyeret szerette, annak is a héját. 
Továbbra is igyekeztem pénzt spórolni, hogy őszre ruhát, lábbelit 
vehessek neki, hiszen tudtam, eljön a nap, iskolába kell majd men-
nie. „Legyen neki is úgy, mint másnak" - gondoltam. 

Gyula nagybátyám elment tőlünk, beljebb költözött a tajgába. 
Valószínűleg bánatában, mert hírt kapott otthonról, hogy a felesége 
fé r jhez ment. Gondoltam, ő is meg fog nősülni, összeköti életét egy 
orosz nőével... 

Akkoriban terjedt el a hír, hogy most már a politikai foglyokat is 
hazaengedik a lágerekből. Rögtön eszembe jutott , hogy magam is 
több mint tíz éve vagyok fogoly. Igaz, most már szabadon jár tam-
keltem, de csak a helységen belül, mert annak határát engedély nél-
kül nem hagyhattam el. Reménykedtem, hátha én is j ó hírt kapok, 
talán még haza is mehetek. Nyugtatólag hatott rám a tudat, hogy a 
fiam velem, mellettem van. Megszenvedtem érte és nem szégyellem, 
hogy a fogságban gyermekem született. így okoskodtam: „Nem fog 



bántani a lelkiismeret, hogy itt hagytam, én meg élem a magam éle-
tét. Haza akarom vinni". Csak a gyakori fe j fá jás aggasztott nagyon. 
Valahányszor megrohantak az emlékek, attól féltem, megzavarodom. 

Aztán eljött szeptember és a fiam iskolába ment. Közeledett a 
nagy tél. A kórházban kaptam egy kis szobát, háromszor négy méte-
reset. Hamar felmelegedett . Ezért nem kellett lakbért f izetnem, így 
többet spórolhattam a pénzemből. A fiammal rendszeresen foglal-
koztam, előkészítettem a másnapi iskolához. Nem vallottam vele 
szégyent, a legjobb tanulók közt volt. Hamarosan folyékonyan tudott 
olvasni. Sok örömöm volt benne, boldog voltam. Már amennyire az 
lehet egy száműzött. 

Kezdtem annak tudatában tervezgetni, hogy egyszer csak vége 
lesz a száműzetésemnek. Közben szinte beleborzadtam, milyen 
messzire sodort az élet otthonomtól. Hosszú az út hazáig és gondolni 
kell mindenre, hiszen nem egyedül vagyok, a gyerekkel pedig nem 
lesz könnyű az út. Szerettem volna ajándékot vinni a nagymamának, 
hiszen tudtam, otthon se könnyű az élet. Ügy döntöttem, inkább 
koplalással spórolom meg az ajándék árát, de akkor is viszek vala-
mit. A koplalást úgyis megszoktam már. Bizony jól jö t t volna ekkor 
az a pár száz rubel, amit Maruszjának adtam apósa temetésére. Ök 
azonban a temetés után elköltöztek innen, s nem tudtam, hová. Rá-
adásul Gyula nagybátyám is itthagyott, pedig idejövetelekor én min-
dent megosztottam vele, amim csak volt, az utolsó darab kenyeret is. 
Ö azonban, amikor megkapta az első fizetését, egy hétig felém se 
nézett. 

Ahogy telt az idő, egyre inkább éreztem: valaminek történnie kell. 
Már nem voltak annyira szigorúak, sőt komiszak velünk szemben; 
kezdtek emberszámba venni bennünket. 

Megérdeklődtem: hazáig két hét az út. Élelmezés szempontjából 
ez két embernek nagyon hosszú idő. Magamra semmit nem vettem, 
csak a fiamra. Kopejkákként gyűjtögettem a jegyrevalót . Főzni is 
ritkán főztem, csak ha a fiam megkívánt valamilyen főtt ételt. Ö 
egyébként evett az iskolában, én pedig néha-néha a kórházban. 



Igénytelen voltam, beértem kenyérrel és vízzel, egy kevéske cukor 
hetekig kitartott, beosztot tam. 

Szinte bizonyos voltam abban, hogy már nem sokáig leszünk itt. 
Próbáltam tanítani a f iamat magyarul . Imádsággal kezdtük. Megvolt 
benne az akarat, az esze is fogott , nem kellett erőltetni. Arra gondol-
tam, hadd értsék meg egymást tolmács nélkül a nagymamával , ha 
majd hazamegyünk. 

Egy napon a postára mentünk és a f iam útközben mondott egy 
magyar szót. Ekkor odalépett hozzánk egy ismeretlen férfi , megfogta 
a gyerek kezét és magyarul kérdezte tőle: „Hogy hívnak?". A fiam 
kérdőn nézett rám: „Mit mondott a bácsi?". Annyira nem tudott még 
magyarul , hogy megértse a férfi kérdését. Bemutatkozáskor kiderült, 
a férfi szintén kárpátal jai , öt évet töltött lágerben és harmadik éve itt 
él a városban. Mestersége borbély. Egy lett asszonnyal élt és dolgo-
zott együtt , össze is akartak házasodni . Kérdezte, hogy-hogy nem 
találkoztunk eddig. Sokáig nem szabadultam tőle, kísérgetett az ut-
cán, mindenáron feleségül akart venni. Jóval idősebb volt nálam. 
Persze, én egyedül, illetve csak a f iammal akartam hazamenni , ezért 
megmondtam a férf inak: hagyjon engem békén, van élettársa, ér je be 
vele. N e m érdekelt engem senki más, csak a gyermekem. 

Sikerült összegyűj tenem annyi pénzt, amennyi szerintem elég az 
útra. Csakhogy innen még senkit nem engedtek haza. Abban bíztam, 
hogy — tekintettel a gyerekre — talán én szabadulok majd először. 

Közben a f iam himlős lett. Ez nagy baj volt, mert nem mehettem 
dolgozni, nem volt keresetem, hozzá kellett nyúlni a megspórolt 
pénzhez. Otthonról azt írták, lassan szállingóznak hazafelé az embe-
rek a lágerekből. Állítólag engem is láttak Huszton két gyerekkel — 
írta nagymamám — , az egyik a karomon ült, a másik mellettem 
ment. Cigányasszony vitte ezt a hírt, Sanyi öcsém pedig elhitte és 
e lhalmozta a cigányasszonyt ennivalóval , hálából. Másnap befogott 
a szekérbe és Husztra hajtott . Felkutatta a várost, persze, engem nem 
talált. Holtfáradtan ment haza, de a cigányasszonyt már nem találta a 
faluban. Irta nagymamám azt is, nagyon várnak már otthon. Az 



öcsémet éppen akkoriban vitték katonának. Az ő korabeli f iúk már 
leszereltek ugyan, de öt mint megbízhatat lant , korábban nem soroz-
ták be a hadseregbe. Megtudtam a levélből azt is, hogy építkezésbe 
kezdtek, a fundamentumot már lerakták. Muszá j volt, mert más por-
táján laktak. Küszködtek, s mert Sanyi öcsémet besorozták, ezért 
nem lehetett tudni, nélküle mikorra épül fel a ház. Nagyon szerettek 
volna a magukéban lakni, mert a más udvarán sokat kell tűrniük. így 
is hálásak voltak a j ó Istennek, hogy befogadták őket. Pedig roko-
noknál laktak. Károly bátyáméknál . Akiknek soha nem volt gyerme-
kük, a másét pedig nem szívlelték. Igaz, Károly bátyám felesége, 
Emma néni nagyon jószívű asszony volt. Óvodás koromban sokszor 

. mogfordul tam náluk, hiszen ott laktak az óvoda közelében. Emma 
néni dugva — hogy a túlságosan mostoha természetű fér je meg ne 
lássa — mindig adott valami édességet , egyebet. Mint nagymamám 
írta, most is vár már nagyon, ruhákat vásárolgat a f iamnak.. . 

„Ha a j ó Isten megengedi , otthon fogok kitelelni" — írtam a vá-
laszlevélben, és ezt valóban úgy is gondoltam. Itt akartam hagyni 
már ezeket a szegény, nyomorgó embereket . Voltak itt is „kulákok", 
akiket szintén kitelepítettek a szülőföldjükről ; valahol ott álltak a 
portáik lakatlanul, romhalmazként . A rokonoknak sem engedték 
meg, hogy bármit elvigyenek az udvarról, inkább hagytak mindent 
tönkremenni , csak más ne vegye hasznát. 

Egyre inkább gyötört a honvágy. Úgy szerettem volna a Tisza 
part ján sétálni, ahol gyermekként boldog voltam! A f iam felfigyelt 
nyugtalanságomra. Sokat beszéltem neki szülőföldemről , ahol be-
szélni és já rn i megtanul tam. Elmondtam, mennyi gyümölcs terem 
arrafelé, milyen szép a nyár, télen pedig nincs nagy hideg. 

Mindennap készültem a hazautazásra. Kannákat vásároltam, hogy 
itteni erdei gyümölcsökből készített lekvárt vigyek haza bennük, 
meglepetésül nagymamának. A f iammal együtt szedtük az erdei ep-
ret, fekete ribizlit, piros áfonyát , málnát. Négy kannát töltöttem meg 
velük, egyenként háromlitereseket; a sok cukortól a kannák súlya 



legalább húsz kiló volt és csak ekkor kaptam észbe: j ó Isten, hogyan 
is bír juk majd el ezeket a hosszú úton?! 

Éjszakánként a plafont bámultam és alvó gyermekem szuszogását 
hallgattam. Az eszem folyton odahaza jár t , s nem szűnt bennem az 
aggodalom: hogy is lesz az úton? Hiszen egyedül és jószántamból 
sehová sem utaztam még. Gyermekként hoztak el hazulról, s bár sok-
sok lágert megjár tam, mindig kísérettel, fogolyként. . . 





A SZABADULÁS 

Egy napon hivatott az ellenőr és azt mondta: ne lepődjek meg, de 
hamarosan el kell köszönnünk egymástól; legyek készen mert napok 
kérdése csak, minket elvisznek a vasútállomásra. Szabad vagyok. N e 
aggódjak, a jegyet megveszik számomra Moszkváig. 

Hogy vártam ezt a hírt! És mégis abban a pillanatban elfogott a 
reszketés, összerogytam. Kihívták az orvost, adott injekciót. Egyet-
len szempillantás alatt csuromvizes lettem. Autóval vittek a lakásom-
ra. A fiam már hazajött az iskolából. Megöleltem, magamhoz szorí-
tottam és mondtam neki: „Édes gyermekem, megyünk haza!". 

Addig nem beszéltem neki az utazásról. Miért bíztattam volna, hi-
szen akár el is pusztulhattam volna itt, s akkor nincs semmiféle uta-
zás, ő itt marad ahol felnőtt, azalatt az éghajlat alatt, melytől jobbat 
nem ismer. 

Másnap már nem mentem dolgozni. Az utazáshoz készülődtem, 
rendezgettem kis keservességeimet. Kimostam ruháinkat. Volt egy 
faböröndöm, amellyel annak idején ideérkeztem, abba raktam holmi-
ja imat . A négy kannának táskát vásároltam a piacon. Későre jár t 
már, mire mindent elrendeztem, a fiam éhes és álmos volt, én fáradt. 
Enni adtam neki, aztán lefektettem. Hamar elaludt, ám egyszer csak 
riadtan felült és hangosan imádkozni kezdett. „A j ó Istent nem sza-
bad elfelej teni , mert akkor nem fog szeretni. Igaz mama?". Milyen j ó 
érzés volt ezt hallani tőle! Minden bánatom elfelejtettem, amikor az 
én okos kisfiam hallgattam. 

Eljött a búcsúzás napja. Aki ismert engem, sírt. Örültek is, sajnál-
tak is. Én is sajnál tam, hogy ők maradnak a nagy nincstelenségben, 
bár tudtam, ők nem ismernek ennél j obb életet. A helybéliek ugyanis 
nemigen utaztak, legfel jebb a kétszáz kilóméternyire lévő templomig 
jutot tak el, megkeresztelni az újszülötteket, de oda is inkább a férfi-
ak. A háború után, a frontról hazaszállingózó katonaviselt férfiaktól 



hallhattak ugyan ezt-azt arról, merre is jár tak ők, s hogy milyen éle-
tet tapasztaltak más országokban, ám az mesének tűnt számukra. 
Tőlem gyakran kérdezték, igaz lehet-e mindaz, amit a világjárt em-
berek beszéltek. Ráhagytam, hogy úgy van, de közben elszorult a 
szívem: a háború előtt valóban úgy éltünk, de az otthoniaktól kapott 
hírek nyomorgásról szóltak..; 

Hihetetlennek tűnt, hogy szabad vagyok. „Ha tényleg az vagyok, 
miért siratnak?" — töprengtem. Megfordul t fe jemben a gyanú, hogy 
talán csak máshová visznek. Aztán előállt a teherautó, az asszonyok 
pedig útravalóként adtak házikenyeret, egy liter tejfölt , főtt tojást, 
apróságokat. A fiamat beültették a vezetőfülkébe, én felkapaszkod-
tam a platóra és elindultunk. 

Egész nap autóztunk. A városba érve a többiek leszálltak, minket 
csak a parancsnok kísért el az állomásra. Megvette a jegyet , igaz, a 
Vlagyivosztok-Moszkva gyorsvonatra a különbözetet nekem kellett 
kipótolnom. A parancsnok megölelt, j ó utat kívánt és azt kérte: bo-
csássak meg neki, ha valaha is megbántott engem. Amikor felszáll-
tam - kíséret nélkül! - a vonatra, akkor kezdtem elhinni igazán, hogy 
szabad vagyok. Megkerestük a helyemet, letelepedtünk. Tudtam, 
Moszkváig majdnem egy hét az út. Enni adtam a gyereknek, aztán 
elővettem az ajándékokat . Egyik szomszédasszonyomtól papírba 
csomagolt szentképet kaptam, kis kereszttel, mindehhez pár sor levél 
volt mellékelve: ez a kereszt vezessen az utamon haza, imádkozni el 
ne felejtsek soha és el ne felejtsem a sokat szenvedett népet. Ö hisz a 
keresztben és imádkozik is értem, a legnagyobb szerencsét kívánja 
nekem. 

Talán azért csomagolta be, hogy ne lássák: ő vallásos. A szentké-
pet és a keresztet ma is őrzöm, hiszen ez a múltam, azt nem felej tem 
el soha. 

Lefeküdtem a fiam mellé. Egy fekhely volt kettőnknek. A vonat 
ál lomba ringatott, olyan mélyen aludtam, mint még soha a fogságban 
töltött évek alatt. Nem ébredtem fel a f iam mozgolódására sem, pe-
dig általában mocorgott álmában, kitakarózott. Bizonyára azért 
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aludtam el oly mélyen, mert megszabadultam a súlyos lelki terhek-
től. Ki tudja meddig aludtam volna, ha a fiam fel nem ébreszt azzal, 
hogy ő éhes. Világos nappal volt már. Restelkedve ugrottam fel: 
ugyan mit gondolhatnak rólam a többiek?! A gyerek már megmosa-
kodott , siettem én is felfrissíteni magamat. Gyorsan elláttam a fiamat 
ennivalóval . Mielőtt nekilátott volna, összekulcsolva kis kezét ma-
gyarul imádkozott: „Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott. 
Ámen" . Az útitársak csak néztek, egyikük megkérdezte, milyen 
nemzetiségű vagyok. Amikor megmondtam, azt felelte: nem venni 
észre a beszédemen, hogy idegen vagyok. Mit mondhattam volna 
erre? Talán azt, hogy itt lettem felnőtt?! 

Egy férfi élelmet árult kosárban, s a fiam mindenből akart. Nem 
értette mi az a nincs. Vettem neki limonádét, kefirt, forró tejeskávét 
és kekszet. Tula jdonképpen nem is kellett már neki, csak a szeme 
kívánta. 

Egy éjszaka megállt velünk a vonat. Nem tudtuk, miért, a vago-
nokból nem engedtek ki senkit. Éreztük csak, hogy valami történhe-
tett odakint . Megvirradt és mi még mindig vesztegeltünk, méghozzá 
egy puszta helyen, még a távolban sem látszott lakott hely. Csak 
estefelé, nagyon lassan indult el a vonat. Mindenki az ablaknál állt, 
kibámult , hogy mi történhetett. A szomszédos sínpáron mozdonyt 
láttunk, a vagonok egymásba torlódva, felborulva. Személyvonat 
vo l f vasúti szerencsétlenség történt. Három helikoptert is láttunk a 
helyszínen, néhány embert . Azt beszélték, kisiklott a mozdony, mert 
a sínek alatt meglazult a talaj. Éjszaka történt a baleset, amikor min-
denki aludt. Hányan halhattak meg, csak a j ó ég tudja. Lehetett volna 
a mi vonatunk is, de mi tíz perc késésben voltunk. Ha ennyivel ko-
rábban érkezünk, talán sohasem kerülök haza. Elborzadtam a gondo-
lattól. 

Ezután már nem tudtam mélyen aludni. Útitársaim minden állo-
máson leszálltak, újságot vettek, hogy így próbáljanak többet meg-
tudni a vasúti balesetről. Arról azonban nem írtak semmit az újsá-
gok; titok volt ebben az országban minden. 



Moszkvába késéssel érkeztünk. Amikor nagynehezen lecihelőd-
tünk, törtem a fejemet, merre induljak. Tudtam, hogy másik ál lomá-
son kell újra vonatra szállnunk, csak azt nem, hol találom meg. 
Mennyi ember mindenütt! És mindenki sietett, egyik erre, a másik 
arra, mi meg csak álltunk egy helyben. Odalépett hozzánk egy férfi 
és megkérdezte, várunk-e valakire. Mondtam neki: át kellene száll-
nunk a kijevi vonatra, Lemberg felé van utunk. Megnézte a j egyemet 
és azt mondta, ő tudja, merre kell menni, odavezet minket. N e m 
hittem neki, rosszat sejtettem. Azt gondoltam: „Biztosan be akar 
csapni, engem könnyű, hiszen annyira járat lan vagyok". Maradtunk, 
tovább ácsorogtunk. Már alkonyodott, amikor vettem a bátorságot és 
egy rendőrtől kértem útbaigazítást. Megmagyarázta, merre találjuk a 
metróállomást és figyelmeztetett: ne fogadjunk taxit, mert az drága, 
a metró viszont öt kopejkáért elvisz a Kijevi állomásig, ott meg is-
mét útbaigazítanak majd. Megköszöntem és siettem vissza a csoma-
gokat őrző f iamhoz. Rátaláltunk a metróállomásra és ott mit látunk: 
azt az idegen férfit . Azt mondta, ő már megvette a jegyeket , csak 
menjünk utána. Nagyon féltem tőle, egyre inkább éreztem, hogy ez 
egy bitang ember. Gyorsan mentünk, fel-le, egyszer ki is jö t tünk a 
föld alól. Kevés já rókelő volt ott, a csarnokok majdnem üresek. Is-
mét remegés fogott el. Az idegen hirtelen megállt és azt mondta, 
számoljunk. Amikor megmondta az összeget, majdnem összeestem. 
„Jó Isten! Maga öt kopejkát fizetett a jegyért , miből gondolja, hogy 
nekem annyi pénzem van?! Nem aranybányából jövök én" — sopán-
kodtam. Húztam az időt, közben keservesen sírtam, de nem jöt t arra 
senki, akitől segítséget kérhettem volna. Az idegen megfenyegetet t : 
ha nem adom a pénzt, megver. Odaadtam, csakhogy megszabadul jak 
tőle. Egyet biztosan tudtam: innen menekülnöm kell. Az idegen, 
mielőtt elment volna, még egy ideig sértegetett, lehordott minden-
nek, s csak aztán kotródott el. 

Tanácstalanul néztem. Teljesen idegen környezet vett körül, sehol 
egy árva lélek. Hatalmas fal alatt indultunk el. Az egyik kanyar után 
nagy örömömre megpillantottam a feliratot. Kijevi állomás. Helyben 
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voltunk hát, megsegített a j ó Isten. De igencsak aggódtam, maradék 
pénzemből fu t ja-e majd a jegyre . Az ál lomás váróterme zsúfolásig 
tele volt. Sok jegypénztár működött , de mindegyik előtt hatalmas sor 
kígyózott. Istenem, mikor ju tok el az ablakig?! Előbb a f iamat akar-
tam valahol elhelyezni, mert már alig állt a lábán. Észrevettem, hogy 
az egyik terem bejáratán ki van írva: Gyermekszalon. Odamentünk, s 
bár az is tömve volt, a j ó emberek helyet szorítottak nekünk. Lerak-
tuk csomagjainkat , előszedtem maradék ennivalónkat, adtam a gye-
reknek és magam is haraptam valamit, mert tudtam, szükség lesz itt 
az erőmre; sok órán át kell majd állni a sorban. A gyermeket rábíz-
tam a mellette ülőre, s már is mentem sort foglalni. Szó se róla, ösz-
szes testi és lelkierőmet össze kellett szednem, hogy kibírjam a hosz-
szú sorban állást. Időnként odaszaladtam a f iamhoz, nincs-e vele 
valami baj . Aludt szegény, a csomagokon dőlt le, s padszomszédaink 
vigyáztak rá. Visszaáll tam újra a sorba, amely óránként talán egy 
lépést haladt előre. Egyszer csak azt éreztem, nem bírom tovább: 
majd leszakadt a derekam, a vesém is szörnyen fájt . Elmentem újra 
megnézni a gyereket, megkérve a sorbanállókat, tartsák fenn helye-
met a sorban. A fáradtságtól lerogytam a fiam mellé. Nem akartam 
elaludni, de annyira fáradt voltam, hogy csak másnap tudtam felállni. 
Mentem a pénztárhoz, de a soromban már nem ismertem fel a teg-
napi arcokat, csupa ismeretlen állt már ott. Kénytelen voltam ismét a 
sor végére állni, de nem jutot tam el a pénztárig, le kellett feküdnöm, 
hogy össze ne rogyjak, és ez így ment hat napig. A hatodik napon 
elvesztettem az eszméletem, bevittek a vasúti kórházba. Amikor 
magamhoz tértem, sírva könyörögtem, engedjenek vissza a 
kisf iamhoz. Az orvos tette a dolgát: megvizsgált, majd kikérdezett. 
Elmondtam neki, hogy hatodik napja próbálom megvenni a jegye-
met, étlen szomjan, de hasztalan; hogy az egyik vesém nem műkö-
dik, a pénzem is fogytán, csak a szégyen tart vissza a koldulástól. 
Megnézte dagadt lábamat, szánakozva mustrálta éhségtől eltorzult 
arcomat. Megállapította, hogy a vérnyomásom a mélypontra csök--
kent. Utasította beosztottjait , hogy tegyenek fel az első vonatra. 



Megtörtént , s még a jegyér t sem kellett f izetnem, ráadásul adtak 
útravalót: kenyeret, kolbászt, üdítőt. Köszönetet mondtam a jóságu-
kért, e lbúcsúztam tőlük, és a vonat elindult Kijev felé. Utólag is 
szorongva gondoltam arra, mi történt volna a f iammal , ha velem 
valami végzetes történik akkor. Vagy azután bármikor.. . De velem 
volt a szentkép és a kereszt, én pedig Isten oltalmára bíztam további 
sorsomat. 

Persze, a vonaton ismét úrrá lett raj tam az iszonyú fáradtság. Épp 
csak ettünk valamit a f iammal , e lmondtuk az imát és lefeküdtünk 
aludni. Késő éjszaka hirtelen felr iadtam, mert valami rosszat álmod-
tam. Elkábult agyamban gondolatok rajzottak: „Hová utazik ez a sok 
ember , honnan jöt tek, hová tartanak? Köztük is van olyan, aki annyit 
szenvedett , mint én? Úristen, ha akkor nem rogyok össze, még most 
is ott rostokolnánk a moszkvai á l lomáson?". Már a gondolattól is 
rosszul lettem, nem tudtam tovább aludni. Aztán eszembe jutot tak a 
rokonaim: vajon milyen lesz a találkozás velük? Lassan megvirradt, 
az utasok mozgolódni kezdtek. Mondták, nemsokára Ki jevbe érke-
zünk, s engem megrohantak az emlékek: amikor itt voltam, 1947-et 
írtak, most pedig 1956 novembere van. Odakint már havazott, de 
szerencsére a vonatban kellemes meleg volt. Sikerült újra elaludnom, 
de a nyüzsgés zaja csakhamar felébresztett megint. 

A távolban feltűnt Kijev külvárosa. Templomi kupolára sütött a 
nap, ettől olyanná vált, mintha arannyal lett volna borítva; gyönyörű 
látvány volt. Az utasok leszállásra készülődtek, a zajra felébredt a 
f iam is. Kiment a vécére, de nyomban vissza is jöt t , mert egy hosszú 
hajú és szakállú, imádkozópópa látványa megijesztette. Kikísértem, 
de a pópa már nem volt ott. Kijevet látva ismét megrohantak az em-
lékek. Eszembe jutot t , annak idején hogy fagyoskodtam itt az állo-
máson, mert előzőleg Lembergben ellopták a ruháimat. Jó emberek 
akkor is megsegítettek, adtak ruhát és ennivalót, gyöngédek voltak 
hozzám. Vajon élnek-e még? Abban a hitben búcsúztak el tőlem, 
hogy én hazamegyek. Ennek már tíz éve, s én csak most vagyok út-
ban a szabadság felé — hazafelé. A f iam, akinek sohasem beszéltem 



ezekről a dolgokról , ezért most, amikor sírni látott, azt hitte a pénzte-
lenségünk miatt fakadtam sírva. Engem csak az vígasztalt, hogy ha 
majd felnő, sokat fog dolgozni, keresni és minden pénzét nekem 
adja ; hiszen még a Moszkvában vásárolt kis harmonikáját is -
amelynek annyira tudott örülni - el akarta adni, csakhogy pénzhez 
jussunk , s engem újra mosolyogni lásson. A reggeliből csak csipe-
gettem valamicskét , hogy több jusson a f iamnak. Félórai veszteglés 
után a vonat ú j ra indult, most már Lemberg felé. A vonatkerekek 
kattogásával együtt az én szívem is egyre inkább zakatolt. Hazagon-
doltam ál landóan és kértem az Istent, óv ja meg az otthoniakat min-
den veszélytől. 

Lembergben át kellett szállnunk. Előre fél tem tőle, mert Moszk-
vában keserű tapasztalatokat szereztem a sorban állásról. Hála Isten-
nek, itt e lkerül tem az ilyesmit: már Lemberg előtt vasúti egyenruhás 
férfi jö t t a vagonba és azt mondta, nála meg lehet hosszabbítani a 
jegyeket , természetesen ráfizetéssel. Aki tovább szándékozott utazni, 
mind sietett hozzá. Én is, markomban szorongatva kevés megmaradt 
pénzemet , azon töprengve, e legendő lesz-e. Odaadtam a jegyemet . A 
vasutas férfi ránézett, aztán énrám. „Messziről jö t t — mondta — , a 
jegyér t nem kell f izetnie". Könnyek szöktek a szemembe, s kábultan 
— mint aki j ó t ivott — szédelegtem a helyemre, Lám, annyira meg-
segített a j ó Isten, hogy mindenkinek kellett a jegyért fizetni, csak 
nekem nem! 

Lembergbe érkezve láthatóvá vált a láger és benne a kórház, ahol 
a f iam született . A láger t izenkét barakkból állt, mindegyikben kü-
lönböző elítéltek voltak: betegek, kiskorúak és anyák. Megmutat tam 
a f iamnak, melyik barakkban született. Szeretett volna többet is tud-
ni, de azt mondtam neki: „Te még kicsi vagy ahhoz, hogy mindent 
megérts ; de ha nagyobb leszel, mindent elmesélek neked". 
/Megte t tem ígéretem szerint, most pedig elolvashat ja ebben a 
könyvben, mi mindent éltem át./ 

Leszálláskor érdeklődtem, melyik vonatra kell á tülnöm. Ekkor is-, 
mét odalépett hozzám a már ismert jegykezelő vasutas, udvariasan 



átvette a csomagokat és megmutat ta az utat a keresett vonathoz. Fe-
lültetett rá s akkor megkérdeztem tőle, mivel tartozom neki, mivel-
hogy ennyi f igyelmet, előzékenységet aligha ingyen tanúsított irán-
tam. Kissé elmosolyodott és azt mondta: „Én nem hordár vagyok, itt 
dolgozom a vasúton. Ha megengedi , be is mutatkozom: Almási 
László vagyok. Hogy miért segítettem magának? Azért, mert nagyon 
emlékeztet engem egy rég nem látott kislányra, akibe én nagyon 
szerelmes voltam. Tíz évvel ezelőtt börtönőrként dolgoztam. Egy 
napon behozták öt, a gyereklányt a börtönbe. Először csak megsaj-
náltam, később megszerettem. Amikor szolgálatban voltam, gyakran 
belestem a rácsok mögé, csakhogy láthassam öt. Édesanyámon kívül 
senki nem tudott az én nagy szerelmemről. О maga, Erzsike — mert 
így hívták a kislányt — sem tudott semmit. Nem láttam értelmét, 
hogy beszéljek neki róla. Később elmentem Viskre is, ahol született, 
hogy megtudjam, miért ítélték el őt. Megtudtam, hogy ő is, az apja is 
ártatlan volt. Az apja csak azt tette, amit abban a helyzetben minden 
gyermekét szerető apa tett volna. Aztán otthagytam a börtönt, eljöt-
tem Lembergbe tanulni és vasutas lettem. Sokáig képtelen voltam 
megnősülni , mert folyton Erzsike jár t az eszemben. Most már nős 
vagyok, Lembergben élünk, két gyermekem van, de azt a kislányt 
nem fogom elfelej teni , amíg élek. Maga nagyon hasonlít rá, ezért 
újra feltörtek a régi emlékek.. . De megyek, mert szolgálatban va-
gyok. Most ju t eszembe, maga még nem mondta meg a nevét. Hogy 
hívják" . 

Alig tudtam eldadogni, hogy Mária a nevem. Elbúcsúztunk, s én 
fá jó szívvel tértem vissza a f iamhoz, zokogva borultam a ülésre. 
Elárulhattam volna a valódi nevemet, de — miért? 

Aztán arra gondoltam: itt, nem messze az otthonomtól va jon mi 
történhet még ve lem? Vonatunk a Kárpátok között futott , már ma-
gyar szót is lehetett hallani. Felkeltettem a fiamat, hogy láthassa az 
alagutakat, amelyeken keresztül engem elhurcoltak annak idején. 
Enni sem akart, annyira érdekelte minden. Errefelé gyakrabban állt 
meg a vonat, mint Szibériában, hiszen itt sűrűbben lakott^ vidékek 



vannak. És itt az éjszakák igazán sötétek, nem úgy, mint Szibériában, 
ahol a hold annyira világít, mintha nappal lenne. A fiamnak nagyon 
tetszett minden. 

Rövidesen megérkeztünk Ungvárra. Nekem minden változatlanul 
furcsa volt, hiszen gyermekkoromban nem utazgattam. A legtávo-
labbi hely Mátyfalva volt, ahová a nénémmel búcsúra mentem. 
Fancsikán szálltunk le a vonatról és a mezőn át hosszan gyalogol-
tunk, amíg odaérkeztünk a faluba, ahol apám testvérénél vendéges-
kedtünk. Ott hallottam a csapi bombázásról, amely romba döntött 
minden házat. Most áthaladtunk Csapon, s láttam a pusztítás még 
megmaradt nyomait . Visken nem, csak a közelben volt bombázás. 
Akkor éppen vacsoráztunk: a légnyomás betörte az ablakokat, az 
asztal pedig táncolni kezdett. 

Minél inkább közeledtünk hazafelé, annál inkább elszorult a szí-
vem. Most már sokan beszéltek magyarul, s nekem nagyon jólesett 
hallgatni a magyar beszédet. Az utasok közt nem találtam ismerőst. 
Csap után Bátyú következett, újabb átszállással. A fiam próbálgatta, 
melyik csomag könnyebb, mert ő azt vinné. Amint a leszálláshoz 
készülődtünk, ismét odajött Almási Laci, segített a csomagokat ci-
pelni. Most már azt is elárulta, hogy amikor megnézte a jegyemet , 
rögtön rám ismert; merthogy mit is keresne jószántából egy magyar 
nő Szibériában?! Nemcsak az arcomról, a csengő hangomról is rám 
ismert. Azt mondta: nem szégyelli, amit hozzám fűződő szerelméről 
beszélt. Akkor elsírtam magamat, ő magához ölelt és azt mondta, 
lehet még ez másképp. Aztán felszállt a vonatára és hosszan integet-
tünk egymásnak. . . 

Ez az ember tíz év után, összetörten és meggyötörten is rám is-
mert, de egyik földim, aki szintén Bátyúban szállt fel a vonatunkra 
két gyermekével — nem ismert meg. A gyerekei almát, körtét és 
szilvát majszoltak, de az én földim a fiamat nem kínálta meg, inkább 
úgy tett, mint aki nem ismer. Istenem, mennyire vágyakozva nézte a 
f iam a gyümölcsöket! A földi azonban rá se hederített. Talán szé-
gyellt szóbaállni velem? De hiszen semmi rosszat nem tettem senki-



nek, kisgyermekként, ártatlanul vittek el! Nagyon elkeseredtem, mert 
arra gondoltam, biztosan otthon is így fogadnak majd , e l fordulnak 
tőlem à falubeliek, netán gyilkosnak néznek. Fohászkodtam: „Édes 
j ó Istenem, csak annyit segíts raj tam, amennyit én segítettem máso-
kon! Te tudod: nem ment le torkomon a falat, ha tudtam, hogy a 
másik éhezik, megosztottam vele a keveset is". 

A találkozás ezzel a földimmel nagyon felháborított . Távolabb 
akartam kerülni tőle, de a f iam már aludt a padon. 

Huszton leszállva ismét ismerősöket próbáltam keresni. Felismer-
tem Burez Imre bácsit, aki szintén viski volt. Odamentem hozzá, 
köszöntem és megkérdeztem, hogy ju tunk el Viskre. Azt felelte: a 
busz nem jár , de itt van a kolhoz teherautója, azzal hazamehetünk. Ö 
nem ismert meg, vagy nem is akart? Nem tudtam eldönteni. Á f iam 
ügyesen befészkelte magát a vezetőfülkébe. Ott legalább nem fázott 
a metsző őszi szélben. Elindultunk, s nekem eszembe jutot t : Istenem, 
ezen az úton vittek el 1946. február 8-án, pont a születésnapomon, s 
ennek több mint tíz éve... 



ÚJRA OTTHON 

Útközben feltűnt, hogy a soför gyakran hátrapillantott. Nem tudtam 
mire vélni; ugyan mit bámulhatott? Közben lekanyarodtunk a viski bekö-
tőútra. „Most segíts meg, édes j ó Istenem" — fohászkodtam magamban. 
Az autóról egyenként szálltak le az emberek. Burez Imre bácsi háza előtt 
ismét megálltunk, s akkor derült ki, miért pillantott oly gyakran hátra a 
soför; ekkor ugyanis odakiáltotta az Imre bácsiék kapuja előtt álló embe-
reknek: „Most jött haza Mandrik Böske!". Csodálkozva néztem a fiatal-
emberre, ugyan honnan ismerhet engem. De az emberek akkor már fel-
ugráltak, öleltek-csókoltak. A sofőr megkérdezte, hol tegyen le. Hát a 
nagymamámnál, hol másutt. Megmagyaráztam, merre lakik. 

Az udvarra elsőként a fiam szaladt fel. Meghallottam rögtön nagy-
anyám hangját. Felmentem én is, köszöntem neki. Váratlan megjelené-
semtől és az örömtől összeesett. Gyorsan felemeltem, széket toltam alá-
ja , aztán csak öleltük és csókoltuk egymást, sűrűn hulló könnyeink ösz-
szefolytak. Nagyanyám szemrehányóan mondta: 'Édes Böském, meg is 
halhattam volna ettől a váratlan örömtől — miért nem értesítettél előre". 

Az udvar lassan megtelt emberekkel. Hazatérésem híre futótűzként 
terjedt el a faluban. Igaz, elhurcolásom után és hosszú hetekig csak ró-
lam beszéltek, merthogy addig olyan még nem történt Kárpátalján, 
márminthogy a szülő helyett a gyereket ítélték el. Jöttek a rokonok, bará-
tok, ismerősök, volt iskolatársaim. Mindenki látni akart, kérdezősködtek, 
öleltek, csókoltak. Közben én már a testvéreim felől érdeklődtem nagy-
anyámtól. Megtudtam, öcsém katona, egyik bátyám megnősült. „De mi 
van Gyula testvéremmel? Akiről soha nem írtak nekem, akiről még most 
sem tudok semmit?" Nagyanyám csendre intett, mondván: róla ne kér-
dezzek, majd bent a szobában, négyszemközt mindent elmond. Végre 
elszéledtek az emberek és bementünk a házba. Az első, ami szemembe 
ötlött: a szegénység. Nem volt tele kamra, mint régen. A cukor, a liszt és 
a többi élelem drága... Elszorult a szívem a gondolattól, hogy egyelőre a 



munkámmal sem segíthetek rajtuk, hiszen magam is rossz bőrben va-
gyok, pihennem kell. 

Odabent megint Gyulát kérdeztem, s nagyanyám azt felelte, legyek 
nyugodt, most már ő is tudja, hogy hazajöttem, este itt lesz. Várakozás 
közben eszembe jutott, hogy Emma nénémmel még nem találkoztam, 
mert ebédet vitt Károly bátyámnak, vagyis a férjének, aki a zöldséges-
kertben dolgozott őrként. Eltűnődtem: Emma néni hajdan arról volt hí-
res, hogy olyan málépogácsát tudott sütni, amit a tortánál is jobban sze-
rettem. A tömlöcben is azt kívántam meg, és kaptam is belőle... Volt ott 
egy Ilonka nevű lány, aki nagyon megszeretett engem, sokat segített 
rajtam. Ő rendszeresen kapott a hozzátartozóitól élelmet és azt megosz-
totta velem. A szennyesünket kiküldte, s a hálóinge fonákjára írta leve-
leit. Az én sorsomról is így értesültek a rokonaim. Ilonkát Husztról vitték 
el valami hiány miatt. A rabságban később a konyhára helyezték, attól 
kezdve soha nem láttam. /1993-ban Huszton jártam, érdeklődtem iránta. 
Megtudtam, hogy szabadulása után Ökörmezőn élt, már meghalt./ Ma is 
sajnálom, hogy nem láttam viszont. 

Közben megérkezett Emma néném, mondván: „Hála a nagy Istennek, 
Böske, hogy hazajöttél" — és összerogyott ő is, mint nagyanyám/Ma-
gához térve rögtön a fiam után érdeklődött. Csak néztem a két idős asz-
szonyt, akik oly kedvesek voltak nekem: beszédünk furcsának tűnt, mert 
erősen foghíjas volt a szájuk, selypítettek. Persze, tíz évvel ezelőtt láttam 
őket utoljára, egész pontosan tíz éve és tíz hónapja. Aki ismeri a rabsá-
got, az tudja: odabent elegendő egy hét vagy tíz nap. Aki pedig nem 
próbálta, annak nem is kívánom, hogy része legyen benne... 

A falumban nagyon szegényen éltek az emberek. Sokuknak még an-
nál is rosszabb volt a sorsuk, mint nekem a lágerben, mert ott legalább 
adtak egy tányér ételt, hogy éhen ne pusztuljunk. De mit tehetett az, aki 
ugyan itthon maradt, de mindenéből kifosztva? Ment volna talán kol-
dulni azokhoz, akik ugyanolyan nincstelenek voltak, —"azzá váltak — 
mint ő? Nagyanyám például, akit kuláknak nyilvánítottak, még a kol-
hozban sem dolgozhatott; ráadásul nem is volt már fiatal. A kulákoktól 
nagyon féltek, azt hitték, agitálni fogják a népet. Az öcsém katona volt, 



így az ő keresete kiesett. Közben nagyapám meghall, a temetés sok költ-
séggel járt. 

Emma néném megfejte a tehenet és behívta a fiamat, friss habos tejjel 
kínálta. Három csészében osztotta el; mi rögtön megittuk a fiammal, de 
nagyanyám félretette a részét Gyula bátyámnak. A vacsora egy részét is 
eltették neki. A villanyt eloltottuk, mert nagyanyám szerint addig nem 
jön be, amíg világot lát a házban. Lefeküdtünk hát és hosszan beszélget-
tünk. Egyszer csak fény villant az ablak alatt. Nagyon megijedtem, de 
nagyanyám megnyugtatott: Gyula jött meg. Gyorsan felkeltem, a sötét-
ben ajtót nyitottam, s Gyula testvérem máris besurrant. Ne firtassa senki, 
milyen volt a viszontlátás! Még a fiam is felébredt a nagy örömre. Gyula 
gyorsan evett, aztán leheveredett egy ágyra. Hajnalig beszélgettünk. 
Drága j ó Istenem: az ö sorsa még az enyémnél is rosszabbul alakult. Tíz 
éve bujkált, hogy el ne vigyék öt is. Gödrökben, bokrok alján csúszva-
kúszva, pincékben lapulva! Tessék belegondolni, hány takarót, ruhát 
nyűtt el így azalatt az idö alatt. Sokat, nagyon sokat, s ez gondot jelentett, 
mert amíg nagyapám élt, nagymamám nyugodtan vásárolhatott férfiru-
hákat, de a halála után már nehezebb volt Gyula öltöztetése, a kosztolá-
sáról nem is beszélve. Mindezt titokban, olyannyira, hogy Károly bá-
tyám se tudjon róla. Szegény Gyula: tíz éven át nem látta a napfényt, s ez 
meg is látszott a színtelenné vált sápadt arcán. Nagyon sajnáltam ő t 
sokat szenvedett testvéremet és kiutat próbáltam keresni a nehéz hely-
zetből. Előálltam egy jónak látszó ötlettel: hitessük el a hatóságokkal, 
hogy együtt jöttünk haza! A bátyám először hallani sem akart erről, de 
nagynehezen sikerült meggyőznöm őt tervem helyességéről. Felmerült 
azonban egy komoly probléma: mivel indokolja majd, hogy nem beszél 
oroszul? Jobb híján abban állapodtunk meg, hogy azt állítja majd, egy 
kolhozban dolgozott, egyedül tette a dolgát; megértette a utasításokat, de 
mert mindig is szűkszavú volt, hát nem tanulta meg a nyelvet. Kapóra 
jött, hogy elítélt nagybátyám neve szintén Mandrik Gyula, volt, hiszen 
joggal feltételeztük, hogy ha tudakozódni próbálnak afelől, volt-e ott 
egyáltalán ilyen nevű száműzött, hát igazolni fogják: volt. Nagyanyám-
előkerítette azt a levelet, amelyikben megírtam, hogy együtt vagyok 



Gyula bátyámmal; ez is számításba jöhetett bizonyítékként Gyula testvé-
rem kitalált rabságára. A település nevét bemagoltattam vele, valamint a 
városok nevét, amelyeken hazajövet átutaztunk; még az Ural környékén 
látott vonatkatasztrófáról sem feledkeztem meg. Tervünknek ez a része 
tehát szinte tökéletesen összeállt. 

Komoly gondot okozott az a körülmény is, hogy a szüntelen éjszakai 
életmódtól, a napfényhiánytól Gyula arca nagyon sápadt volt, s ez első 
látásra azonnal feltűnt. Ráadásul a látása is megromlott, alig látott. Azt 
tanácsoltam neki, hogy hivatkozzon arra: nagybeteg, kórházban feküdt 
hónapokig, gyomorrákja van, meghalni engedték haza. Mindezt egész 
éjszaka magoltattam vele, úgyhogy- makulányit sem aludtunk. 

Reggel nagyanyám bezárta Gyulát a spájzba, mert attól féltünk, Kár-
oly bátyám ránk nyitja az ajtót. Úgy is volt, Károly bátya, megjött és 
figyelmeztetett: „Határzónában vagyunk, Böske, jelentkezned kell, kü-
lönben baj lesz". „Tudom én azt, csak rosszul aludtam az éjszaka" — 
igyekeztem megnyugtatni az öreget. 

Alighogy Károly bátyám elment, jött a felesége, Emma néném. О tu-
dott Gyula bujkálásáról. Nemegyszer látta, amint nagyanyám fözögetett 
neki, s hordta neki az ételt; amivel csak lehetett, segítette is, a férje tudta 
néikül. Ezúttal is reggelit hozott, bundás kenyeret, frissen fejt tejet, s egy 
ernyőt is, mert esett az eső. Jótét lélek volt, mindenre gondolt. 

Megegyeztünk, hogy először egyedül megyek el a községházára. 
Gyula nagyon félt, hogy lecsukják. Bizonygattam neki: az is jobb a buj-
kálásnál, mert légalább emberek közt lesz nem kell többé rejtőzködnie. 
Ez nemcsak vigasz volt részemről, komolyan gondoltam. Csoda, kész 
csoda, hogy bele nem zavarodott a sokévi bujkálásba. A nagyapja teme-
tését is az ólpadról nézte végig. Milyen érzés lehetett számára, hogy nem 
állhatott a koporsója mellé?! Hiszen úgy szerette nagyapánkat! 

Gyulának természetesen semmi bűne nem volt, amiért ilyen keserve-
sen kellett meglakolnia. Legfeljebb az, hogy apánk bűnét éreztették ve-
lünk, a gyerekeivel is. Kuláknak tartották a családunkat, s a kulákokra 
minden rosszat rá lehetett fogni, ami a faluban történt. Felrobbantották a 
kolhozban a traktorokat?: rögtön elhíresztelték, hogy a kulákok műve. Ki 



másé, mint a Mandrikoké, az állam ellenségeié. Ezt és ehhez hasonlókat 
hallva csoda-e, ha Gyula félelmében bujdosásra adta a fejét? Ott volt 
előtte az én példám is, amelyből meggyőződhetett: elég a gyanú árnyéka 
is ahhoz, hogy a szerencsétlent el ítéljék. Nem maradt a faluban pártfo-
gónk. Összeszedték falunkban a fiúkat, elítélték őket is 25 évekre, de a 
szüleik addig jártak, kilincseltek, amíg ki nem engedték őket. Gyulát is 
elítélték távollétében 25 évre, pedig ártatlan volt. Az ítélet után hogyan is 
mert volna jelentkezni! Nagyon félt a börtöntől. 

Remegő térdekkel jelentkeztem a központban. Megmagy arázták mer-
re van a körzeti milicista. Megálltam az ajtaja előtt, s kopogtatni sem 
mertem egy ideig, mert a szívem majdnem kiugrott a helyéről nagy iz-
galmamban. Aztán erőt vettem, bekopogtam. Szerencsére csak a milicis-
ta volt odabent. Megkérdezte, mi járatban vagyok. Előadtam a mondó-
kámat: hazajöttünk a testvéremmel Szibériából. „Melyikkel?" — kérdez-
te, „Gyula testvéremmel". ,Jöj jön el ő is jelentkezni" — mondta a mili-
cista nagyon hízelgő hangon. Azt mondta, menjek haza a testvéremért, s 
ne féljünk, nem lesz semmi baj. 

Elindultam hazafelé. Nem siettem, mert a milicista azt mondta, két 
óra múlva térjek vissza a testvéremmel. Kétségek gyötörtek: mi lesz 
Gyulával? A milicista azalatt a két óra alatt biztosan telefonál Husztra, 
informálódik... Az eső zuhogott, az utca néptelen volt, s én mégse siet-
tem hazafelé. Rossz előérzetem támadt, nem tudtam már biztosan, jót 
teszek-e a testvéremmel, vagy még nagyobb bajt hozok rá? 

Otthon már az előszobában láttam, vendégek vannak. Két esernyő 
száradt az előszobában. A szobában két nagynénémet találtam. Ők tud-
tak Gyuláról, ő azonban nem volt ott. A kérdő tekintetekre válaszolva 
elmondtam: a milicista megnyugtatott, semmi baj nem lesz, csak men-
jünk fel együtt jelentkezni. 

Megebédeltünk, de az eső még mindig zuhogott. Nem vártunk tovább, 
elindultunk Gyulával. Mielőtt elköszöntünk, egyik nagynénénk meghí-
vott bennünket vasárnapi ebédre. Aztán azt mondta nagyanyámnak: 
„Néném még az idő is siratja őket!" . 



A községházán a milicista elénk jött, Ne siessünk, mondta, ráérünk 
félóra múlva bemenni. Gondoltam, vár valakit, azért nem fogad. Eszem-
be jutott, hogy apánk egyik öccse itt lakik a közelben. Amúgy sem tud-
tunk hová lenni a zuhogó esőben, hát felkerestük Sándor bátyámékat. 
/Edesapámék tizenketten voltak testvérek és őrajta kívül mind a faluban 
lakott./ 

Sándor bátyámék jól álltak anyagilag, hiszen a kolhoz gyümölcsösé-
ben volt brigádvezető. Nagyon meglepődtek, amikor beállítottunk. 
Gyula nagybátyám felöl érdeklődött: mit tudok róla, merre van, hogy néz 
ki. Elmondtam mindent, amit tudtam. Nem emlékszem, hogy megkínál-
tak volna valamivel bennünket. Annál inkább dicsekedtek, hogy milyen 
jól megy nekik, nem tudom elmondani, mennyire szomorú lelkiállapot-
ban hallgattam őket. Szerencsére eltelt az idő, elköszöntünk. Sándor 
bátyám megölelte Gyula testvéremet, a kezébe nyomott öt rubelt arra az 
esetre, ha elvinnék; legyen nála pénz. Végül bíztatta, hogy okosan be-
széljen. 

Amint a községházához értünk, éppen egy terepjáró állt meg előtte. 
Nyolc zsivány szállt ki belőle. Ránk se hederítettek, felsiettek a lépcsőn. 
Mi Gyulával utánuk. Az ő Iába rogyadozott. Bíztattam: ne féljen, nyu-
godjon meg, beszélek helyette, mindent eligazítok. 

Öt percig állhattunk a folyosón, amikor nyílott az ajtó és Gyulát szólí-
tották. Engem nem, de bementem én is és gyorsan beszélni kezdtem, fel 
sem hagytam ocsúdni őket, nehogy ki tessékeljenek. Mire észbekaptak, 
hogy miért én beszélek, már el is mondtam a betanult szöveget. Végig-
hallgatták ugyan, de aztán — igaz, udvariasan — csak kiküldtek a szo-. 
bából. A folyosón állva füleltem, mi folyhat bent, de semmiféle hang 
nem hallatszott ki. 

Végre kinyílt az ajtó, kijöttek. Odaugrottam Gyulához, kétségbeeset-
ten kaptam utána, hogy el ne vigyék; zokogva kért hagyják őt békén, 
szenvedett már eleget. Civilruhás tiszt lépett oda hozzám és nyugtatni 
próbált: „Ne félj, Lizácska, ne sírj, még ma haza fog jönni!". „Én is ha-
zajöttem 11 év után!" — mondtam zokogástól fuldokolva. Az akkor 
volt, most el se vinnének. Más idők járnak. Hidd el, nem lesz semmi baj. 



A pártkönyvemre esküszöm, hogy igazat beszélek, nyugodj meg!" — 
győzködött a tiszt. 

Beláttam, nincs értelme a sírás-rívásnak. Tíz rubel volt nálam, odaad-
tam, Gyulának. Beültették a kocsiba, és elhajtottak én pedig törtem a 
fejemet, mit fogok mondani otthon. Nagyon zaklatott voltam, volt is 
miért. Úgy éreztem, sorsüldözöttek vagyunk, soha nem lesz vége szen-
vedéseinknek. Ugyan mit vétettünk, hogy ennyit kell bűnhődnünk?! Még 
tízéves se voltam, amikor elvesztettem anyámat. Attól kezdve nem kí-
méltek, dolgoznom kellett: sütni, főzni, gyerekfövel. Az apám nagyon 
szigorúan bánt velem, nem kímélt, pedig megtehette volna. A két bátyám 
el is ment a háztól, nem bírták a szigorúságot; nagyanyámnál laktak. Igaz 
is: Jóska testvéremmel még nem találkoztam, amióta hazajöttem. A 
lembergi lágerben láttam utoljára, amikor egyéves lehetett a gyermekem, 
és a szögesdrót alatt kuporogva, titokban váltottunk pár szót. Most vajon 
mit szól majd Jóska, ha megtudja mibe vittem bele Gyula testvérünket; 
fohászkodtam: „Istenem, adj csodát, engedjék ki Gyulát, ne sikerüljön 
összezavarni őt, hogy kiszedjék belőle, valójában hol is volt tíz évig, kik 
bujtatták; hiszen azokat is elvihetik, ezektől kitelik minden!". 

Otthon már sikerült nyugalmat erőltetni magamra. Mondtam nagy-
anyámnak, elengedik Gyulát, megígérték, még ma hazajön. Nem voltam 
én nyugodt, a vacsora sem kellett. Tele voltam aggodalommal. Fáradtan, 
összetörten feküdtem le. A fiam odahúzódott mellém: érezte, hogy va-
lami nagyon bánt. Sírdogálva zuhantam mély álomba, talán fel sem éb-
redtem volna, de felkeltettek: Jóska állt előttem. Amikór kisírtuk ma-
gunkat, nekem szegezte a kérdést: „Hol van Gyula?", Elmondtam neki is 
részletesen, mi történt, hogy történt. Azt válaszolta: „Éreztem, hogy 
valami baj fog érni bennünket. Gyulából kiszednek mindent , s ezt nem 
ússzuk meg szárazon!". „Tudom, hogy én vagyok a hibás, és vállalom is, 
de ne beszéljünk róla, mert megzavarodok" — védekeztem. Már nagyon 
fájt a fejem. Jóska kissé ittas volt , nem is igyekezett hazamenni. Fél 
három körül kopogtak az ajtón. Jó Isten, ki lehet az hajnalok hajnalán, 
csak nem értünk jöttek? Micsoda megkönnyebbülés: amikor kinyitottuk 
az ajtót, Gyula állt a küszöbön. Belépett és összerogyott. Később mondta 



el, hogy Husztra vitték, s ott elengedték: menjen haza, ahogy tud. A fele 
utat gyalogosan tette meg szegény. Holtfáradtan esett át a küszöbön. 
Mindannyian örültünk, hálát rebegtem a j ó Istennek, hogy itt van velünk 
a testvérem. De hiába erősítgette Gyula, hogy vele most már minden 
rendben van, bennem maradt jócskán kétség. Arra gondoltam, talán csak 
azért beszélt így, mert ismeri Jóska indulatos természetét, s. engem akar 
attól megvédeni. Aztán Jóska megnyugodva hazament, Gyula pedig 
elaludt, így csak reggel kaphattam tőle választ nyugtalan kérdéseimre. 
Azon az éjszakán már nem tudtam elaludni. Számba vettem: mennyi 
minden történt azalatt a két éjszaka és egy nap alatt, amióta hazaérkez-
tem! 

Nem nyugalom, hanem újabb megpróbáltatások vártak idehaza. A 
szegénységgel csak elbírtunk volna valahogy, ha nyugalmunk lett volna. 
De az nem volt. Engem nagyon aggasztott a Gyula sorsa. Ki tudja, mi-
ken ment át a tízévi bujkálásban. És szegény nagyanyám, aki titokban 
gondját viselte! Hányszor indulhatott el napszál latkor, hogy ennivalót 
vigyen unokájának! Ráadásul az udvaron is csendben kellett mozognia 
Károly bátyám miatt. Talán sejtett is valamit az öreg, csak nem akart 
tudni róla. Előfordult az is, hogy éjszaka rákérdeztek nagyanyámra: 
„Hová megy, Regina néném?". „Hazafelé" — így nagyanyám. „De hát 
nem j ó irányba megy, Regina néném! Jöjjön hazakísérem" — ajánlko-
zott az ismerős, aki nem tudhatta, hogy nagyanyám Gyulához indult. 
Ilyenkor persze nem tehetett mást, hagyta magát hazakísérni, aztán fogta 
az időközben kihűlt eleséget, megmelegítette és elindult vele ismét. 

Ennek a bujkálásnak véget kellett vetni! Ezt határozottan éreztem. De 
jól tettem-e mégis, hogy rábeszéltem testvéremet a jelentkezésre? Foly-
ton ezen rágódtam. Igaz, a bezpekás tiszt megesküdött a pártkönyvére, 
hogy Gyulának nem lesz bántódása. Talán közöttük is akad tisztességes 
ember? 

így tépelődtem virradatig. Akkor nyugalmat erőltettem magamra és 
eltökéltem, hogy mindent alaposan megbeszélek nagyanyámmal. Hiszen 
igazából még nem is beszélgettük ki magunkat, csak a Gyula sorsa miatt 
aggódtunk. 



Azon a napon senki nem zavart bennünket, még Károly bátyám sem 
nyitotta ránk az ajtót. Pedig tudta már Emma nénémtöl, hogy Gyula is 
hazajött velem. Emma néném hozott friss tejet a reggeli fejésből, meg 
tojást és szalonnát. Áldja meg a j ó Isten még a porát is! О mindig gon-
dolt ránk, együttérzett velünk. Ahogy engem szeretett, úgy szerette a 
fiamat is. Nem nagyon értették egymás nyelvét, mégis szót értettek. 

Nagyanyám elmondta, hogyan kerültek ők is börtönbe. Amikor azon a 
tragikus napon nálunk megtörtént a baj, ők is , jegyes" emberek lettek a 
hatóság szemében. Miután kuláknak nyilvánították őket, olyan nagy 
beadási kötelezettséget szabtak ki rájuk, hogy azt lehetetlen volt teljesí-
teni. Burgonyájuk ugyan tonnaszám termett, de azt mind az állami be-
adás vitte el. Sajnos, a kiszabott határidőre nem érkeztek mindet fel-
szedni a földből, ezért megvádolták őket, hogy három mázsa krumpli 
beadásával adósak maradtak az állammal szemben. Ezért ítélték el őket: 
nagyapámat tíz, nagyanyámat öt évre. 

Nagyapám a munkácsi várbörtönben töltötte büntetését. Nagyanyám 
hamarabb szabadult a lembergi lágerből, s ettől kezdve többször meglá-
togatta. Szekéren mentek, Visktől egészen Munkácsig. Nem kis távol-
ság! Egy másik viski férfi is be volt oda csukva, szintén kuláksággal 
vádolva. Annak fonott kalácsot, kolbászt és más finomságokat vittek, de 
nagyanyám csak kevés kenyeret, szalonnát és tejet tudott vinni. Szegény 
nagyapának ekkor már nem volt tiszta az elméje: a nadrágot is képtelen 
volt lehúzni magáról. De azt látta, hogy falubeli rabtársának finom kalá-
csot adtak a kezébe. Nézte és futott a nyála szegénynek, de egy darabkát 
sem törtek le neki belőle. A könnye is kicsordult a jó öregnek... 

Aztán hazaengedték. Nem élt már sokáig. A fásszínben halt meg, mert 
nem akart a házba bemenni. Irtózott a bezártságtól. Ilyen szomorú emlé-
keket idéztünk fel azon a napon nagyanyámmal. Persze, neki is kijutott 
bőven a megpróbáltatásokból. Szabadulása után a kolhozban nem kapott 
munkát „kulák" mivolta miatt, idős is volt már a nehéz munkához. 
Mégis: nemcsak magáról, hanem Gyuláról is gondoskodott. No meg 
rólam, de erről nem beszélt. Tudtam anélkül is, hogy neki köszönhettem 



a csomagokat. Hogyan is teremtette elő azokat a semmiből?! Ö kéregette 
össze azt a pénzt is, amit aztán annak idején odaadtam Maruszjának... 

A fiam gyorsan megtanult magyarul. Igaz, néha rácsodálkozott egy-
egy hasonló hangzású szóra. Sehogy sem fért az agyába, hogy a tej és tea 
majdnem ugyanúgy hangzik ugyan, de mást jelent egyik is, a másik is. 
Volt egy furcsa szokása: mindenkit tegezett. Nagyanyám ezt akkoriban 
nagyon furcsállta. Tudom, a tegeződés ma már megszokott dolog csalá-
don belül is, de az én koromban még nem volt az. A fiamat ukrán iskolá-
ba adtam, mert Visken nem volt orosz iskola. Jól tanult, folyékonyan 
olvasott ukránul, de kezdettől fogva magyarnak érezte magát. Nem sze-
rette, ha Szásának hívják, inkább Sanyikának szólíttatta magát. Nem 
nagyon beszéltünk neki arról, hogy tőlünk mindent elvettek, mégis meg-
érezte, milyen nagy igazságtalanságot követtek el családunkkal szem-
ben... Történt egyszer, hogy Jóska testvérem meghívott bennünket va-
sárnapi ebédre. Abban az utcában laktak, ahol a szülői ház állt. Útközben 
többen megállítottak egy-egy szóra, a fiam viszont unta a beszédet, előre 
ment. A szülőházunkban akkor már kolhoziroda volt berendezve. Amíg 
én beszélgettem az ismerősökkel, Sanyika bement egykori udvarunkba, 
aztán be az irodába, s azt mondta nagy bátorsággal az ottlévőknek: „Ez a 
ház a miénk, miért nem adják vissza?!". Az irodisták elcsodálkoztak: 
„Kié ez a gyerek? Mennyire tisztán beszél oroszul!". Egyikük hallott 
valamit hazatérésemről, az mondta: csakis az egykori háztulajdonos 
unokája lehet. Szerették volna tudni, ki vette rá a fiamat a számonkérés-
re. Hát az egyik falubeli gyerek, aki az udvaron maradt; ő mutatta meg a 
házat, mondván: ez a nagyapja háza volt. Számomra nagyon kellemetlen 
volt ez kis affér, hiszen örültem, hogy egyáltalán hazakerültem, dehogyis 
gondoltam arra, hogy visszaköveteljem a régi házunkat. Ami természete-
sen nem jelenti azt, hogy a szülői ház látványa ne zaklatna fel, valahány-
szor elmegyek előtte. A sírig emlékezni fogok arra, hogy engem és Sanyi 
öcsémet innen kísértek el szuronyos puskák között 1946 februárjában, 
mint valami banditákat... 

Sokáig zaklattak engem Gyula testvérem miatt is. Hívogattak Husztra, 
kérdezősködtek, verték az asztalt előttem, de nem tudtak kicsavarni belő-



lem semmit. Azt gondoltam magamban: „Csak verjétek, kijártam én már 
az iskolátokat, nem ijedek meg olyan könnyen!" Elszántam magamat a 
legrosszabbra is, csak a testvéremet ne bántsák, hiszen olyan mulya volt 
szegény, könnyű lett volna belehajszolni valami jóvátehetetlenbe. 

Aztán vége lett ennek is, békén hagytak. 
Attól féltem, nem fogok tudni beilleszkedni az emberek közé, de té-

vedtem. Szépen megvoltunk, a fiam iskolába járt, én pedig munkát pró-
báltam keresni. Merthogy élelem ugyan csak akadt a háznál, de szükség 
volt pénzre is: ruhát, lábbelit kellett venni a gyereknek, s egyébre is kel-
lett a pénz. Akkoriban Visken nem sok munkalehetőség kínálkozott. 
Működött egy fafeldolgozó kombinát, de a lakk- és acetonszagot nem 
bírtam az én gyönge egészségemmel. Végül ismét megsegített a jó Isten. 
Nagyanyámhoz orvost kellett hívni. Miközben a vizsgálatot végezte és 
kiírta a receptet, beszélgettünk. Elmondta, nemrég került Viskre s nem 
sokkal azután a Saján szanatóriumba helyezték át főorvosnak. Kértem, 
adjon valamilyen munkát: bármit elvállalok, csak dolgozhassak. Meg-
ígérte, s rögtön figyelmeztetett, rendezzem el az egészségügyi könyvecs-
kémet. Szerencsésen átmentem mindenféle vizsgálaton, csak a tüdőfel-
vétel mutatott egy foltot. Kétségbeestem: ezzel ugyan nem vesznek fel a 
szanatóriumba! A főorvos azonban megnyugtatott, mondván: ne kese-
redjek el, nem nyílt kavernáról van szó, ő a saját felelősségére felvesz 
munkába és elvégzi tüdőmön a szükséges kezelést. Úgy történt. Dol-
gozni kezdtem, kissé javult a sorsunk. A keresetem ugyan nem volt sok, 
de a fiam után is kaptam valami csekély összeget, annyira keveset, hogy 
egymagának kenyérre sem futotta volna belőle. Megvoltunk. Más is 
nehezen élt, én pedig megszoktam a nélkülözést. 

Sanyi öcsém 1957-ben hazaérkezett szabadságra. Szép szál fiatalem-
berré serdült: ahogy végigmentem vele az utcán, megfordultak utána a 
lányok. Vele is felkerestük a szülői házat, felidéztük a sok-sok szenve-
dést, amin keresztülmentünk. Még a föld is sírt alattunk. És mégis volt 
okunk az örömre, mert megpróbáltuk a pokol minden bugyrát, de hála a 
j ó Istennek, megmaradtunk, itthon vagyunk, élünk... 



Telt-múlt az idő. Amennyire jól tanult a fiam, annyira csintalan gye-
rek volt. Nagyanyámnak gyűlt meg vele a baja, mert én bent laktam a tíz 
kilométerre lévő szanatóriumban. Nem vállalhattam a mindennapos oda-
vissza utazást. Nyáron, amikor a gyerek kint volt velem, nekem se volt 
egy percnyi nyugalmam tőle. Folyton aggódnom kellett, hol jár, mit 
csinál. 

A szanatóriumból elküldtek szakácstanfolyamra. Annak elvégzése 
után a konyhán kaptam munkát, ami nagy könnyebbséget jelentett: már 
nem kellett ennivalóra költenem. Hétvégeken ugyanis sok beteg hazau-
tazott. mások a kezelés lejárta előtt távoztak, így aztán akadt fölösleg, 
amit a raktárossal megfeleztünk. Száraztésztával és krumplival még a 
rokonokat is tudtam segíteni. Úgy éreztem, ha adni is tudok, már nem 
vagyok szegény, mint például nagyanyám testvére és lánya, akiknek 
kenyérre se volt pénzük. 

A Saján szanatóriumban gyomor- és bél betegségben szenvedő embe-
reket gyógyítottak. Szerettem itt dolgozni, hiszen annak idején, a fél 
sajáni hegy a mi családunk birtoka volt, tehát ehhez a vidékhez gyer-
mekkori emlékek fűztek. Betegeinket a hegy lábánál feltörő gyógyforrá-
sok-vizével gyógyították. Én is rendszeresen ittam a gyógyvizet, hogy 
rendbehozzam a gyomromat, amellyel oly sokat szenvedtem a lágerek-
ben és a száműzetésben. Csakhogy a főorvosunkat visszahelyezték 
Viskre, az utódával pedig, aki orosz származású volt, a személyzet se-
hogy sem tudott kijönni. Bármennyire igyekeztünk, mindig hibát talált 
mindenben. Ostoba követelései voltak: például az, hogy legalább fél 
óráig verjük a rántottának való tojást, mielőtt kisütjük. Reggelente eleve 
rettegve kezdtem a munkát, mert tudtam, hogy valamibe okvetlenül be-
leköt. Már arra gondoltam, bizonyára tudomása van múltamról, azt 
érezteti velem, hogy még inkább szenvedjek. A folytonos idegfeszültség-
től fogyott az erőm, egy reggel fel se bírtam kelni. A betegek fellázadtak, 
mert nem volt, aki elkészítse a reggelijüket. A főorvos nem hitte el, hogy 
beteg vagyok, megvádolt: szabotálok. Az ő jelenlétében mérték meg a 
lázamat 39 fok felett volt. Beláttam, itt nem maradhatok, is/megírtam a 
felmondólevelemet, bevittem a főorvoshoz. Leültetett és egészen más 



hangon kezdett beszélni. Azt mondta, tud ö másképpen is viselkedni, 
csak legyek kedves hozzá. Vagyis a szeretője. Ekkor döbbentem rá, mi-
ért nem volt j ó semmi, amit csináltam. Hogy emiatt kínzott engem a 
kötözködésével. Végképp meggyülöltem. Dehogyis maradtam volna ott! 
Engem nem érdekeltek soha a férfiak. 

Talán egészen másképp alakult volna a sorsom, ha az az orvos nem 
ilyen gazember. Akkor Visken maradhattam volna, a szülőfalumban, s 
ma nem lennék olyan árva, mint amilyennek érzem magamat, távolabb 
kerülve rokonaimtól. 

Técsön kerestem munkát, konyhai mindenesként dolgoztam. Moso-
gattam, krumplit hámoztam, takarítottam, stb. Amikor a szakács megbe-
tegedett, pár hétig én helyettesítettem, hiszen papírom volt a szakácsmes-
terségről, meg látták is, hogy ügyesen végzem a konyhai munkát. Ezalatt 
a pár hét alatt ismét jobban ment a sorom, de aztán meggyógyult, vissza-
jött a szakács, és én visszamentem kisfizetésű munkakörbe. Naponta 
ingáztam Visk és Técső közt, amire ráment a szabadidőm. De még ez 
sem volt elég, mert a munkahelyemen azt kívánták, hogy költözzem be a 
városba. Ez lehetetlen volt, hiszen a kis fizetés lakásbérletre sein lett 
volna elég. A fiam se egyezett volna bele, hogy most már Técsön járjon 
iskolába. így aztán más munka után néztem. Akkoriban embereket ver-
buváltak szibériai építkezésre, s nekem felajánlották: menjek a brigád-
dal, főzzek a férfiaknak, jól fogok keresni. Beleegyeztem. Az volt a 
fontos, hogy lábraálljak végre, hiszen semmim se volt. A fiamat nagy-
anyámra bíztam. A toborzótól kaptam előleget, abból vettem kettejüknek 
lisztet, zsírt, krumplit, szappant, hogy ne nélkülözzenek. Persze, nem 
könnyen vállalkoztam erre az útra, hiszen visszatérést jelentett azokra a 
helyekre, ahol a fiatalságom telt el — rabságban... De muszáj volt meg-
ragadnom a felkínált lehetőséget, mert más kiút nem volt számomra. Két 
ilyen brigád indult útnak Viskröl, a másikkal szintén egy helybeli fiatal-
asszony utazott. Az én brigádom hídépítést vállalt valahol az Altájban. 
Tizenöt férfira főztem, fejenként havi tíz rubelért. A mosást külön meg-
fizették. Elvállaltam minden munkát, csakhogy minél több pénzhez jus-
sak. Még „guberáltam" is: a közeli folyóhoz ugyanis nyáron rengetegen 



jöttek ki a varosból fürödni. Hoztak magukkal üdítőt; sört, bort, pálinkát 
és a kiürült üvegeket szétdobálták a parton; esténként összeszedtem az 
üvegeket, zsákszámra. Amikor gépkocsival a városba mentem élelmi-
szert vételezni, az üvegeket leadtam a beváltóban, szép pénzt kaptam 
értük. Küldhettem haza csomagot és pénzt. Volt értelme a munkámnak. 
Aztán elvállaltam a híd festését is, amiért megint csak pénzt kaptam 
Drótkefével tisztítottam meg a híd vasrészeit utána géppel befúvatták, de 
nekem fizettek érte. Hosszúak voltak a n a p o k j u t o t t rá időm. Befagyásig 
dolgoztunk az Altájban. Ezt követően még két idényt töltöttem ott, de 
megérte, mert anyagilag helyreálltam. 

Távollétem alatt egy ízben a fiam elszökött a nagyanyjától. Pénzt vett 
magához, a fejébe pedig azt, hogy felkeresi az apját, akit mindig is na-
gyon szeretett volna megismerni. Ma sem tudom, hogy jutott el 
Lembergbe, de eljutott. Jelentkezett egy milíciaőrsön, s ott a nyilvántar-
tóból kikeresték az apja lakcímét. Odatalált, becsöngetett. Csak a nagy-
nénit, azaz apja lánytestvérét találta, otthon, aki afféle kéregetőnek vélte 
a fiamat és adott neki egy darab kenyeret. Amikor azonban jobban 
szemügyre vette, összecsapta a kezét: a fiam ugyanis nagyon hasonlított 
az apjához. A fiam egy teljes hétig náluk maradt. Az apja szerette volna, 
ha végleg ott marad, a nevére vette volna, de a fiam éppen olyan váratla-
nul otthagyta őket, mint ahogy megjelent náluk; még a címünket sem 
hagyta meg nekik... 

Férjemmel a mátyfalvai rokonok hoztak össze. Nem volt már fiatal-
ember, a m i k o r — 1964-ben — megismerkedtünk. Hozzá mentein, hogy 
biztos fedél legyen a fejem fölött, hiszen a házat, amelyben Visken lak-
tunk, jogtalanul foglaltuk el, s azt bármikor elvehették. A férjemnek j ó 
állása, saját háza volt. Harminc éve élünk együtt. Csendes, békés termé-
szetű ember, a maga módján szeret is engem, de hog}' figyelmes is lenne 
velem szemben, azt nem mondhatom. Soha nem kérdezi meg, miért 
vagyok olyan gyakran szomorú. Istenem ilyen a természete. Becsületes 
ember, szereti az unokákat. A fiam ugyanis megnősült öt gyereket ne-
velnek. 



A börtön- és lágeréveket nem tudtam elfelejteni. Időnként ma is elfog 
a rettenet, a félelem ott lappang minden idegszálamban. Keveset alszom. 
Ha mégis elnyom az álom, mindig a lágerbe álmodom magam, fogoly 
vagyok újra. Zakatoló szívvel, verítékezve ébredek fel. Fekszem az 
ágyon és arra a sok ártatlan emberre gondolok, akik éhenhaltak, vagy 
fagyhalált szenvedtek. Látom, látni vélem a német hadifoglyokat, akiket 
még 45 fokos fagyban is kizavartak munkára. Őket különösen keményen 
tartották, barakkjukat nem hagyhatták el, az ennivalót az ablakon át ad-
ták be nekik, s az ablakokon rácsok voltak. Ezek a német foglyok annyi-
ra sárgák és soványak voltak, hogy a katonaköpeny csak lógott rajtuk, 
mint a csontvázakon. A lágerben külön főztek nekik, zsiradékként 
fáradtolajat használtak, amiből Gyula nagybátyám jóvoltából én is ettem 
egyszer és majdnem belepusztultam. A németeket is pusztította a hastí-
fusz; vajon hazakerült egy is közülük, vagy hiába várt rájuk család: gye-
rek, feleség, szülő? 

Harminchat éven át hallgattam a múltamról. Talán még ma is hallgat-
nék, ha 1992-ben nem jön a fordulat. Templomban voltam éppen, mint 
mindig, ha tehetem, mert úgy érzem, csak ott, Isten házában nyugszik 
meg az én összetört lelkem. Kijövet mondták nekem, hogy a színházban 
gyűlés lesz a lágerekbe hurcoltak emlékére. Odamentem. A nagy szín-
házterem zsúfolásig tele volt. Hallgattam Sepsey Tamás beszédét és 
megértettem, hogy kárpótlás nekem is jár. Felszakadtak a lelki sebek, 
csak sírtam és sírtam. Úgy éreztem, nincs a teremben még egy ember, 
aki annyit szenvedett volna, mint én. Nem szólaltam meg a nyilvánosság 
előtt. Ugyan mit tudtam volna mondani a tragédiámról annyi ember 
előtt? Hiszen a családban is tilos volt arról beszélni. Nem állhattam elő 
azzal, hogy az orosz határőrtiszt elvett-e a becsületemet. A j ó Istenen 
kívül csak apám tudott arról. Azt a titkot magammal akartam vinni a 
sírba... 

Aztán véget ért a gyűlés, a tömeg a kijárathoz tódult. Néhányan a 
színpad felé mentek, az államtitkár úrhoz, s én is velük. Már a színpad 
lépcsőjére léptem, amikor hallottam Sepsey Tamás hangját: ma már nem 
fogad senkit. Szó nélkül visszafordultam, de ő rám mutatott, hogy engem 



még meghallgat. Megkérdezte, mi a panaszom. Elmondtam, hogy 
öcsémmel az apám bűnéért szenvedtünk, mert ő elszökött. Melyik évben 
és hónapban történt, vannak-e iratok róla? — kérdezte. Mondtam: iratok 
nincsenek, de tanúm egy egész község lakossága. „Elég két tanú — felel-
te — , nyújtsa be a kárpótlási igényét, meg fogja kapni". A színházból 
kifelé menet megfordult velem az egész terem. Az öröm mintha a lá-
bamba szállt volna, mert reszketett. Úgy éreztem, végre rámsüt a nap. Az 
ismerősök is azt mondták: „Ha valaki, te megérdemled; annyit szenved-
tél, éheztél, fáztál, nem volt gyermekkorod, egész fiatalságod a szúrós-
drótok közt ment tönkre". Én csak sírni tudtam. Mert az én feltépett 
sebeimet már csak a sír gyógyítja majd meg. 

1993 decemberében a fiam kárpótlási igényét visszautasították. Igaz, 
ő nem volt elítélt, a lágerben született 1948-ban. De nem kérezkedett a 
világra! Én áldoztam fel magamat a magyar hadifoglyok megmentéséért. 
Sajnos, a nevük kihullott beteg agyamból. Csoda ez? Tekintettel mindar-
ra, amin keresztülmentem? Csak agyrázkódásom kétszer volt... A fiam 
helyett én utaztam Budapestre 1994 februárjában; ekkorra tudtam pénzt 
gyűjteni az útiköltségre. Megfellebbeztem az elutasítást. A magam 
ügyében azt a választ kaptam a kárpótlási hivataltól, hogy nálam minden 
rendben van, a harmadik negyedévben várhatom a kárpótlás kifizetését. 
A Magyar Rádióban beszéltem lágeréveimről; kerestem azokat, akiket 
megmentettem, s akik szintén kerestek engem a rádión keresztül. Ezt az 
adást hallgatták Romániában is. Egy ottani újság megírta apám történe-
tét. Abból tudtam meg, hogy haláláig egy faluban bujkált. Nem harag-
szom rá a tettéért. Mi mást tehetett volna a gyermekéért mint amit tett?! 

1994 decemberében ismét Budapestre utaztam, hogy a kárpótlás felől 
érdeklődjem. Amikor megtudtam, hogy elutasították igényemet, elmúlt 
tőlem a világ. Jó emberek szántak meg, összeadták a hazautazáshoz 
szükséges útiköltséget. Kárpótlási igényemet azzal az indoklással utasí-
tották el, hogy nem terjed ki rá a törvény. Megfellebbeztem, de mindmá-
ig nem kaptam rá választ. 

Csupa várakozás az életem. A lágerben mindig vártunk és reményked-
tünk. Mintha így gyorsabban teltek volna a napok, hetek, évek. Vártuk 



otthonról a levelet, de hiába. Ha magyarul volt írva, nem adták ide. Soká-
ig hiába vártam, hogy megkegyelmezzenek, de hiába. Féltem, hogy soha 
többé nem látom a fiamat, de a j ó Isten erőt adott, túléltem a poklot, a 
fiamat is magamhoz vehettem... 

Hosszú évek után felcsillant a kárpótlás reménye az ártatlanul elszen-
vedett sérelmekért. Igen, segítettek — a holland református testvérek! 
Megtudták életem történetét, gyűjtést szerveztek számomra. Amit tőlük 
kaptam, mind odaadtam a fiamnak, aki egy teljes évig munkanélküli volt 
ebben a nehéz világban, ráadásul megbetegedett. Az ő egészsége is 
gyenge, a sok gyerekkori éhezés érezteti hatását. A mai világban amúgy 
is nehéz öt gyermeket nevelni, taníttatni. Kettő közülük Magyarországon 
tanul, csak nekik mennyi minden kell! És nekem nagyon fáj, hogy nem 
tudok úgy segíteni rajtuk, ahogy szeretnék. Miből, hiszen 400 ezer a 
nyugdíjam... 

A holland testvérek felkaroltak családommal együtt. Minek köszönhe-
tem ezt? Csakis a jóságos Istennek, meg annak, hogy léteznek a Földön 
olyan emberek, akik Jézus nevében készek segíteni másokon, mert 
megindítja őket az emberi szenvedés. Munkaszerető, egyszerű, vallásos 
emberek ezek, akik követik a krisztusi tanítást. Csak Kárpátalján hány 
család kapott szeretetcsomagot a holland testvérektől! Olyanok, akik 
valószínűleg soha nem tudják viszonozni a jótéteményt. Legfeljebb há-
lával és jókívánsággal: a j ó Isten áldja meg őket továbbra is erővel, 
egészséggel, az Úr legyen velük. 

És velünk... 
1994 



T a r t a l o m 

ELŐSZÓ 5 

G Y E R E K É V E K . 8 

A T R A G É D I A 14 

A HUSZTI F O G D Á B A N . .'. 19 

AZ ÍTÉLET.. . . -...23 

HUSZTTÓL KIJEVIG 25 

A S Z A B A D U L Á S C S A L Ó K A R E M É N Y E 29 

A P O D K A M E N S Z K I LÁGERBEN 37 

SZIBÉRIA FELÉ 41 

SZÁMŰZETÉSBEN. . . . 51 

A S Z A B A D U L Á S 77 

ÚJRA O T T H O N . . . . 87 








