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Munkács, 1990. július 2. 

Nagy és nehéz elhatározással fogok hozzá visszaemlékezé-
seim megírásához arról az időszakról, mely életünk ret-
tenetes fordulópontját jelentette. 

Ma 1992. július másodika van, vagyis évfordulója annak a 
napnak, amely sorsdöntő volt családunk életében. Ugyanis 
1945. július 2-án tartóztatták le - 13 évi boldog házasság 
után - férjemet, Mészáros Sándor főerdőmérnököt, aki ak-
koriban a „Narodna Rada"-ban az ungvári erdőigazgatóság 
kereskedelmi osztályát képviselte. 

Közvetlenül az orosz „felszabadítók" bejövetele előtt Pere-
csenyben éltünk, ahol a féljem saját munkaterületén kívül 
kollégáját, Sztripszky György erdőmémököt is helyettesítette, 
akit katonai szolgálatra hívtak be. (A féljem gyenge szíve 
miatt nem volt katonaköteles.) 

A szóban forgó napon elkísértem a férjemet a piacig, ahol 
valamit vásárolnom kellett. Elválásunkkor még megölelt és 
futólag utánam szólt, hogy a vezető állású emberek sorsáról 
nagyon rossz hírek járnak. Nem lehet tudni, hogy hogyan 
alakul az ő további sorsa is. Az új bolsevista rezsimtől sok jót 
nem várhatunk. 

És megtörtént az, amitől mindenki félt és rettegett. 
1945. július 2-án, amikor férjemet ebédre vártam, az ugvári 

Rákóczi úti kincstári lakásunkba, helyette egy uniformisos 
KGB-tiszt állított be négy fiatal „segédjével", akik a nagy 
júliusi hőség dacára bő lebernyegbe voltak öltözve. 



A tiszt megmutatta „beszpekási" igazolványát, bemutatko-
zott (hajói emlékszem, Cslovecsko volt a vezetékneve) és 
azt mondta, hogy ö az „MGB" II. sz. osztályának fönöke, 
akit a férjem ügyének kivizsgálásával bíztak meg, mivel ő 
már le van tartóztatva. 

A tiszt leültetett az ebédlőben, a „segítőtársait" pedig 
beküldte a többi szobába, hogy kutassák át a szekrényeket, 
hátha van fegyver vagy más államellenes bűnjel a lakás-
ban. 

Amíg a négy fiatalember a szobákban kutatott, a tiszt 
előadatta velem az összes okmányt és kiválasztotta azokat, 
amelyek a férjemre vonatkoztak. Ezeket belerakta diplo-
matatáskájába, majd felszólította a társait, hogy fejezzék 
bc a házkutatást. 

Amikor mindnyájan eltávoztak, észrevettem, hogy a 
szekrényekből több értékes ruha- és fehérnemű hiányzik, 
amit az előrelátó fiatalemberek magukkal vittek a bő le-
bernyegek alatt. 

Visszatérve a KGB-tiszttel való találkozásomra, az okmá-
nyok válogatása alatt feltűnt nekem, milyen figyelmesen né-
zegette fivéremnek, a görög katolikus egyház püspöki 
titkárának és irodaigazgatójának, Murányi Miklósnak a 
fényképét. Amikor megkérdeztem, hogy ismeri-e öt, meg-
jegyezte, hogy nagyon jól ismeri, de azt nem mondta meg, 
honnan. 

Erre én másnap felkerestem a fivéremet és megkérdez-
tem tőle, honnan ismeri ő ezt a magas rangú tisztet. Mint 
később kiderült, Cs. valamikor az ungvári papnevelde 
szeminaristája volt, de szertelen magaviselete miatt ki-
csapták. Nyilván ezért lett bosszúból a szovjet titkos-
rendőrség alkalmazottja. (Később azt hallottam, hogy ez a 
megtévedt ember, amikor már végleg kiábrándult az isten-



tagadó bolsevista ideológiából, nyugatra akart szökni. A 
hatóságok azonban elfogták és a galagói hídon agyonlőt-
ték. Azt beszélték, hogy szegény édesanyja sírva csókol-
ta szeretett fia véres halálának helyszínét. Erről az eset-
ről én már csak az ungvári börtön egyik cellájában érte-
sültem, amikor Sztálin, jóvoltából" magam is népünk ez-
reinek sorsára jutottam.) 

Férjem váratlan letartóztatása után az események gyor-
san peregtek. Először is felszólítottak, hogy azonnal köl-
tözzem ki az Erdőigazgatóság lakásából, mert arra már vár 
az újonnan kinevezett szovjet hivatalnok. 

Drága jó anyósom, özv. Mészáros Károlyné jóvoltából a 
Kapós utcai családi kúriába úgy-ahogy összezsúfoltuk az 
öt szobás lakásból való berendezést, amelyből egy újabb 
házkutatás alkalmával már elvittek egy szoba bútort (később 
még egyet), szőnyegeket, képeket, a kitűnő koncertzon-
gorámat (amelyet lányom, Szilvia később visszaperelt). Az 
ezután következő házkutatások során is még rengeteg hol-
mit „rekviráltak". 

Ezt követően megkezdődött férjem megalázó tárgyalás-
sorozata. Ezeken engem sógorom (és egyben komám, Pa-
lika kisfiam keresztapja), Hatalják Péter, volt munkácsi 
bankigazgató képviselt, mivel féltett a nagy lelki megráz-
kódtatásoktól, így eltanácsolt, és nem engedett részt venni 
a bírósági üléseken. Tőle tudtam meg, hogy férjemet vala-
mi ószemerei Havrilyák nevü erdőőr és Legeza nevű barát-
ja jelentette fel azzal, hogy ő (erdőmérnök létére) azért jáirt 
fegyverrel az erdőkben, mert „nyilván" partizánokra „vadás>-
zott"! Mivel a férjemmel együtt feljelentették Gajdos Ani-
drás nevü beosztottját és egyben jóbarátját, így ő is a fér-
jemhez hasonló sorsa jutott, hátrahagyva öt apró gyerme:-
két és feleségét. Amint kitűnt, a két vádló erdőőr, akik felje-



lentették férjemet és Gajdost, híres vadorzók hírében áll-
tak, és kegyetlenül pusztították az erdő vadállományát. 
Valószínű, hogy a férjem ezért megrótta őket és „sérel-
müket" ily módon akarták megbosszulni. Amint később hal-
lottam, Sztálin „hálája" őket is szibériai „üdülésre" utalta. 
Néha így jártak azok is, akik túlságosan buzgón teljesítették 
a pártból irányított megbízatásaikat. 

Az ilyen két elvetemült tanú ellen, akik a KGB kezére 
dolgoztak, mindennemű védekezés teljesen hiábavalónak 
bizonyult. Férjemet 8 évre, Gajdos Andrást pedig 5 évre 
ítélték. Utána még öt évi száműzetés és polgári jogok vesz-
tése járt volna, ha élve maradnak ... 

így szegény uram, gyermekeim apja örökre elhagyta az 
alig kétéves fiacskáját, Palikát és tizenegy éves kislányát, 
Szilvikét. Gajdos András öt gyermeke közül a legidősebb 
volt a tizenhárom éves Gyurika, akinek ilyen zsenge ko-
rában már részt kellett vennie a család fenntartásában. 

Mellékesen megjegyezném, hogy az akkori főügyész, dr. 
Andráskó Iván, néhai gimnáziumi osztálytársam volt, aki 
karrierista lévén hű és odaadó kiszolgálója lett az új rend-
szernek. A fővádló szerepét ő képviselte. Amikor elmentem 
hozzá, hogy osztálytársi minőségemben segítségét és igazsá-
gos hozzáállását kérjem férjem ügyében, Andráskó Iván a 
szemembe nevetett, mondván: „Semmi baja sem lesz a fér-
jének abból, ha pár évig fizikai munkát fog végezni, mert csak 
még jobban megerősödve fogja viszontlátni, amikor szabadul!" 
Mondtam neki, hogy féljem szívbaja miatt nem fogja kibírni a 
8 évi kényszermunkát, de ő még inkább kinevetett. 

Erre én, akár egy jós, azt válaszoltam neki: „Hát tudja-e, 
Iván, hogy a sors kereke folyton forog és aki egyszer fenn 
volt, kerülhet lejjebb is"? És szavaim igazaknak bizonyultak, 
hiszen később a „hálás" rendszer, nagy buzgósága dacára őt 



is elintézte. Élete javarészét kishivatalnokként élte le és úgy is 
halt meg. Későbbi találkozásaink alkalmával sohasem köszönt, 
sőt letagadta, hogy valaha is ismert volna. Pedig még gimna-
zista korában, mint együttérző osztálytársa, mindenben igyekez-
tem segíteni neki, mert kis növésű, beteges fiú, ráadásul közepes 
tanuló volt, akit nagyon sajnáltam. Annál is inkább, mert tud-
tam, hogy bilkei szegény család árvája. Sajnos kígyót melen-
gettem, hiszen nála hálátlanabb és jellemtelenebb emberrel 
nemigen találkoztam az életben. 

De visszatérek elbeszélésem előbbi részének kommen-
tálásához, ahhoz, hogy mi történt tovább férjem és társa 
elítélése után. 

Mivel az ungvári börtönépület szűknek bizonyult a rengeteg 
letartóztatott ember befogadására (állítólag már 1945 elején 
13 ezer volt az elítéltek száma), ezért férjemet és Gajdost egy 
új szárny építésével bízták meg. Ezután, 1946. végén mind-
kettőjüket a donyecki (akkor még sztálinói) szénbányákba tolon-
colták. 

Legyőzve az Andráskó iránt érzett ellenszenvemet és meg-
vetésemet, mégis elmentem hozzá, adjon engedélyt arra, hogy 
az elítélt férjemmel még utoljára találkozhassak. Ezt nagy ke-
gyesen meg is adta. 

Szegény férjem borzasztó, szánalomra méltó állapotban volt. 
A ruhája elnyüve, a börtön padlójának porától koszosan lö-
työgött a lehetetlenségig lefogyott testén. Ami pedig az arcát 
illeti, beesett szemei olyan mély szomorúságot és reményte-
lenséget fejeztek ki, hogy alig bírtam visszafojtani a könnye-
imet. 

Hiába vigasztaltam és kértem, hogy próbáljon erőt venni 
magán. Mondtam, hogy még visszajön és új életet kezdünk 
vele, hiszen két sikerült, szép gyermekünk van. Szegény mind-
erre csak szomorúan legyintett jelezve, hogy mindez már nem 



fog megtörténni, mert a szovjet lágerekből nincs visszatérés. 
Kért engem, hogy amennyire csak tehetem, vigyázzak a gyer-
mekeinkre, és mondjam el nekik, hogy volt apjuk is, aki na-
gyon szerette őket. Ekkor láttam utoljára... 

Ezután, talán egy fél évig még leveleztünk is egymással. 
Ezekből a levelekből kibontakozott a halálosan agyonéhez-
tetett ember érzésvilága. Borzasztó volt tudomásul venni, 
hogy már semmi másra nem képes gondolni, csak arra, hogy 
még egyszer utoljára jóllakhasson. Az egyik levelében még 
bocsánatot is kért, hogy többet gondol a hazai ételekre, mint 
miránk. A donyecki (sztálinói) láger menüje ugyanis 14 órai 
föld alatti szénbányában töltött munka után mindössze pár 
kanálnyi fött céklaléből és 20 dkg fekete, ragacsos, félig szal-
más „kenyérből" állt. 

Haláláról, amely 1947. január 17-én következett be, már 
csak évek múltán, az én „kálváriámból" való visszatérésem 
után szereztem tudomást, mert az enyéim addig nem akarták 
súlyosbítani a rabságomat. 

Amikor Perecsenyből Ungvárra kerültünk, úgy volt, hogy 
tanítónő létemre vagy egy ungvári iskolába, vagy a közeli 
Radváncra leszek kinevezve. Ősszel azonban megkezdődött 
a nagy „felszabadítási" zűrzavar, ezért egyelőre letettünk arról 
a tervről, hogy én is állást vállaljak. 

Amikor azonban tudomásomra jutott, hogy férjem sorsa 
végleg meg van pecsételve, és visszatérésére már nem 
számíthatok, el kellett gondolkodnom, azon, hogy valamilyen 
állás után nézzek, mivel gyermekeimet valahogy el kellett 
tartanom... 

Akkoriban kihez is fordulhattam volna fivéremen, Murányi 
Miklóson kívül, aki püspöki irodaigazgatóként működött a 
későbbiekben meggyilkolt Romzsa Tivadar mellett. Elmen-
tem hát drága Miklósomhoz és arra kértem, hogy segítsen 



valamilyen álláshoz jutnom. Rövid gondolkodás után azt 
mondta, hogy megpróbál közbenjárni dr. Dankó Imre ve-
nerológus barátjánál, aki az újonnan megszervezett fel-
cseriskola igazgatójaként működött. 

Rövid idő múlva Miklósunk jelentette, hogy dr. Dankó 
hajlandó engem felvenni, de egyelőre csak mint könyvelőt 
vagy pénztárost, mivel minden munkahely be volt töltve. A 
tanerők sorába pedig csak akkor vehetne fel, ha ezt a fel-
sőbb hatóságok engedélyeznék. Az ok: férjem börtönbün-
tetése. Örömmel fogadtam el dr. Dankó Imre ajánlatát, és 
így 1945. szeptemberétől munkába is állhattam az ungvári 
felcseriskolában. Fizetésem 600 rubel (régi értékű) volt, 
mely a nagy drágaság miatt csak egyheti megélhetésre volt 
elegendő, de anyósom segítségével valahogy megvoltunk. 

Én inkább a hivatali személyzettel érintkeztem, de néhány 
tantestületi tag (főleg tanítónők) az ebédszünetek alkalmával 
általában az irodákban tartózkodott. Emlékszem egy 
idősebb, szimpatikus, intelligens és jóindulatú Nedzelszkaja 
Jelena nevű tanítónőre, akit nagyon megszerettem, és aki 
később - meghurcoltatásaim idején - mindig mellettem állt, 
és nem volt hajlandó a hamis tanúskodásra, mint a többiek. 
Ezek között volt a későbbi letartóztatásom fő okozója, Ma-
rija Timofejevna (biológiatanár), aki „frontharcos" lévén 
súlyos vérbajban szenvedett. Mint később kiderült, a KGB-
ben való hűséges szolgálataiért kapta ezt a tanítói állást. 
Fertőzöttsége miatt külön pohara, széke és WC-je volt. 

A hivatali helyiségek (irodák) állandó látogatója volt még 
egy Liszenko nevü tanár is, aki - szavaiból ítélve - nagy 
élharcosa volt a sztálini rendszernek, de későbbi ügyem-
ben csak a háttérben működött, mellőzve a nyilvánosságot. 
A könyvelőséget rajtam kívül még hárman képviselték: Szent-



imrey Zoltán főkönyvelő, Szimkánies Liza (daróci születésű) 
és Mazjuta Olga (orosz nemzetiségű) könyvelők. 

Mindnyájukkal nagy barátságban éltünk és amennyire le-
hetett, a szünetekben kedélyes beszélgetésekkel igyekeztünk 
elfeledni az új, félelmetes, ismeretlen világ nehézségeit és 
kegyetlen rendszerét. Az iskola gazdasági intézője, Szopko 
Jurij még kézilabdaversenyeket is rendezett a szünetekben, 
hogy vígabbá tegye a kollektíva életét, ami egyre komorab-
bá vált az állandóan fokozódó letartóztatások miatt. Nap 
mint nap hallottunk ismerőseink elfogásáról, bebörtönzéséről. 
Majd halálos ítéletekről, melyek mindnyájunkat mélyen meg-
döbbentettek, hisz Kárpátalján sohasem volt ilyen tömeges 
üldöztetés, amelyben főként ártatlan, művelt emberek vál-
tak a kegyetlen bolsevista rezsim áldozataivá. Mindez a hit-
leri haláltáborok emlékét idézte elő, és mindenkit rettegésbe 
ejtett. 

Közben 1945. november 23-án agyvérzés következtében 
meghalt az ungvári kórházban az alig 64 éves édesapánk, 
Murányi Iván (János) görög katolikus lelkész, majd a gim-
názium és a két tanítóképző ismert és nagyrabecsült tanára, 
akit tulajdonképpen szintén a vérengző rezsim vitt sírba. 

Tanári működése mellett ugyanis írói tevékenységgel és 
tankönyvek kiadásával is foglalkozott. Kollégája és egyben 
jóbarátja is volt Harajda Iván, akivel együtt szerkesztették és 
adták ki a „Literaturna Negyilja" (Irodalmi Hét) c. folyóiratot, 
mely közkedvelt volt Kárpátalján, hiszen vallási témák is helyet 
kaptak benne. Először a lap főszerkesztőjét, dr. Harajda Ivánt 
tartóztatták le, akit az egyik éjszakai kihallgatás alkalmával agyon-
vertek. 

Dr. Harajda Iván halálának híre váltotta ki édesapánknál a 
végzetes agyvérzést. Nagy fájdalmunkban mégis vigasztalt 
bennünket az a tudat, hogy halála megmentette őt a szovjet 



börtönök (esetleg lágerek) megalázó és szörnyű körülmé-
nyeitől. A további események már sokasodtak és sűrűsödtek 
az én fejem felett is... 

Ismerőseink és közeli barátaink letartóztatásainak híre mind 
nagyobb szomorúsággal és megrökönyödéssel töltött el. Ál-
landó rettegésben élve kísértem figyelemmel az ártatlan áldo-
zatok elhurcolását. 

A Kapós utcai otthonomban minden este várt reám az alig 
három éves drága kicsi Palika (Pujuka becenevű fiacskám), 
aki anyósomra, a 11 éves Szilviké kislányomra és a jó, hűséges 
Márta nevü szolgálónk gondjaira volt bízva. 

Mivel Palika állandóan édességre vágyott, munkába menet 
minden reggel vettem neki egy csokoládés bonbont 5 rubelért, 
mert a cukor- és méztartalékunkat egy házkutatás alkalmával 
elkobozták. Közben 1946. június 20-án a fia utáni bánatában 
(nyilván infarktus következtében) meghalt a drága jó anyósom, 
és így most már egyedül maradtunk... 

Egy alkalommal, újságolvasás közben arrról értesültem, hogy 
a szovjet cukorgyárak 200%-kal teljesítették túl az előírt terveket, 
mire megjegyeztem, hogy hozhatnának belőle Ungvárra is, mert 
a gyermekek már nagyon kiéheztek az édességre, az üzletek-
ben pedig nem lehetett kapni. Akkor nem is sejtettem, hogy e 
kijelentésemen fordul meg életem további sora. Gyanútlanul 
azt is megjegyeztem, hogy évezredes történelmünk egész 
folyamán talán még nem is volt példa arra, hogy ennyi ártatlan 
embert bebörtönözzenek... Akkor még nem tudtam, hogy bíráló 
szavaim L. Marija Timofejevna révén azonnal a mindenkit szá-
mon tartó KGB tudomására jutottak. 

Ez a szomorú esemény éppen 1946. november 1 -én, halottak 
napján történt. Szokás szerint mindnyájan tiszteletünket tettük 
szeretteink sírjainál. Este, nem sokkal hazaérésünk után fárad-
tan lefeküdtünk. Éjféltájt megjelent két KGB-tiszt (Jeremicsev 



és Grisin nevűek) és felmutatták az Andráskó Iván (volt osztály-
társam) által kiállított letartóztatási parancsot. Ezt követően fel-
szólítottak, hogy néhány percen belül öltözzek fel és vegyem 
magamhoz legszükségesebb holmijaimat, mint például fésűt, fog-
kefét, szappant, fehérneműt és menjek velük, mert le vagyok 
tartóztatva. 

A drága kisfiam aludt, de a zajokra felébredt és sírni kezdett. 
Márta és Szilviké lecsendesítették és gondjaikba vették. Amikor 
a két tiszt kíséretében kimentem a szobából, Szilviké utánam 
szaladt és megölelt. Eközben titokban lehúzta ujjamról a jegy-
gyűrűt, jól sejtve, hogy azok a „vérebek" többé vissza nem ad-
nák, ha egyszer a kezükbejutna. (Mellesleg megjegyzem, hogy 
az évek hosszú során megőrzött és megmentett jegygyűrű a 
mai napig az egyetlen ékszerem). 

Visszaidézve az akkori eseményeket, a történtek jobb meg-
értése céljából egyet-mást még el kell mondanom. Neveze-
tesen azt például, hogy a Mészáros család kúriájának egyik 
szomszéd (udvari) lakásában már ott élt a férjével Jurkuc 
(Mészáros) Irénke sógornőm, nálam pedig az egyetemi fel-
vételi vizsgák idejére a másik szobában sógornőm lánya, 
Hatalják Olga, aki a férjem unokahúga és egyben kereszt-
lánya is volt. A sorsom további alakulásában neki igen meg-
határozó, mégpedig negatív szerep jutott, mert a velem foglal-
kozó nyomozótiszt aláíratott vele egy fiktív vádiratot, amely 
sorsdöntőnek bizonyult elítélésem és „bűnösségem" bi-
zonyításában. De erről később részletesebben szólok. 

November 2-nak hajnala az ungvári KGB irodahelyi-
ségeinek egyikében ért. Itt legelőször is felvették a részletes 
személyi adataimat, majd három oldalról lefényképeztek és 
ujjlenyomatokat vettek tőlem. Ezek után egy KGB-s (zsidó) 
nő levetkőztetett és alaposan átvizsgált, hogy nincs-e nálam 
valami „szovjetellenes" tárgy vagy fegyver. Amikor végig-



tapogatta testemet, borzasztóan megalázottnak éreztem 
magam. Ezt követően magánzárkába vezettek, ahol a desz-
kapriccs fölött három többszázas áramerősségű lámpa füg-
gött, amelyet sohasem kapcsoltak ki. 

Lefekve sehogy sem tudtam megnyugodni, pláne elaludni, 
mert az erős égők bántották a szememet. Amikor pedig 
kezemmel próbáltam eltakarni őket, rögtön megjelent egy őr 
és a „Ruki po svam!" szavakkal kényszerített arra, hogy 
eltűrjem a nagy erősségű fény idegesítő hatását. Ugyanez 
folytatódott nappal is. Pár nap múlva hallucinációkat idézett 
elő, üvöltő hangzavart, erős, kellemetlen zenét és táncoló, 
vadul táncoló tömegeket véltem magam körül keringeni. 

Közben eljött november 7-e is, a nagy szovjet ünnep, a 
forradalom napja, amikor is egész nap és egész éjen át fül-
siketítő zene, rikoltó ének és dübörgő tánc keretében ün-
nepelte a KGB nagy győzelmét és szertelen hatalmát. Ezután 
változatlan egyhangúságban és idegfeszültségben múltak a 
napok. Napközben kétszer engedtek (reggel és este) WC-
re, és ugyancsak kétszer hoztak valami levesfélét, amelyben 
néhány héjában főtt apró krumpli és pár „karika" savanyú 
uborka úszkált. Heteken át változatlan volt a „menü", ame-
lyet az őrök „rasszolynyik"-nak neveztek. 

De hadd szóljak előbb az első „beszpekai" kihallgatásom-
ról. Ez az eset, mint a legtöbb hasonló, éjszaka zajlott le. Két 
őr kíséretében különböző pincefolyosókon át Jeremicsev eme-
leti irodájába vezettek, és a jelenlévő tiszt „gondjaira" bíztak. 
Ö először is felsorolta a személyi adataimat, majd elővett 
egy iratot, amelyből felolvasta, hogy újságolvasás közben kri-
tizáltam a szovjet államot, miszerint kevés benne a cukor és 
a börtönök tele vannak elítéltekkel. Felszólított, hogy írjam 
alá a jegyzőkönyvet, ha mondtam valami ilyesmit a felcser-
iskola irodahelyiségében. Megjegyeztem, hogy nem bíráló 



cllel állítottam ezt, csak csodálkozásomat fejeztem ki a „fel-
szabadító rendszer" egyes akciói miatt. Mivel nem tulajdoní-
tottam túl nagy jelentőséget szavaimnak, aláírtam a rólam 
szóló aktát. 

Erre az én csenevész vizsgálóbíróm rámordított, hogy kri-
tizáltam a szovjet hatalmat, pedig ők minket felszabadítot-
tak! Mire azt válaszoltam neki: mi csak azt látjuk, hogy ők 
minket „megszabadítottak" mindentől, amiért érdemes lett 
volna élni ezen a világon. No, ennél több sem kellett! Rám-
kiáltott, hogy én a szovjet nép valódi, megrögzött ellensége 
vagyok, és Berija nagy, öntelt portréjára mutogatva magán-
kívül ordította: „Lavrentyij Pavlovics vszeh takih vragov na-
roda, как vi, do korenyi unyicstozsit!" 

Ezek után átkísértek az átellenben lévő városi börtön egyik 
üres cellájába, ahol a deszkapriccsen és pöcegödrön kívül 
semmi más nem volt. Én már akkor éreztem, hogy a sok 
„rasszolynyik" megfertőzte a beleimet, mert a görcsös, kínzó 
fájdalmak nem jelentettek jót. 

A cella kis ablakán át beadott ételhez (kásához) a kínzó 
fájdalom és a hasmenés miatt nem is tudtam hozzányúlni. 
Végül olyan gyenge lettem, hogy már nem volt erőm felmászni 
a priccsre sem. Napokon át fetrengtem a koszos padlón. 
Jónéhány nap eltelhetett, amikor kinyílott az ajtó és bejött 
egy alacsony, KGB-uniformisba öltözött nő, aki azonnal fel-
figyelt vérben fekvő testemre, és rögtön intézkedett, hogy 
hordágyon vigyenek a helyben lévő rabkórházba. 

Mint később kiderült, ez a nő a hírhedt Kuruc Mária volt, 
akkoriban az őrszemélyzet felettese és egyben a börtön hóhér-
ja. Mindenki csak „Maruszjá"-nak hívta. Kis termete ellenére 
érces, dörgő hangja minden rabban páni félelmet keltett. 

A más rabok számára oly félelmetesnek tünő „Maruszja" 
nekem valóságos jótevőm volt, hiszen mindenben igyekezett 



segítségemre lenni, ahol csak tehette, hogy könnyebben visel-
hessem el a börtönélet gyötrelmeit. 

Ez a különös bánásmód magyarázatot érdemel. Amint 
később Maruszjától megtudtam, ő volt a húga a Tuijaremetén 
működő Ilku Zoltán főjegyző sógorom (a nővérem férje), 
segéd-jegyzőjének, aki 5 apró gyermekével és súlyosan beteg 
feleségével igen nehéz körülmények között tengődött A 
nővérem híres volt a jóságáról. Tanítónő létére mindig talált 
alkalmat és lehetőséget, hogy a falu bajbajutott családjait 
némiképp segítse. Amikor Maruszja bátyja megtudta, hogy 
le vagyok tartóztatva, megkérte, hogy nekem mindenféle-
képpen legyen segítségemre, még a börtönszabályok meg-
szegése árán is. Kezdetben gyanakodva fogadtam az irán-
tam tanúsított jóindulatot, mert azt gondoltam, hogy mindezt 
a nyomozóm félrevezető parancsára teszi. így például ki-
hagyott a folyosón történő heti „smonok"-ból, vagyis átku-
tatásokból, sőt, még egy kis ceruzacsonkot is adott, hogy 
titokban egy papírcetlin néhány szót írhassak a húgomnak, 
aki magára vállalta a gyermekeim nevelését. Amikor a 
nővérem (Nágyika) által küldött élelmiszeres csomagban 
megtaláltam odarejtett „beszámolóját" a gyermekekről és 
„szabad" életükről, merész elhatározással kérdőre vontam 
Maruszját a velem való kivételes bánásmód igazi okáról. 

Maruszja erre bizalmasan „kitárulkozott", és részletesen 
elmondta élete nagy tragédiájának történetét. így tudtam meg, 
hogy a sors kegyetlen iróniája folytán ő talán méginkább 
áldozata a sztálini rendszernek, mint én. Hiszen 16 éves kora 
óta állandóan ki volt téve a sorozatos szenvedéseknek, a sú-
lyos börtönbüntetéseknek és erőszaknak. Ellenkezése dacára 
kényszerítették rá a hóhérságot, amivel felettesei véres 
tevékenységüket leplezték. Bátyja csak évek múlva szerzett 
tudomást húga „melléktevékenységéről", aminek az lett a 



vége, hogy többé nem ismerte el testvérének. Pedig vélemé-
nyem szerint Maruszja bátyjától szánalmat érdemelt volna. 

Elbeszélésemet azzal folytatom, hogy Maruszja átvitetett 
a rabkórházba, ahol pár hét alatt úgy-ahogy erőre kaphat-
tam, így újból visszakerültem a börtönbe, ahol éjszakánként 
gyakran folytatódtak a kihallgatások, melyek végül eljutot-
tak az első bírósági tárgyalásig. 

Közben Jeremicsev felolvasta nekem a Hatalják Olga 
unokahúgom által aláírt jegyzőkönyvet, melyben azzal vá-
dolt, hogy kritizáltam a kolhozokat, dicsértem Amerikát és 
hogy általában elítélő megjegyzéseket szoktam tenni a szovjet 
rendszerre, mivel rengeteg ártatlan embert börtönöznek be, 
sőt halálra is ítélik őket. 

A bírósági tárgyalás elnöke egy Solom nevű zsidó volt, aki 
az első, második, majd még a harmadik tárgyalás után is -
az esküdtszék tagjaival együtt - elégtelennek tartotta az 
elítélésemet szolgáló vádakat. 

Jeremicsev erre letartóztatta a felcseriskola két könyvelőjét, 
és az én cellámba helyezte őket. Nyilván azért, hogy va-
lamiképpen újabb terhelő adatokhoz jusson. Régi „kollé-
ganőim" pár heti együttlét után sem tudtak rólam semmi rosz-
szat mondani azon kívül, hogy nem bírtam megbékélni a sok 
ártatlan ember letartóztatásával, főleg a szegény férjem 
elítélésével. 

Ekkor már közel 20 hónapja voltam az ungvári börtön lakója. 
Ha véletlenül kiderül, hogy ártatlanul tartottak benn ennyi 
ideig, Jeremicsevnek komoly kellemetlenségei lehettek vol-
na. Tehát a KGB-пек sürgősen intézkednie kellett. 

Mivel unokahúgom, Hatalják Olga írta alá a legsúlyosabb-
nak vélt vádakat, az ő tanúvallomása lett a mérvadó a már 
elkerülhetetlen elítélésemben. Ezt véletlenül tudtam meg. Az 
egyik napon megjelent a cella előtt egy álmos képű hivatal-



nok, és átnyújtott nekem egy iratot azzal, hogy olvassam el 
és írjam alá. Rögtön észrevettem, hogy az okmány nem 
nekem, hanem az ügyészségnek szólt, így siettem elolvasni. 
Az derült ki belőle, hogy csak a Hatalják Olga által aláírt 
vádak igazán súlyosak, ezek alapján pedig igen sürgős és 
elkerülhetetlenül szükséges az elítélésem. 

Alighogy elolvastam ezt az iratot, megjelent egy dühös képű 
KGB-tiszt, és tarkón ragadta a pipogya írnokot. Alaposan 
leszidta hogy a „Prokuratura" helyett nekem nyújtotta be a 
fontos okmányokat. Én azonban már ekkor tudtam, hogy 
sorsom meg van pecsételve. 

A negyedik és egyben ügyem utolsó tárgyalása már 
nélkülem és ügyvédem (dr. Kalinov Mihály) nélkül történt. 
Ezen a tárgyaláson a kijevi „Titkos hármas" (Zaocsnaja Troj-
ka) bíróság tagjai hat évi kényszermunkára (kátorgára) és 
három évi utólagos szabadságvesztésre ítéltek. Ezt már csak 
Jeremicsev olvasta fel nekem, megjegyezve, hogy készüljek 
fel a lágeréletre! Ezután még egy-két hétig várnom kellett, 
amíg visszakaptam az elutasító választ fellebezési kérvényem-
re. 

A koncentrációs táborba való „utazásomra" 1948 júliusának 
egyik forró és fülledt nyári napján került sor. Nyitott teher-
autókba gyömöszöltek több száz embert, hogy majd Munkács 
külvárosában vagonokba tereljék be a halálosan elgyötört 
embereket. 

Szerednyén keresztül robogva dr. Mészáros István sógorom 
lakásának udvarán feltűnt piros ruhájában Blanka sógornőm, 
de hiába kiáltottam neki, ő nem nézett a száguldó autók után... 

Munkácson egy olyan vagonba kerültem, ahol egy fiatal-
asszony volt pár hónapos csecsemőjével. A gyermek a nagy 
hőségtől és zsúfoltságtól beteg lett és egész úton sírt. Vele 
zokogott a szerencsétlen anyja is... 



Egy nap alatt megérkeztünk az „elosztóállomásra", Lem-
bergbe, ahol az egész „transzportot" leszállították a város 
szélén és nyílt terepen, tűző napon, három napig tartottak 
bennünket, mivel a városi kaszárnyából kialakított elosztóál-
lomás a nagy zsúfoltság miatt nem tudta befogadni a nagy 
embertömeget. Ez idő alatt a júliusi forró nap úgy megégette 
az arcomat, hogy a bőr cafatokban vált le róla, és az arcom 
egy merő vörös sebbé változott. 

Ilyen állapotban kerültem végre az elosztóállomás vagyis 
a kaszárnyatömb udvarára, ahol több ezer ember volt 
összezsúfolva. 

Szerencsétlenségünkre a nagy meleg után eleredt az eső. 
Közben kiskorúakból álló bűnözők egy csoportja mindenkitől 
elszedte a magunkkal hozott és féltve rejtegetett élelmiszert 
vagy a jobb ruhaneműt. 

Nágyika nővérem, Maruszja szíves engedélyével, elhur-
colásom előtt száraz kekszet csempészett be, amit a nehezebb 
napokra tartogattam, de sajnos a fiatal bűnözők már ottlétem 
első napján elkobozták tőlem. Ezek a szovjet állam kegyetlen 
törvényei által kisemmizett és megárvult fiatalok csak rablás 
és erőszak útján tudták fenntartani magukat. A lágerparancs-
nokság pedig szabadkezet adott nekik, mert így tartották 
megoldottnak az „önellátásuk" problémáját. Ezektől a ban-
ditáktól még a fegyveres őrök is féltek, mert doronggal jár-
tak, és ha valaki esetleg nem adta oda nekik azt, amire szemet 
vetettek, egyszerűen leütötték és továbbálltak. így ültünk na-
pokon át az esőben, mert nem volt hová behúzódnunk, mivel 
a barakkok minden bejárata, lépcsői és folyosói tömve voltak 
emberekkel. 

Az udvar sáros kövezetén gubbasztva és az arcomon lévő 
fájó sebektől elcsigázva már azt hittem, hogy ott fogok el-
pusztulni, mivel ahhoz a száraz kenyérhez és „löttyhöz", amit 



néha kiosztottak, és amelyért közelharcot kellett vívni, alig 
egyszer-kétszer jutottam hozzá. 

Egy napon aztán, amikor már minden reményem cserben-
hagyott, a közeli barakk ajtajánál megjelent egy fehérköpenyes 
férfi és a Mészáros nevet kiáltotta. Először azt hittem, hogy 
a hívás nem nekem szól, ezért nem is mozdultam a helyem-
ről, de amikor a tömegből senki sem reagált, botladozva utat 
törtem a sűrű embertömegben és igyekeztem közelebb jutni 
a nevemet sorozatosan ismétlő ismeretlen férfihoz. 

Amikor végre odaértem, megszólaltam, hogy én vagyok 
Mészárosné, de mivel én őt nem ismerem, talán nem rólam 
van szó. Erre az úriember hozzámlépett és azt mondta, hogy 
ő éppen engem keres, mivel fivérem, Murányi Miklós 
püspöki vikárius neki jóbarátja, és ezért szeretne segíteni 
itteni (lembergi) tartózkodásom idején. Kiderült, hogy Fatán 
Jánosnak hívják és Munkácson volt orvos, akit pár ártatlan 
megjegyzése miatt tíz évre ítéltek. Egyelőre azonban itt 
tartják, mert a rabok között sok bőrbeteg van, ő pedig bőr-
gyógyász. Megköszöntem jóságát és arra kértem, hogy 
először is gyógyítsa meg a sebes arcomat, mert ettől 
szenvedtem a legjobban. 

Fatán doktor úr rögtön utat biztosított a nagy embertömeg-
ben és bevezetett egy terembe, ahol beteg, vérbajos nők 
voltak, és ahol néhány deszkapriccs még üresen állott. Az 
egyikre rámutatott, hogy foglaljam el, itt kipihenhetem ma-
gam. 

Én azonban elutasítottam ezt a jóakaratú segítséget, mert 
nagyon megijedtem a szifiliszes nőszemélyektől és arra kér-
tem Fatán doktort, hogy helyezzen el máshová, ahol nincse-
nek vérbajosok. 

Erre bevezetett egy kisebb terembe, ahol 103 asszony, 
idősebb nők és fiatal lányok szorongtak nagy zsúfoltságban, 



priccseken ülve vagy azok alatt fekve. Kiderült, hogy ezek a 
hők mind Lembergből vagy annak környékéről valók és sok 
köztük a görög katolikus apáca. Bár nekik sem volt hol ké-
nyelmesen elhelyezkedniük, Fatán doktor szavára szívesen 
és kedvesen helyet szorítottak nekem is. így leülhettem és 
meg is szárítkozhattam, miután a folyosó csapjánál kissé le-
mostam magamról az udvaron szerzett mocskot. A drága jó 
Fatán doktor még aznap hozott a sebeimre gyógykenőcsöt 
és napokon át kezelte az arcomat, amíg végre új bőröm nőtt. 
Orvosi vizitjei alkalmával néha egy-egy almát vagy uborkát 
is hozott, amit a betegeitől kapott. (Örök hálámat iránta most 
már csak Isten elé terjeszthetem imáim keretében.) 

Nagy hálával emlékszem vissza a szobában lévő nőkre, 
apácákra és fiatal lányokra, akik testvérükként fogadtak be. 
A lembergi apácák minden nap misét tartottak és állandóan 
imádkoztak. 

Egyszer aztán, hogy ne unatkozzam a sok ukrán nő között, 
orvosom behozott hozzám egy Karig Sára nevü magyar nőt, 
akiről az derült ki, hogy a budapesti külügyminisztériumban 
volt titkárnő. Sárát egy diplomáciai küldetése alkalmával 
Bécsben tartóztatta le a szovjet KGB és 10 évi kényszer-
munkára ítélte. Hét évig raboskodott a vorkutai lágerekben, 
s hazatérése után sokáig leveleztünk. 

Karig Sára kiváló beszélgetőpartnernek bizonyult. Az el-
szállításomat megelőző három hét alatt minden nap átjött 
hozzám, és sok érdekes dologról beszélgettünk. Ezáltal az 
idő is gyorsabban és elviselhetőbben múlott. Társalgásunk 
főleg tudományos jellegű témák megvitatásából állt, de sok 
szó esett közöttünk irodalomról és a történelmi eseményekről 
is. Sárának kiváló írói és költői vénája volt (és van ma is), így 
még a lembergi láger szörnyű körülményei között is képes 
volt vers formájában papírra vetni érzéseit, gondolatait. 



Az „elosztóállomáson" három hétig tartottak, és ez idő alatt 
sok szomorú eseménynek voltam szemtanúja. A cellákban ugyan-
is több olyan nő is volt, akiket a lányaikkal együtt ítéltek el, és 
minden nap elszakítottak közülük valakit. A fiatalabb lányok 
mindnyájan a deszkapriccs alatt feküdtek (a kőpadlón), a 
többiek pedig fele-fele arányban kuporogtak a földön. Köz-
ben a többiek szorosan álltak egymás mellett és így várták a 
„váltást". 

Végre eljött a nagy nap, amikor énrám is sor került, és kb. 
800 rabbal együtt megkezdődött az „etap" (rabszállítás, átte-
lepítés). Először a „Csornij voron" nevü zsúfolásig megtelt, 
zárt teherautóval vittek ki minket a pályaudvarra, majd ott 
marhaszállító vagonokba tereltek bennünket. Az utazás he-
teken keresztül tartott. A kis rácsozott „ablakon" néha feltűnt 
valamilyen lakott helység. Megtörtént az is, hogy a vagonok 
több órán át vesztegeltek barátságtalan, puszta, lakatlan 
területen. Meleg étel helyett a napon kőkeményre szárított 
fekete kenyérdarabot („szuharif') és egy kevés vizet adtak 
be a vagonokba. 

Amikor már mindenki végleg el volt csigázva, kitekintve 
azt láttuk, hogy a szerelvény valamiféle város peremén áll. 
Az őr bekiáltott, hogy megérkeztünk Cserepovecbe, ahova 
a rabszállítmányt eredetileg rendelték. Itt azonban (két napi 
rostokolás után) nem fogadtak be minket, mert a láger túl 
volt tömve rabokkal és nem volt alkalmas újabb több száz 
ember befogadására. 

Erre teherautókon elszállítottak bennünket a régi Marijin-
szki-csatorna partjára, és nyitott teherhajóra telepítették át 
az embereket. Közben megeredt az eső és mindenki bőrig 
ázott a nyitott tetejű vontatóhajón. így utaztunk kb. 2-3 na-
pig, amikor is megérkeztünk végső rendeltetési helyünkre, 



vagyis a vologdai járás Vityegra nevü városának külterü-
letére. 

Itt egy nagy barakk előtt leszállították a megázott és éhes 
társaságot, és ezzel megkezdődött a szortírozás. Egy kisasz-
tal mellett ülő Liszica nevü zsidó KGB-s a személyre szóló 
aktákat egyesével mustrálta végig, majd külön csoportokba 
tömörítette az embereket. Előálltak a teherautók és meg-
kezdődött az elszállítás. Akkor adták tudtunkra, hogy az új 
Volga-Balti hajózható csatorna építésén fogunk dolgozni. Az 
én csoportom 30-40 nőből állt, akiket egyetlen teherautóba 
zsúfoltak be, és útnak indítottak. Rövid 1 -2 órás út után egy 
erdő szélére értünk, ahonnan gyalog kellett továbbmennünk, 
mivel véget ért a kocsiút. Két fegyveres őr kíséretében 
mentünk az erdőben lévő első munkahelyünkre. A talaj vé-
gig mocsaras, süppedős volt. Ilyen helyen épült fel a nagy 
sátorszerű barakkok is, melyek fekete, szurkos papírral voltak 
lefedve. A barakkok „padlójául" a mocsaras talaj szolgált. 
Az ágyak négy földbe szúrt karón álltak, melyeket külön-
böző vastagságú ágakkal kötöttek össze. Többünknek még 
ilyen primitív fekhely sem jutott, így egyedül kellett meg-
építenünk azt. 

Mivel ez a hely a vityegrai központi lágernek egy „filiálja" 
(alegysége) volt, így a főnöki tisztséget egy nő töltötte be, 
aki szigorú felügyelet alatt tartotta a keze alá került rabokat. 
Legelőször is kijelentette, hogy az itt lévő politikai elítéltek 
"konvoj" nélkül, majdnem szabadon fognak dolgozni és a 
mozgásuk felügyelete is bizonyos határig (kb. 3 km-ig) csak 
a munkafelügyelőkre (prorabi) van bízva. Ételt naponta 
háromszor osztottak: reggel forralt vizet egy kávéskanál cu-
korral és 20 dkg kenyérrel, délben és este főleg köleskását, 
de néha zabból, hajdinából vagy káposztából készített ritka 
levesfélét is kaptunk. A további kenyéradag mennyisége a 



rab teljesítményétől függött. A munka 10-14 órai erdőirtás-
bólállt. 

Mivel még nem volt mindenkinek „ágya", megengedték, 
hogy még aznap vágjunk fát az erdőben és ebből tákoljuk 
össze fekvőhelyeinket. Az én csoportomban főleg bukovinai 
falusi asszonyok voltak, akik nagy igyekezettel vágták a fákat 
és alkották meg a karókból készült fekhelyeket. Végül nekem 
is sikerült „összeeszkábálni" egy ilyen ide-oda dülő alkot-
mányt, mely helyettesítette a pár órás pihenésekre szánt 
„ágyat", de valójában inkább a fáradt test kínzóeszköze volt. 
Matrac helyett ugyanis nedves levelekkel terítettük le a 
rudakból készült "priccseket", melyekre néhány ruhadarabot 
terítettünk (már akinek volt) és azokkal takaróztunk. Ez azon-
ban semmit sem enyhített az állandó nedvességen, így 
valósággal úsztunk a mocsárban, hisz ez volt a láger „padló-
ja" is. 

Másnap hajnalban a névsorolvasás és a munkaelőírások 
kihirdetése után négyes sorokban, brigádokra osztva felso-
rakoztatták az embereket, és útnak indítottak minket az er-
dőbe. Mindenki azt vette magára, amije volt, mert az újon-
nan jötteknek még nem adtak semmi ruhafélét. 

Az erdőben kettesével kellett sorakoznunk. Kijelöltek egy 
négyszög alakú területet, ezt kellett kiirtani. Ezután a 
munkafelügyelő megmagyarázta, hogyan döntsük le a fákat 
(baltákkal és kézifűrésszel), majd magunkra hagyott ben-
nünket. 

A norma kettőnkre 8 méter volt, de az első napokban, bár-
hogy is igyekeztünk, nem tudtuk teljesíteni, mert az ágak le-
vágása után azokat még el is kellett égetni, ami a mocsaras, 
nedves talajon csak nagy nehézségek árán sikerült. Nekem 
egy bukovinai asszony jutott társul, akivel közösen igyekez-
tünk legyűrni a nehézségeket. 



A munkát folyamatosan és gyorsan kellett végezni, mert 
ha a mögöttünk dolgozó pár elérte a mi területünket, akkor 
nagy baj érhetett volna bennünket, mivel a hátunk mögött 
lezuhanó fa könnyen kiolthatta volna életünket. Ilyen esetekről 
gyakran hallottunk, ezért igencsak igyekeztünk előbbre jutni. 

Az első hetekben sehogyan sem tudtuk teljesíteni a ki-
szabott normát és így a kenyéradag is csak 20 dkg volt. A 
kása is ritka és bizony kevés is (vagy 2-3 kanálnyi) volt. Ősz 
lévén ki tudtuk használni az erdőt, amely bőven kárpótolt 
bennünket gombával. Ezt parázson megsütöttük és jóízűen 
elfogyasztottuk. Találtunk egy számomra eddig ismeretlen 
erdei gyümölcsöt is, a „kljukvát", melynek sötét-piros bo-
gyója sok C-vitamint tartalmazott. Ez pedig hiányzott az ízetlen 
kásáinkból. Egy-egy szárazabb helyen néha vörös áfonyát is 
találtunk. Mindezek pótolták a szervezet vitaminhiányát. Éj-
szakánként az alattunk lévő nedves levelek annyira áthűtöt-
ték a testünket, hogy reggel dideregve mentünk munkába. 
De a máglya mellett megszárítkoztunk, és igyekeztünk 
teljesíteni a normát, hogy több kenyeret kapjunk. Kétheti 
megfeszített munka után ez is sikerült, és a kenyéradagot a 
duplájára emelték. Közben az idő múlott, és úgy hat hét múlva 
történt egy eset, amely felbolygatta az egész láger életét. 
Volt ugyanis az egyik brigádban két ukrán tanítónő, akik 
elválaszthatatlan barátnők voltak. Őket katonaszökevények-
ként ítélték el. Ezek ravaszul összejátszottak, és mindenféle 
csellel, hízelgéssel, de legfőképp a többi rab ócsárolásával 
annyira beférkőztek a főnökség bizalmába, hogy mindenben 
szabadkezet kaptak. Ők pedig titokban egy újabb szökési 
tervet dolgoztak ki, melyet sikerült is megvalósítaniuk. 

Akkoriban az erdő szélén vándorcigányok táboroztak, 
akikkel a két tanítónő kapcsolatot létesített. Amint később 
kiderült, az egyik nő kabátjának gallérjában 3000 rubel volt 



elrejtve. Ezt felajánlották a cigányoknak, amennyiben 
magukkal viszik őket és átcsempészik a közeli finn határon. 
Mivel a két nő bőre igen barna volt, sikerült elvegyülniük a 
cigányok közé. 

A létszámhiányt csak este vették észre, amikor a cigánytá-
bor már messze járt. A kutyákkal való keresésük pedig más-
nap reggel indult meg, de ekkorra már hiábavalónak bizo-
nyult. Úgy 7-10 nap múltán érkezett egy levél a lágerparancs-
nokság címére, amely a két szökött nőtől származott. Ebben 
örömüknek adtak hangot, mert végre megszabadultak a bol-
sevista rabságból. Ezenkívül legyalázták Sztálint és az egész 
ördögi kommunista rendszert. A levél tartalmát a láger 
parancsnoknője titokban közölte az egyik bizalmas emberével, 
de hamarosan mindenkinek a tudomására jutott. 

Nem sokkal ezután egy borús, havas éjszakán az ukrán 
barakk lakóit (kb. 30-40 embert) fegyveres őrök kutyákkal 
kergették ki a 3 km távolságban lévő útra. A sötét latyakos 
erdőben nagyon nehéz volt tájékozódni. Rabtársaim szedték 
a lábukat, amennyire csak tudták, de én a gumiabroncsokból 
készült "cipőmben" úgy belesüllyedtem a tőzeges mocsár-
ba, hogy már nem tudtam kiszedni az említett lábbeliket. Nya-
kig mocskosan, mezítláb és teljesen átázva jutottam ki az 
útra, ahol a többiek már a sebtében megrakott tábortűz előtt 
melegedtek, mivel az autó még nem érkezett meg. Egy fa-
tömbön már ott ült a tüz mellett parancsnoknőnkkel a láger 
KGB-s tisztje, akik, meglátva engem, odahívtak magukhoz, 
hogy a tüz mellett szárítkozzak meg. Ekkor olyan hiszté-
riás sírás fogott el, hogy szinte rángatóztam, hiszen annyi-
ra megalázottnak éreztem magam. A tiszt megkérdezte a 
felügyelőnőtől, hogy ki vagyok. Amikor megtudta, hogy 
kárpátaljai tanítónő voltam, a tiszt jóindulatúan elkezdett 
csitítgatni. 



Végre megérkezett a teherautó és begyömöszöltek min-
ket, mint a marhát. A jármű döcögve útnak indult. Útköz-
ben megtudtuk, hogy a Vityegra mellett lévő téglagyárba 
visznek bennünket. Közben újra eleredt az eső. Egy kisebb 
településen szálltunk le, ahol egy épülő házban találtunk 
menedéket. Az üres téglafalak semmilyen védelmet nem 
nyújtottak a hideg ellen, de legalább az esőtől megvédtek. 

Reggel lódobogásra riadtunk fel, mire az egyik őr meg-
jegyezte, hogy a központi láger parancsnoka közeledik 
felénk. Nekem rögtön eszembe jutott Nágyika nővérem 
levele, melyben azt írta, hogy 100 rubelt küldött részemre, 
amit sehogyan sem akartak kiadni. Pedig igen jól jött vol-
na, ha egy kevés élelmiszerrel ki tudtam volna pótolni a 
már nagyon megunt köleskását. 

Elhatároztam, hogy mezítláb, mocskosan kiszaladok és 
bevárom a menetet. Az őrök kiabáltak utánam, de én el-
szántan vártam a lovascsapatot. Elöl egy vékony, kister-
metű ember jött, majd őt 3-4 KGB-s tiszt követte. Amikor 
az első lovas közelebb ért hozzám, megállt és csodálkoz-
va megkérdezte, hogy ki vagyok, és mit akarok tőle. Erre 
elmondtam neki kérésemet. A központi láger parancsnoka 
- mert ő volt az - leszállt a lováról és közelebb lépett 
hozzám. Ezt követően arra kért, hogy mondjam el, ki va-
gyok, és miért ítéltek el. Amennyire csak tudtam, röviden 
vázoltam történetemet, mire kedvesen megnyugtatott és 
megígérte, hogy a pénzt hamarosan meg fogom kapni, 
így is lett. Már harmadnap megkaptam az új munkahelye-
men, a téglagyárban a 100 rubelt. 

Ezt a jóságos, kedves és humánus lágerparancsnokot so-
hasem fogom elfelejteni. Gladkov volt a neve és mindenki 
egyformán tisztelte és szerette. A rabok valóságos legen-
dákat meséltek róla. így tudtam meg, hogy ő is raboskodott 



15 éven keresztül, amíg ki nem derült, hogy ártatlanul ítélték 
el. Sérelmeinek kárpótlásául nevezték ki a vityegrai tábor 
parancsnokává. 

A központi lágerben 25 ezer tiszt volt, akiket azért ítéltek el 
25 évre, mert a háborúban megadták magukat a németeknek. 
Ez a drága, jóságos ember nagy odaadással irányította a 
központi láger és a körülötte lévő kb. 30 fiók tábor életét. Ez 
utóbbiak nagy körzetben határolták körül Vityegrát úgy, hogy 
valóságos szögesdrótból állt az egész vidék. 

Minden egyes rab nagy szomorúságára azonban igen rövid 
időn belül meghalt Gladkov, ez a mesebeli parancsnok. 
Végzett vele a lágerben szerzett tüdővész. 

Én egyik helyen sem voltam sokáig, mivel minden láger-
ben (1-2 hónap elteltével) éjszakánként kihívott egy KGB-s 
tiszt, és arra utasított, hogy írjak alá egy kötelezvényt, mely 
szerint hetente, írásban vagy személyesen beszámolok rabtár-
saim szovjetellenes megnyilvánulásairól, bujtogató jellegű 
célzásairól. Ennek fejében könnyebb munkát és jobb élel-
mezést ígértek. Én azonban minden alkalommal visszautasí-
tottam a kecsegtető ajánlatot. Egyébként egyes becslések 
szerint a láger lakóinak 50%-a besúgó volt. 

Elbeszélésemet az újabb lágerbe való érkezésemmel foly-
tatom. Amint már említettem, reggel megérkezett a 30-40 nőből 
álló csoport a Vityegra melletti téglagyárba, ahol azonnal 
munkába kellett állnunk. Kezdetben csak formáztuk a téglát, 
majd targoncán a kemencéhez szállítottuk azt, ahol két nő he-
tente 40-50 ezer téglát égetett ki. Ezt követően az egyik brigád 
szétszedte a kihűlt téglákat, és százasával tömbökbe rakta, 
majd a közeli 15 ezer főből álló német fogolytábor volt katonái 
teherautókkal szállították el egy újabb tábor építéséhez. 

A téglagyár főnöke - egyben munkafelügyelője és mérnöke 
- egy Dannik Mihail nevű ukrán nemzetiségű néhai katona-



tiszt (kapitány) volt, aki a háború idején szintén megadta magát 
körülkerített csapatával a németeknek. Ezért 25 évre ítélték. 
Akkoriban 40-45 éves lehetett. Családjáról elmesélte, hogy 
már a fia is katonatiszt. Ezt a megértő, müveit és humánus 
embert mindenki megszerette és tisztelte. Állandóan azon 
töprengett, hogyan tudna a lágerben kulturális életet teremteni. 
E célból kiválasztott egy színmüvet, amelyben nekem szánta 
a főszerepet. Az előadandó darab egy részlet volt a „Borisz 
Godunov" c. operából. Nekem Marina szerepét szánta. 
Választása nyilván azért esett rám, mert néha munka után a 
hangulat javítása céljából vidám nótákra buzdítottam a ve-
lem egy barakkban lakó nőket. Ilyenkor főleg orosz és ukrán 
népdalokat énekeltünk. 

Amikor kérését elutasítottam, arra kért, hogy legalább egy 
énekkart szervezzek, melynek én lennék a karmestere is. 
Dannik többszöri kérésére végül elvállaltam az énekkar meg-
szervezését. Kiválasztottam 30 jó hangú és hallású nőt, és 
esténként, a munka után próbákat tartottunk. Amikor az 
énekkar tagjai jól összehangolódtak, Dannik koncertet szer-
vezett Vityegrában és a környező településeken. A közön-
ségünk nem volt nagyszámú, mivel a falvak az éhség és a 
száműzetés miatt nagyon el voltak néptelenedve, de akik eljöt-
tek, lelkesen megtapsoltak minket. 

Az egyik helységben - azt gondolva, hogy egy Sztálin-
portré emelné az est ünnepélyességét - szereztem egyet és 
a pódium falára akasztottam. Erre az egyik KGB-s tiszt odaug-
rott és dühösen lerántotta azt. Ezután csúnyán leszidott, hogy 
ennek a „nagy" embernek a portréját fel mertem tenni a 
falra, hiszen mi nem vagyunk méltók arra, hogy a „népek 
atyjára" nézzünk. 

Néhány fellépésünk után karmesteri tevékenységem várat-
lanul félbeszakadt, mert beteg lettem. Étkezésünk ugyanis 



mindenütt azonos volt: forraltvíz, egy kávéskanál cukor, 20-
30 dkg kenyér és 2-3 kanálnyi köleskása. Hiányoztak az er-
dei gyümölcsök és bogyók, amelyek éltető C-vitamint tartal-
maztak. A nehéz munkától amúgy is teljesen ki voltunk 
merülve, és mindig türelmetlenül vártuk azt a néhány órai 
pihenést, amely egy kissé magunkhoz térített bennünket. 
Ráadásul a lágerparancsnokság a 10-12 órai munka után 
még több órán át tartó krumpli-betakarítást sózott a nyakunk-
ba. El lehet képzelni, hogy milyen nehéz volt az agyonhaj-
szolt és kiéhezett raboknak fáradt testtel állandóan hajolgat-
va krumplit ásni és azt még meg is tisztítani a tőzeges sártól, 
majd halmokba gyűjteni. A falusi asszonyok jobban bírták 
ezt a megterhelést, de én néhány nap alatt valósággal össze-
roppantam. Annál is inkább, mert már mutatkoztak rajtam a 
disztrófia első jelei. A testem ugyanis valósággal felpuffadt. 

Azon az ominózus napon, amikor a krumpliszedés után fárad-
tan botladozva visszatértem a lágerbe, a küszöb előtt hirtelen 
összeestem. A táborban éppen akkor volt ott„kontroll" végett 
egy vörös hajú zsidó orvosnő, akit mindenki Nyina Ivanovnának 
szólított. Miután észrevett engem a küszöb előtt a földön, odaro-
hant és felemelte dagadt kezemet. Amikor a bőrömön az ujja 
érintésének helyén ottmaradt egy mélyedés, azonnal utasítot-
ta az egyik ápolónőt, hogy fektessenek egy priccsre, mert halá-
los beteg vagyok. Attól az éjszakától kezdve kb. hat héten át 
számomra megszűnt létezni a világ, ugyanis önkívületbe es-
tem és csak néha-néha eszméltem fel. 

Ez a drága zsidó orvosnő minden nap átjött csónakon 
a központi táborból és mesterséges úton, injekciókkal tar-
totta bennem a lelket. 

Amikor egy kissé magamhoz tértem, dr. Faina, vagyis 
Nyina beutalt a Vityegra külvárosában lévő rabkórház-
ba. Itt körülbelül egy hónapig feküdtem. A kezelőorvo-



som, dr. Trubacsov egy végtelenül jóindulatú orosz férfi 
volt, akit büntetésből helyeztek oda a rabokkal szemben 
tanúsított együttérző magatartása miatt. A teljes gyó-
gyulásomhoz azonban egy volt német katonai orvosnő, 
bizonyos Kozlovsky Gertruda asszony segített hozzá. Gert-
rudát viszont - német hadifogoly mivolta miatt - csak 
kórházi takarítónőként alkalmazták. (Frau Gertruda fér-
je egy königsbergi lengyel ember volt.) 

Ez a nemes lelkű nő már ottlétem első napján felfigyelt 
rám. Mivel egy kicsit „karattyoltam" németül, beszédbe ele-
gyedett velem. Elmondta, hogy Königsbergbe való, és a fron-
ton esett fogságba. Tulajdonképpen nem lett volna szabad 
ilyen alantas munkára befogni őt orvosnő létére, de semmit 
sem tehetett a jogtalan bánásmód ellen. Van egy fia is, de 
sem róla, sem férjéről nem tudott senki. Látta, hogy végel-
gyengülésben szenvedek, ezért minden nap összegyűjtötte 
nekem a betegek által otthagyott csukamájolajat, hátha segí-
teni fog rajtam. 

Hihetetlen, de én, aki gyerekkoromban utáltam ezt a rossz 
szagú orvosságot, most élvezettel szürcsöltem. Nyilván olyan 
nagy volt a vitaminhiányom, hogy már valósággal ízlett ez a 
büdös olaj. 

Közben a téglagyárban kellemetlen dolgok történtek. Ki-
gyulladt a fából épült gyár. Felelősségre vonták a főmérnököt, 
Dannikot, aki épp akkor Vityegrában tartózkodott, úgyhogy 
nem is voltjelen a tűzeset idején. Ezért a mulasztásért meg-
hosszabbították rabságának idejét. 

Amikor visszatértem a lágerbe, a téglagyár már úgy-ahogy 
fel volt újítva, de engem mint lábadozót Dannik egy Zigmun-
dova Hella nevü beteg lengyel nővel együtt a téglagyár 
területén lévő élelmiszerraktárba osztott be, ahol a halmok-
ba rakott krumplit és sárgarépát válogattuk. Ennek a zöld-



ségnek a fele rothadt volt, mert mocsaras talajban ter-
mett. A raktár felügyelője egy Parsin nevű elítélt volt, néhai 
KGB-s, aki csúszópénzek elfogadásának gyanújával már 
vagy 20 éve raboskodott. 

Zigmundovának előrehaladott gyomorrákja volt, mivel köz-
vetlenül gyomorfekélyének műtétje után tartóztatták le, és 
kórorvoslás híján betegsége elburjánzott. Parsin jóindulatúan 
azt tanácsolta, hogy használjuk ki a kínálkozó alkalmat, és 
fogyasszunk minél több sárgarépát, mert azzal rendbe 
hozhatjuk legyengült szervezetünket. Én éltem is az alkalom-
mal, és megtisztítva a sártól annyi sárgarépát próbáltam meg-
rágni, amennyit a skorbut kikezdte fogammal csak tudtam. 
Szegény Zigmundova Hella beteg gyomra a nyers sárgarépa 
szagát sem viselte már el és naponta többször is vért hányt. 
Ilyenkor összeesett és elvesztette eszméletét. Néhány na-
pon belül el is vitték onnan, így egyedül maradtam. 

Ezt a szegény fiatal nőt baptista prédikációi miatt ítélték 
el. Drohobicsi lakos volt, ahol férjét és két kicsi fiát hagyta 
otthon árván. Eltávolítása után egyedül válogattam az 50 
méter hosszú barakk két oldalán felhalmozott sárgarépát és 
krumplit. Igyekeznem kellett a munkával, mert 1-2 nap 
elteltével teherautó jött a hibátlan, átválogatott zöldségért. 
Parsin minden nap adott néhány krumplit, amit ebédszünet-
ben társaimmal megsütöttünk téglaégetés közben. Számom-
ra ez volt a világ legfinomabb eledele. 

Talán már egy hónapja válogattam a krumplit, amikor 
szokatlan esetnek lettem a szemtanúja. Az történt ugyanis, 
hogy a homályos raktárhelyiségben lépteket hallottam. Nem 
sokkal ezután megjelent egy emberi árny, mely a barakk 
végében lévő kapu felé tartott. Amikor az árnyék a kapu 
közelébe ért, elszörnyedve vettem észre, hogy lassan egy 
férfi alakja rajzolódik ki belőle. 



Ettől a látomástól annyira megijedtem, hogy a hátam mögött 
lévő bejárati ajtóhoz rohantam és dörömbölve, ordítva hívtam 
Parsint, akit az udvaron dolgozó társai rögtön előkerítettek 
és hozzám küldték. Amikor kinyitotta az ajtót és hozzám ért, 
a látomás addigra már eltűnt. Én azonban olyan izgatott vol-
tam, hogy alig tudtam elmagyarázni, mi is történt velem pár 
perccel ezelőtt. 

Parsin megértően bólintott, és megjegyezte, hogy ez az eset 
már többször is megtörtént itt, mert bár az ateisták tagadják, 
de van lélek és másvilág, ahonnan időközönként látható alak-
ban megjelennek a halottak. Ennek a raktárnak a helyén 
ugyanis egy csempegyártó üzem volt. Egy alkalommal ki-
gyulladt és az oltásnál bennrekedt egy ember, aki azóta bi-
zonyos időközönként kísért, hiszen már előttem is többeknek 
megjelent. 

Arra kért, hogy ne szóljak erről-az esetről senkinek, mert 
nem lesz ember, aki a raktárba jönne ezután dolgozni. Én, 
mivel már úgy gondoltam, hogy kellőképpen megerősödtem, 
visszamentem a téglagyárba. Dannik jóvoltából a munkám a 
téglák „stábelbe" (tömbökbe) való összerakásából állt, ezeket 
időnként a német foglyok szállítottak el. Ez a munka ked-
vemre való volt, de nem élvezhettem sokáig, mivel egy szép 
téli napon újabb „etapra" kellett mennem. 

Éjfél körül felvertek bennünket és felolvasták azoknak a 
névsorát, akiket új lágerbe küldenek. Tíz percen belül az 
udvaron álló teherautónál kellett lennünk. A 30 kijelölt nő 
listáján ott volt a szegény, halálosan beteg Zigmundova Hel-
la neve is, de őt már nem tudták elvinni, mert hirtelen begör-
csölt és véres epét hányt. Akkor láttam őt utoljára. 

Az „etapírozott" rabok között fiatal, 16 éven aluli lányok is 
voltak, akiket közönséges bűntények (többnyire tolvajlás) mi-
att ítéltek el. Az egyik 16 éves kislányt, Gálját el akarták sza-



kítani a legjobb barátnőjétől, amit nem bírt volna elviselni. Vala-
honnan baltát ragadott és végső erejéig harcolt az őrökkel, 
követelte, hogy ne vigyék el a barátnője nélkül. Ezalatt minket 
a sűrű havazás közben összezsúfoltak a nyitott teherautón és 
ott vártuk dideregve a dolgok kimenetelét. Egy idő múlva az 
őrök lefegyverezték Gálját és alaposan elpáholva, ájultan dob-
ták fel az embertömegbe. Az élettelen test pont rám zuhant, 
úgy, hogy engem az autó szélére döntött. A szegény tömzsi 
kislány árván nőtt fel, hiszen szüleit valahová Szibériába száműz-
ték. Alaposan nyomta testével a mellemet, sőt, a fejem is félig 
lelógott az autóról. Minden kis zökkenésnél azt hittem,- lesza-
kad a fejem, de Gálja csak nem ocsúdott fel. Nyilván kényel-
mesebb volt így neki az utazás, de lehet, hogy valóban el is volt 
ájulva. 

Körülbelül egy óra múlva egy erdőhöz érkeztünk, ahol az 
autó már nem tudott továbbmenni. A másik autóban lévő 
fegyveres őrök mindenkit leparancsoltak a földre, vagyis a 
térdig érő hóba, majd a hangosan csaholó kutyák kíséretében 
elindultunk az erdő felé. Gálját a fiatal társai karukon vitték, 
mert még mindig nem tért magához. Mivel magammal hoz-
tam egy fél hucul gyapjútakarót („lizsnyikef') - ugyanis a 
másik felét egy orosz rabnő „kikunyerálta" tőlem - , nagyon 
nehéz volt a térdig érő hóban követni a többieket. A sok erős 
falusi asszony és a fiatal lány mögött én bizony lemaradtam 
és csak a kutyák ugatása szerint tájékozódtam. 

Egy kis idő múlva egy tisztáson találtuk magunkat, ahol egy 
templom körvonalai kezdtek kirajzolódni. A bejárat fölött egy 
lámpás lógott, amely bevilágította az előteret. Amikor kinyi-
tottam a nagy faragott kaput, sűrű embertömeggel találtam 
szemben magam. Emeletes priccseken feküdtek és közöm-
bösen bámulták az újabb jövevényeket. Az ötemeletes prics-
csek között csak egy keskeny folyosó húzódott. Középen egy 



kis vaskályha állt, mely eredetileg arra készült, hogy felme-
legítse a belső teret. Valójában azonban a hétszáz ember lehe-
lete enyhítette a kint dúló fagyos telet. 

Amikor beléptem a templomba, legelőször is szidást kaptam 
a késésért, majd az egyik rabtársnőm kiáltott rám, hogy siessek, 
mert a legfelső priccsen van még egy hely. 

Ez a „szabad" hely a néhai „ikonosztáz" közepén volt, amely-
nek falát egy deszka pótolta. A fejem felett, úgy 30 cm-re 
mécses lógott, melyből bizonyos időközönként olaj csöpögött. 

Miután elhelyezkedtem a 30 cm széles deszkapriccsen, 
eszembe jutott az egyik álmom, mely kísértetiesen hasonlított 
akkori helyzetemre. Ugyanis néhány hónappal féljem letartóz-
tatása után azt álmodtam, hogy egy óriási teremben vagyok, 
valami templomfélében. Az emeletes ágyakon rengeteg beteg 
feküdt, akik között én is ott voltam. A fejem felett lámpa lógott, 
és nem tudtam, hogy hogyan kerültem oda. Egyszer csak 
kinyílott a nagy szárnyas ajtó és Krisztus jött be rajta. Erre 
felültem és kíváncsisággal vegyes csodálattal vártam, mi fog 
tovább történni. Krisztus, kezében egy fénylő kehellyel egyre 
csak jött felém. Amikor már egész közel ért hozzám, felém 
nyújtotta a fénylő kelyhet, de ekkor megmagyarázhatatlan 
félelemérzet kerített hatalmába és a nagy felindulástól feléb-
redtem. 

Rövid idő múlva találkoztam Szilvay Erzsébet unokanővérem 
férjével, Ortutay István görög katolikus lelkésszel (aki szintén 
Sztálin „őrlőmalmába" került) és elmondtam neki álmomat. 
Erre azt válaszolta, hogy álmom nyilván előjele további 
szenvedéseimnek, amelyekre fel kell készülnöm. Akkor még 
egy kissé nehezteltem is Ortutay István rokonomra, hogy a 
falra festi az ördögöt... 

És lám, mégis elértem szenvedéseimnek erre a színhelyére, 
a néhai csodatévő ikonjáról híres „Pjatnyickij Szobor"-ba (Pjat-



nyickij székesegyház és zarándokhely), melyet az istentelen 
sztálini rezsim emberkínzó börtönné változtatott. Nem telt itt 
el úgy nap, hogy meg ne halt volna valaki, vagy végelgyengülés-
ben ne szállították volna kórházba. Itt ugyanis újból fokozott 
ütemben folyt az erdőirtás, amely a nagy hófúvások és a hideg 
miatt nagyon megviselte a nőket. 

Talán az egyhangú táplálkozásnak tudható be az, hogy a 
rabok nagy része állandó hasmenéstől szenvedett, amely 
teljesen legyengítette az emberi szervezetet. Mindehhez 
hozzájárult az is, hogy kosztunk romlott savanyúkápöszta-
levesből állt, amelyet - nagy éhségünk dacára - már látni 
sem bírtunk. 

Én újra dagadni kezdtem, és alig tudtam vonszolni ma-
gam. Nagy szerencsémre a felügyelőnő az embersége-
sebb fajtához tartozott, aki megsajnált és elintézte, hogy 
egy „sztacionarba", rabkórházba küldjenek. Ott néhány 
napi kezelés után beosztottak „szanyitárkának" (részben 
ápoló-, részben pedig takarítónő). 

A munka nem volt könnyű, mert mindennap fel kellett 
mosni a barakkokat, és kiszolgálni a fekvő betegeket, de azért 
finom grízes kását és főtt halat kaptam. Ez a koszt hamar 
lábra állított, de egy újabb KGB-s elbeszélgetés után ugyan-
akkor éjjel áthelyeztek egy távolabb fekvő lágerbe, ahol 
meszet kellett fejteni és égetni. 

Ez a láger egy karsztos dombon épült falu lábánál volt, 
nem messze a Marijinszkij hajózható csatornától, és a falu 
neve Gyevjatyini volt. A többi satnya, majdnem lakatlan tele-
püléshez viszonyítva ez a falu elég nagy és népes volt. Sőt, 
még orvos és fogorvos is volt a helységben! 

A hegy állítólag úgy keletkezett, hogy amikor I. Péter cár 
elrendelte a csatorna építését, a karsztos tömbökből (amit 
kiástak) dombot raktak, amire később falu épült. A brigád, 



amelyben dolgoztam, a domb oldalából fejtette a mészköveket, 
ezekből két nagy kemencét kellett építeni, és kb. 7 napon át 
égetni. Az átégetett meszet vontatóhajókra lapátoltuk, amit 
aztán a csatornán elszállítottak. 

A láger orvosnője egy lett-orosz nemzetiségű nő volt, akit 
abortuszok végzése miatt Rigában 6 évre ítéltek. Mivel 
egyetlen 22 éves fiát komszomoltagsága miatt a németek 
megölték, ékszerész férjét pedig a banditák, szegény nő 
kerített magának egy kis, vörös macskát, és arra pazarolta a 
túláradó szeretetét. Ez a sok közönséges rabnőnek nem tet-
szett, és mindig azon törték a fejüket, hogyan tegyék el láb 
alól a szegény kis állatkát. Nehéz volt hozzáférni, mert az 
orvosnő, Broniszlava Mihajlovna nagyon vigyázott rá, és ha 
a környék településein felfedező útra ment, azaz orvosság 
fejében ennivalót kapott a lakosságtól (tejet, tojást, húsfélét), 
ilyenkor a kiscicát bezárta a csöpp orvosi rendelőbe. 

A brigadéros egy Boriszova Alla nevű jól megtermett 
kisinyovi orosz nő volt, aki szörnyen irigyelte a kiscica 
kiváltságos helyzetét, és ezért folyton csak azt leste, miként 
tudná azt elpusztítani. Egyszer sikerült is elfognia a kis, 
védtelen teremtményt, és akkor Alla bekente annak az 
egész testét olajos festékkel, amitől lement a szőre, és élő 
húscafat lett belőle. 

Alla közvetlen társain kívül mindenki sajnálta a cicát, de a 
brigadéros csak nevetett a sajnálkozókon. Már azt hittük, 
hogy elpusztul a kis kedvenc, de Broniszlava a nagy szere-
tetével életre keltette kis, vörös Mickáját. A pucér kis testet 
kenőcsökkel kente, heteken keresztül befáslizta, a két melle 
közt tartotta, úgyhogy a kis állat magához tért, sőt, a szőr is 
újból nőni kezdett rajta. Ám a gonosz Alla mégsem nyugo-
dott, és egy szép napon, amikor a kiscica valahogy kiszaladt, 
elfogta és a tüzes mészkemencébe dobta. 



Ezt az egész esetet csak azért írtam le, hogy lássák: az 
emberi gonoszságnak nincs határa. 

Szegény, boldogtalan, egyetlen örömétől megfosztott, sze-
rencsétlen lágerorvosnőnkkel együtt sírtunk néhányan, akik-
ből még nem veszett ki az emberi érzés. Alla és társai 
röhögtek! 

Vagy két hónapi nehéz munka után, amikor újabb „be-
szélgetésre" hívtak - és ez is, mint a többi, sikertelenül 
végződött - új munka várt rám, de a szálláshelyem a régi 
maradt. 

A lágerparancsnok egy roppant goromba természetű, örök-
ké dühös KGB-tiszt, bizonyos Alekszandr Alekszandrovics 
nagyon kellemetlen személy volt. 

Egyik napon behívatott engem a Gyevjátyinban lévő pa-
rancsnoksági irodájába és közölte, hogy mától kezdve én a 
mélyfúrási expedícióban fogok dolgozni, vagyis olyan 
munkákon, melyek közvetlenül a Volga-Baltsztroji csator-
naépítéssel vannak kapcsolatban. Ezúttal a következő 
munkára osztott be: az erdőbe, ahol egy mélyfúró brigád 
dolgozott, lovas félszánkón 8 méteres vascsöveket kellett 
szállítanom. A lóistálló a parancsnoki udvar területén volt, a 
lovakat egy Szergej bácsi nevü lovász ápolta. Az instruk-
ciókért tehát hozzá kellett fordulnom. Ő tanított meg engem 
a lóval való bánásmódra, azaz annak felszerszámozására, és 
elmagyarázta, hová kell eljuttatni a mélyfúráshoz való 
vascsöveket. 

Ez a Szerjozsa bácsi egy kedves, mosolygós, jóindulatú 
idős ember volt, aki mindenben szívesen állt a rendelke-
zésemre. Elmondta, hogy azt a lovat (a neve Csendes volt), 
amelyikkel dolgozni fogok, a németektől kobozták el, és 
szegény agyrázkódás következtében megsüketült. Bevezetett 
az istállóba, ahol nagyon sok ló volt összezsúfolva. Azonban 



mind közül csak Csendes volt az egyetlen rőtszínü meck-
lenburgi fajta, nagy szőke sörénnyel és szőrös lábakkal. Ami-
kor megláttam ezt a hatalmas állatot, nagyon megijedtem, de 
Szeijozsa bácsi megnyugtatott, hogy ez a ló végtelenül szelíd 
és engedelmes. Persze irányítani csak az istránggal lehet, 
mert a szót nem hallja. Amikor melléléptem és megsimo-
gattam, olyan szelíden nézett rám, hogy azonnal megsze-
rettem. 

Szerjozsa bácsi útmutatásai révén hamar megtanultam, ho-
gyan kell orosz módra felszerszámozni a lovakat. Csak az 
okozott némi nehézséget, hogy a ló nagyon magas volt és 
igencsak nyújtózkodnom kellett, hogy feltehessem rá a fából 
készült tartóívet. 

Végül is sikerült előkészítenem a lovat. Szeijozsa bácsi előál-
lított egy szánkóhoz hasonló alkotmányt, melyhez láncokkal 
odaerősített három 8 méter hosszú vasrudat, majd befogta a 
lovat. Igen ám, de nekem fogalmam sem volt, hogy merre kell 
szállítanom. Szeijozsa bácsi erre készségesen megmagyaráz-
ta, hogy a falu végén vezet egy út az erdőbe, melyen addig 
kell mennem, amíg el nem ágazik balra. Ezt követően pedig 
mindig csak a bal felé kanyarodó mellékutakat kell követnem. 

Az utam először lefelé vezetett a dombról, majd egyenesen 
kanyarodott az erdő felé. Amikor azonban túljutottam néhány 
mellékúton, megtörtént a baj. Oldalról ugyanis hirtelen utolért 
egy kétfogatú szánkó, és erre az én lovam tempót váltott és 
utánuk iramodott. 

Folyamatosan azon voltam, hogy valahogyan lelassítsam a 
vadul száguldó lovam iramát, nagy igyekezetemben azonban 
elszalasztottam a legutolsó mellékutat. Tovább már csak 
egyenesen vezetett az út az erdő mélye felé. Vissza akar-
tam fordulni, de az utat szegélyező fák miatt lehetetlen volt. 
Kétségbeesésem már tetőfokára hágott. Közben sötétedni 



kezdett. Elöl egy tisztás tűnt fel, középen egy hóval lefedett 
szénakazallal. Ekkor arra gondoltam, hogy a kazlat meg-
kerülve valahogyan vissza tudom fordítani a szánkót. Meg-
próbáltam a kantárrángatással, mire a nagy hóban elakadt a 
súlyos szállítmány. A ló azonban a hiábavaló erőlködés köz-
ben élettelenül elterült a hóban. 

Ekkor már nagyon hamar sötétedett, távolról pedig farka-
sok vonyítása is hallatszott. Halálfélelmemben a hóba térdel-
tem és Istenhez fohászkodtam, hogy segítsen rajtam. Talán az 
ő sugallatára jutott eszembe az, hogy lecsatoljam a nehéz vas-
rudakat. Ezután odaléptem „Tyihijhez" és kedves simogatás-
sal ösztökéltem a talpraállásra. Ez egy kis idő múltán sikerült 
is neki. Az okos állat megértette a helyzet komolyságát, gyors 
tempóban kanyarodott a hazafelé vezető útra. 

A láger udvarán már türelmetlenül várt Szeijozsa bácsi. A 
brigád jelentése révén már értesült kudarcba fulladt utamról 
és nálam is jobban bánkódott a történtek miatt, hiszen tudta, 
hogy ezt nem úszom meg büntetlenül. Még aznap este je-
lentkeznem kellett az irodában, ahol az iszonyúan dühös láger-
parancsnok szörnyű szóözönt zúdított rám. Azt kiabálta folyton, 
hogy miattam az egész brigádnak tétlenül kellett ülnie, mert 
nem volt mivel dolgozniuk. A nagy ordítozás közben én alig 
jutottam szóhoz. 

Büntetésképpen egy egész héten keresztül minimális 
kenyéradagot kaptam (20 dkg). Ezután egy ellenkező irány-
ban dolgozó brigádnak kellett vasrudakat szállítanom. 

Ez a munka már baj nélkül ment. Útközben „csak" attól 
féltem, hogy a sok száguldó autó balesetet idézhet elő, ha 
véletlenül nem tudnák kikerülni a hosszú vasrudakat. Csen-
dessel jó volt dolgozni, de sajnos körülbelül egy hónap múltán 
baleset érte szegény állatot, ugyanis a szük istállóban agyon-
rugdosta a többi ló. 



Csendes után egy Rim nevü állat került hozzám, de ez 
kezdettől fogva betegeskedett. Folyton köhögött és nehezen 
tudta húzni a szánkóra pakolt terhet. Szegény ló annyira gyönge 
volt, hogy szinte minden 10-15 méter után lihegve megállt és 
könnyes szemekkel kapkodta a levegőt. Hiába kértem a 
főnököt, hogy segítsenek rajta, rám sem hederített. Egy télutói 
napon így ez a ló is megdöglött. Mindkét hűséges „munkatár-
samat" őszintén megsirattam. 

Nem sokkal ezután egy másik lágerbe osztottak be, ahol a 
csatornaépítésnél kútszerü mélyedéseket kellett kiásnom 
talajminták vétele céljából. Ezeket a 30-40 méteres kutakat 
száraz, homokos talajban kellett ásni, közben pedig folyama-
tosan ki kellett támasztani fából készült rudakkal, nehogy 
beomoljon a föld. A kiásott homokot favedrekkel húzták fel 
csörlő segítségével. Ez a munka nagyon veszélyes volt, ugyan-
is engem kis híján kétszer temetett maga alá 38 méteres 
mélységben a homok. Az volt a szerencsém, hogy munkatár-
sam tenyeres-talpas kolhozista nő volt, aki segélykiáltásom-
ra gyorsan kihúzott a vödörrel, melybe belekapaszkodtam. 
De itt sem voltam sokáig. 

Innen egy túlnyomórészt litvánokból álló lágerbe kerültem, 
ahol körülbelül 300 fiatal lány és vagy 50 öreg, elesett litván 
nő tartózkodott. A fiatal lányok életkora 16 és 20 év között 
volt. Valamilyen államellenes összeesküvés miatt ítélték el 
őket tíz-húsz évre. 

Hogy bizonyos céllal kerültem ebbe a litván nemzetiségű 
lágerbe, az körülbelül másfél hónap elteltével derült ki, amikor 
is kihívott a soron következő KGB-s tiszt és azt követelte 
tőlem, hogy mondjam el, miről beszélgetnek a lányok és asszo-
nyok. Ugyanis néhány hét múlva már kezdtem érteni a 
nyelvüket és én is megpróbáltam beszédbe elegyedni velük. 
Kis idő múltán mindnyájan bizalmukba fogadtak, sőt, az 



idősebb asszonyok arra is megkértek, hogy levelet írjak közeli 
hozzátartozóiknak, mivel írástudatlanok voltak. Mindannyian 
nagyon tisztelték a vallást és minden nap közösen énekeltek 
és imádkoztak. 

Nagyon jól éreztem köztük magam, de sajnos ezt a lágert 
is ott kellett hagynom. Az új táborban „engedetlenségem" 
miatt egy fél évre eltiltottak a levelezéstől. Ebben a gyötrelmes 
időszakban, amikor semmi hír nem jutott el hozzám a csalá-
domról, csak az ima tartotta bennem a lelket. 

Lakhelyünk az úgynevezett „zemljánka" volt, vagyis egy föld-
mélyedésre ráhúzott szurkospapír. Itt még télen is elég meleg 
volt, bár csak egy kis vaskályha, népszerűbb nevén "bur-
zsulyka" fűtötte a földbe vájt lakhelyet. Engem a pokrócom is 
védett valamennyire, melybe éjszakánként beleburkolóztam. 
Talán ez mentett meg a fagyhaláltól, bár a vesémet nem védte 
meg, mivel még most is emiatt szenvedek a legtöbbet. Fájt is a 
foguk a többieknek a pokrócomra, de én úgy vigyáztam rá, 
mint a szemem fényére. Ha láttam, hogy „veszély" fenyegeti, 
még a munkahelyemre is magammal vittem. így történt az, 
hogy ezt az agyonhasznált gyapjúpokrócot szenvedéseim 
egyetlen emlékeként még szabadulásom után is magammal 
hoztam, és úgy őrzöm, mint drága relikviát. 

További megpróbáltatásaim során még nagyon sok er-
dőirtáson dolgoztam különböző helyeken, olykor 8-10 kilomé-
terre a lágertől. Ilyenkor már hajnali 4-5 órakor útnak kellett 
indulnom, hogy le ne késsem a munkaidő kezdetét. Este már 
rég sötét volt, mire hazaértem, az alvásra pedig alig jutott 3-
4 óra. Nyáron mocsaras vidékeken irtottuk az erdőt. Itt a nedves 
talajon igen nehéz volt elégetni a levágott gallyakat. Emiatt nem 
is tudtuk betartani a kijelölt normát, miáltal a kenyéradag mennyi-
sége csökkent. Nyáron még a nagy szúnyog-invázió is ne-
hezítette a munkánkat. Télen sokkal jobban szerettem dolgoz-



ni az erdőben, mert a nagy fagyok dacára is könnyebb volt 
állni a hóban, mint nyáron a mocsárban. Azonban minden 
rosszban volt valami jó is. Hiszen nyáron az erdőben sok 
gombát szedtünk. Tűzön megsütöttük, így ettük. Ilyenkor még 
a megunt kását is mellőzni tudtuk. 

A barakkok nagy átka volt a töméntelen poloska és tetű, 
melyektől sehogy sem tudtunk megszabadulni. Próbáltuk for-
rázni a deszkapriccseket, de ez semmit sem segített, mert az 
elpusztult vérszívók tetemei még több élőt vonzottak oda. 
Tetvek pedig minden újabb rabszállítmány alkalmával bőséges 
mennyiségben kerültek hozzánk. Oroszországban a poloska 
és a tetű szinte háziállatnak számít, mivel a gerendák járatai 
mohával vannak tömítve. Ezek pedig kitűnő melegágyai az 
említett élősdieknek. 

Erről eszembejut az a sok elhagyott falu is, melyeket útköz-
ben láttam annak idején, amikor lágerből lágerbe vetődtem. 
Legtöbbjük teljesen lakatlan volt vakon tátongó ablakokkal és 
ajtókkal. Néha láttunk egy-egy öreg házaspárt is ezekben az 
elhagyott falvakban. Kérdésünkre: hol vannak a többiek, azt a 
választ kaptuk, hogy egy részüket Szibériába hurcolták mint 
kulákokat, másik részük pedig éhenhalt a háború idején. Az 
egyik öreg házaspár sírva mesélte, hogy fiaik elestek a háborúban, 
lányaik pedig éhenhaltak. Ők viszont, az öregek, mindenféle 
nélkülözés dacára életben maradtak. Néhány helyen ezek a 
szegény emberek még rajtunk, rabokon is igyekeztek segíteni. 
Sokszor megtörtént az, hogy munkába menet egy-egy nő vagy 
férfi kiszaladt a házból és egy maréknyi krumplit, egy csupor 
kecsketejet vagy akár csak egy dobozka gyufát erőszakolt ránk. 
Kezdetben restelltem elfogadni ezeket az adományokat a 
szegény, éhező emberektől. 

Ez az egyszerű orosz nép a maga igénytelenségével jóindu-
latával és segíteni akarásával kivívta őszinte elismerésemet és 



felebaráti szeretetemet. Meggyőződésem, hogy a világ egyetlen 
népe sem felelős a felsőbb hatalmak embertelen, gonosz tet-
teiért, hiszen Oroszországban is milliók szenvedtek ártatlanul a 
szovjet bolsevista önkényuralom alatt. 

Ha néha szóba elegyedtem falusi asszonyokkal, elmondták, 
hogy már egy tehén vagy két kecske birtoklása is elegendő 
indok volt arra, hogy Szibériába száműzzék a gazdát. A jeges 
tundrákról pedig senki sem tért még vissza. így satnyult el a 
föld és indult pusztulásnak az orosz nép. 

Egyszer egy olyan lágerbe kerültem, amelynek közelében 
egy német hadifogolytábor volt. A láger mellett állt egy épület, 
ahol sok apró gyermek nevelkedett, akik az anyjukkal két 
évig lehettek csak együtt. Ezek a gyermekek ugyanis az elítélt 
orosz nők német kapcsolataiból születtek. A láger parancs-
noka egy Saposnyikov nevü tiszt volt, akit nagyon szigorú, de 
nemeslelkü és igazságos embernek ismertek. Rossz szemmel 
nézett a könnyű erkölcsű orosz nőkre, a gyermekekre azon-
ban Saposnyikov nagy gondot fordított. Különálló téglaépületet 
biztosított számukra, ahol a kismamák két évig nevelhették 
gyermekeiket. 

Saposnyikov szintén azok közé a nemeslelkü, igazságos 
emberek közé tartozott, akit mindenki tisztelt, akárcsak a 
néhai Gladkovot. Egy alkalommal kölcsönadtam 50 rubelt 
egy Frida nevű német nőnek, aki nem volt hajlandó vissza-
fizetni azt. Egyszer még el is mentem hozzá azzal a szán-
dékkal, hogy kérdőre vonom, de Frida letagadta a kölcsönt, 
sőt, rám is támadt. Erre a parancsnokhoz fordultam, és 
kérésemre magához hívatta a német nőt. Ráparancsolt, hogy 
adja vissza a pénzemet, mire átkozódva elém lökte. Egyéb-
ként a német rabtársnőimről semmi jót nem tudok mondani, 
mivel szinte mind rettenetesen önző, goromba és másokon 
élősködő típus volt. Ezt leszámítva meg kell jegyeznem, hogy 



ennek a lágernak volt eddig a legbarátságosabb légköre, de 
hamarosan innen is tovább kellett állnom. 

Egyszer egy régi lágert kellett lebontanunk, a gerendákat 
pedig egy másik helyre szállítani. Ehhez a munkához egy 
férfiakból álló csoportot is küldtek, akik hadifogoly tisztek 
voltak, és 25 évi kényszermunkára ítélték őket. Ezek az in-
telligens emberek nagyon megsajnáltak minket, nőket, és 
mindenben igyekeztek kímélni bennünket. Ám ez nem min-
dig sikerült nekik. Ugyanis egy alkalommal gerendaemelés 
közben annyira megerőltettem magam, hogy a fülem mögött 
megszakadtak az erek. Ebből a sebből később daganat fej-
lődött ki, melyet már csak itthon, hazatérésem után sikerült 
megműtetnem. 

Emellett más problémák is voltak az egészségem körül, 
így például már jó ideje skorbutom volt, melyet foghullás 
és gennyes kiütés kísért. Nyáron cipő helyett autoabroncs-
ból készült lábbelit kaptunk, mely sem a szúnyogoktól nem 
védett, sem fájó sebeink gyógyulását nem segítette elő. Télen 
a katonaságtól kiszuperált „fufajkáf ' és posztócsizmát adtak 
ránk. Amikor elkészültek az új láger barakkjai, vasárnaponként 
beállítottak minket mohát szedni a mocsárból, amellyel be kel-
lett tömnünk a gerendák közti hézagokat. 

Nágyika nővéremtől kaptam néha egy-egy csomagot, de 
ennek általában csak az egyharmada jutott el hozzám. A 
csomag átadása ravasz módon történt egy tíz tagú bizott-
ság előtt. A csomagot előzetes átvizsgálása után kiborí-
tották a földre, lehetőleg úgy, hogy tartalma az asztal alá, 
de főleg a bizottság tagjainak lába köré kerüljön, ahonnan 
lehetetlen volt előkaparni. Az összeszedésre pedig csak 
1-2 percet adtak. 

Ha úgy vélték, hogy a rab túl sok dolgot szedett már 
össze, akkor egyszerűen torkon ragadták és kicobták az 



ajtón. Efféle igazságtalanság nemcsak a csomagok átvétele 
során érte az embert. A legtöbb lopás a rabok élelmiszer-
ellátásánál történt. Ezt személyesen tapasztaltam. Az egyik 
lágerben ugyanis a parancsnok szakácsnak nevezett ki, 
ahol egy másik nővel 24 óránként váltottuk egymást. Az-
zal az indokkal kerültem ide, hogy a parancsnok szerint a 
nyugatiak jobban tudnak főzni, és én esetleg változatosab-
bá tehetem a menüt. 

Igen ám, de a jó ételhez jó alapanyag is szükséges. Már 
az első alkalommal észrevettem, hogy az élelmiszerből az 
előírás szerinti mennyiség javarésze hiányzik. Nyilvánvaló, 
hogy az a vezetőség kezébe került. Amikor meggyőződtem 
arról, hogy a nehéz munkákat végző rabok állandóan meg 
voltak károsítva, követeltem, hogy adják ki az előírás 
szerinti élelemmennyiséget. 

Akkoriban a láger „étlapján" olyan ételek szerepeltek, 
mint sózott hal, félig rothadt savanyúkáposzta és köles. A 
betegek és azok, akik túlteljesítették a normákat, kaptak 
még pótlólag 20 dkg marhahúst és egy kis lisztet, amiből 
az úgynevezett „pirozsokot" lehetett készíteni. A munkaidő 
24 órán át tartott. Ezután egy nő váltott fel, akivel a főnök-
ség nagyon meg volt elégedve. Én pedig állandóan zak-
lattam őket az élelmiszerek pontos adagolását követelve, 
ami nyilván a raktárt kezelő nőnek sem tetszett. így kéthavi 
szakácskodás után egy sötét éjszaka alkalmával beidézett 
a soron következő KGB-s tiszt, aki rövid szóváltás után 
felszólított, hogy tíz percen belül szedjem össze a holmi-
mat és álljak útra készen. 

Mivel a rabtársaim nagyon meg voltak elégedve a főz-
tömmel és felszolgálásommal, észrevétlenül kellett távoznom, 
nehogy tiltakozni kezdjen valaki az elhurcolásom miatt. 



Kint az udvaron már várt rám két őr, akik kutyákkal kísértek 
a sötét erdőn keresztül. Talán ez volt életem legszörnyűbb 
éjszakája, hiszen minden pillanatban azt vártam, hogy a fel-
fegyverkezett őrök felsőbb utasításra agyonlőnek. Ezt nyu-
godtan megtehették volna azzal az ürüggyel, hogy szökni 
próbáltam. Erre azonban nem került sor. Virradatig gyalo-
goltunk az erdőben, amíg el nem értük a következő tábort. 

Ebben a táborban éppen egy ellenőrző bizottságot vártak, 
így azonnal munkába állítottak, ami a zóna takarításából állt. 
Néhány nőnek eközben mohából és papírból művirágot kel-
lett készítenie, mellyel a sebtiben kialakított virágágyásokat 
díszítették. Amikor a bizottság megérkezett, néhány nőt arra 
is rávettek, hogy hopákot táncoljanak előttük, a vidám 
lágeréletet bizonyítandó. Miután a vendégek elmentek, a dísz-
leteket szétszedték, és folytatódott a megszokott robotolás. 

Itt újból az erdőirtáson kellett dolgoznom, ahol - nyárutó 
lévén - térdig érő mocsaras vízben vágtuk a fákat. Ettől a 
lábainkon gennyes kelések keletkeztek, amelyek nagy fájdal-
mat okoztak. Annyi jó volt ebben a munkában, hogy itt-ott 
ráakadtunk néhány gombára, a szárazabb talajokon pedig 
még áfonyát is találtunk. így egyelőre meg tudtunk menekülni 
a skorbuttól. A gombákat általában nyersen fogyasztottuk 
el, de ha volt rá alkalom, akkor meg is sütöttük. 

Néha megtörtént az is, hogy „hazafelé" menet a helyi lakos-
ság beinvitált minket a házukba, ahol kecsketejjel, sózott gom-
bával vagy a mocsárban termesztett „kljukvával" vendé-
geltek meg minket. Ezt a vitamindús bogyót hordókban 
tárolták hűvös helyen, ahol idővel kellemes édeskés ízt ka-
pott. Télen azonban az örökös köleskása evésétől állandó 
gyomor-és bélfájdalmaink voltak. Nágyika nővéremtől néha 
kaptam egy kis tarhonyát és fokhagymát, már amennyit 
érkeztem összekapkodni a bizottság előtt. Ilyenkor a velem 



dolgozó rabtársammal fejedelmi ebédet ütöttünk össze a fa-
ágak elégetésénél keletkezett parázson, pláne akkor, ha a 
bizottság elől meg tudtam menteni még egy kis szalonnát is. 

Egy alkalommal előfordult, hogy a nehéz munka következ-
tében akkor estem össze, amikor épp arra járt a munkafelü-
gyelő (bizonyos Olejnyikov). Amikor meglátott a földön, először 
alaposan leszidott, majd belémrúgott. Néhány perc elteltével 
tudtam csak felállni a velem dolgozó erős fizikumú orosz kol-
hozista nő segítségével. 

Egy másik lágerben vízhordásra fogtak be. Előbb vedrekkel 
hordtam a vizet a 200 méterre lévő csatornából, majd lovas 
szekérrel, amely jelentősen megkönnyítette dolgomat. Ennek 
a lágernek a közelében volt egy kolhoz, amelyben körülbelül 
15 tehenet tartottak. A teheneket a satnya legelő nem elégítette 
ki, ezért szinte állandóan a láger szemétdombja körül ólálkod-
tak, ahol élelem után kutatva feltúrták a rothadt halmot. Télen 
a nyitott karámban sorban pusztultak ki az újszülött borjúk, 
tetemeiket domb nagyságú halmokba rakták. A pásztor el-
mondta, hogy őt is elítélték 7 évre, csak mert kimondott néhány 
igaz szót. Mivel már elég öreg és beteges volt, beosztották a 
kolhozba. A kolhozelnök néha felfogadott néhány rabnőt gyom-
irtásra, ahol az öreg pásztornál lévő „protekcióm" révén én is 
jelentkeztem. Két órai gyomlálásért két tojást kaptam és egy 
kis krumplit. Ám ez sem tartott sokáig, mert a veszteséges 
gazdálkodás miatt a kolhozelnök - megelőzve bebörtönzését 
- öngyilkos lett. Később ez történt az utódjával is. Nem volt, 
aki betakaríthatta volna a krumplit, a fiatalság ugyanis más 
munkalehetőség után nézett. így történt az, hogy a termés 
szeptemberben megfagyott. 

Láttam rongyokba burkolózott kolhozistákat, akik havibérként 
csak egy fél vedemyi zabot kaptak. A szegénység általában 
nagy méretet öltött ezekben az Istentől elfelejtett falvakban. 



A még meglévő templomépületek is kifosztottan, üresen áll-
tak, bizonyítva ezzel az istentelen rezsim kegyetlenségét. Pedig 
útjaim során láttam egy 36 tornyos templomot is, mely még 
így, kifosztottsága mellett is igen impozáns látványt nyújtott. 
Mindezek ellenére a népet még így sem sikerült megfosztani 
a hittől. Hiszen ahány házban voltam, mindegyikben ott ékeske-
dett egy ikon, vagyis szentkép. Talán ez a hit mentette meg az 
agyonnyomorított orosz népet a teljes kipusztulástól. 

Eközben eltelt lágeréletem fele, amikor is közölték velem, 
hogy ezentúl a mélyfúrási expedíció munkálataiban kell részt 
vennem. Legelőször a csoportos erővel végzett mélyfúrási 
munkát kellett elsajátítanom. A talajminták kiemelése céljából 
nemegyszer órákon át forgattuk a tengely rúdját. Ez a mun-
ka mindig óriási erőfeszítést igényelt. Ilyenkor 10-14 órai 
helytállás után már vonszolni is alig bírtuk magunkat a 
jónéhány kilométerre lévő láger felé. 

Egy egész nyaram és telem telt el ezzel a munkával. Több-
ször végeztünk mélyfúrást a befagyott csatornában is, de a 
munka javarésze mégis a szárazföldön, vagyis a mocsárban 
történt. A talajmintákat mélységi szint szerint ládákba he-
lyeztük. 

Egy hófúvásos éjszakán 35 embert, köztük engem is útnak 
indítottak fegyveres őrök és kutyák kíséretében. 

Az erős hóviharban nagyon nehéz volt menni, így 2-3 órai 
menetelés után a csapat teljesen kimerült. A brigadérosnőnek 
meg kellett kérnie az őröket, engedjék meg, hogy az éjszakát 
valamelyik útba eső házban vészeljük át. Nemsokára meg is 
pillantottunk egy falusi házat, melynek lakói már az igazak 
álmát aludták. Az őrök erőteljes dörömbölésére bent mé-
csest gyújtottak, majd a háziasszony kinyitotta az ajtót. Erre 
az egész agyonázott, megfagyott társaság bezúdult a barát-
ságos meleget sugárzó házba. 



A háziak szó nélkül fogadták be a szedett-vedett társa-
ságot, sőt, a háziasszony reggel még héjában főtt krump-
lival is megvendégelt bennünket. Bár a hóvihar nem csil-
lapodott reggelre sem, kipihenten és jóllakottan a menetelés 
mégis könnyebben esett. Dél felé egy újabb településre 
értünk, ahol szintén betértünk egy útszéli házba, hogy kínzó 
szomjúságunkat oltsuk. Ott egy nagyon idős anyóka volt 
csak otthon, mivel a fiatal házaspár már munkába ment a 
közeli városba. Az anyóka készségesen forralt vizet az orosz 
teának és közben elmondta, hogy ő a krími háború idején 
( 1853) már tíz éves volt. Amikor megkérdeztem tőle, miképp 
érte el ezt a magas életkort, azt válaszolta, hogy egész 
életében éhezett, mivel csak krumplit, kecsketejet és vizet 
fogyasztott. 

Közben elült a szélvihar, és folytattuk utunkat az új mun-
kahely felé. Ez a település a közeli Bjelozerszk város mellett 
terült el. A gyéren lakott helység valamikor elég nagy falu 
lehetett, de a lakosság túlnyomó részét kulákoknak minősítet-
ték és Szibériába száműzték. Akkoriban 5-10 család lakta. 
Minket az egyik lakott házba szállásoltak el, ahol annyira 
össze voltunk zsúfolódva, hogy csak a padlón jutott hely alvás-
ra. Ebben a házban egy házaspár lakott anyóssal együtt. Ők 
az egyetlen szoba másik sarkában húzódtak meg. 

A csoportból több brigádot alakítottak, melyek bri;gád-
vezetőikkel a tó befagyott jegén végeztek mélyfúrásokat. 
Itt nagyon nehéz volt dolgozni, mert a tó vizét 30-40 cmi-nyi 
jég borította. Ezt át kellett tömi, hogy a fúrógépet a tó vizébe 
lehessen helyezni. Ezen a helyen csak két hónapot kellett 
dolgoznom, mivel egy újabb „etap" alkalmával innen is 
tovább kellett mennem. 

Ezúttal a csoport felét egy közel fekvő körzetbe helyezték, 
a Fehér-tó mellett dolgozó topográfusokhoz. A szállásunk 



újra egy magányos család faluszéli házában volt, ahol szin-
tén a padlón kellett aludnunk. Engem a már ismert hucul 
pokrócom védett és melegített. Az éjszakai „etap" után, 
amikor már úgy-ahogy elhelyezkedtünk, megjelent három 
topográfus nő. Azt mondták, hogy egyikünk az utak 
mérésénél fog segédkezni, a többiek pedig ritkítani fogják az 
erdőt, hogy a fák ne akadályozzák a méréseket végző 
topográfusok munkáját. 

Az egyik nő végigmustrált minket és határozottan rám mu-
tatott, hogy a segítőtársa én leszek. A főnököm egy nagyon 
kedves, mosolygós és jóindulatú nő volt, akivel azonnal meg-
értettük egymást. Munkám abból állt, hogy gyors futamban 
el kellett vinnem a mérőlécet kb. 30 méter távolságnyira, 
majd ott kellett tartanom, amíg a topográfus nő be nem jegyez-
te a lemért adatokat a füzetébe. Ezt a kedves topográfus nőt 
Izoldának hívták. Vele minden nap óriási utakat tettünk meg. 
Bár a hóban nagyon fáradságos volt a futkosás, a friss leve-
gő mégis gyógyírként hatott a szervezetemre. Olyan is volt, 
hogy tíz óra alatt több mint 10 km-nyi távolságot mértünk fel, 
de ennek ellenére mégis vígan tértünk vissza a szálláshe-
lyünkre. 

Munkába menet száraz élelmiszert kaptunk (kenyeret és 
sózott halat), de Izolda mindig megkínált a saját elemó-
zsiájából, amely sokkal jobb volt, mint a mienk, hiszen tojást, 
sajtot és néhány szelet kolbászt is kaptak. 

Amikor végeztünk egy szakasszal, máshol elölről kezd-
tük az egészet. Ez így ment egy teljes hónapig. Közben a 
szálláshelyünk is megváltozott, egy másik házba költöz-
tünk. Ebben a kemencével fűtött szobában egy alkalom-
mal majdnem megfulladtunk, mivel az egyik nő nagyon 
fázott és idő előtt zárta el a kémény reteszét. Reggel mind-
nyájan borzasztó fejfájással és kábultan ébredtünk. A friss 



levegő kissé enyhítette a bódultságot, de teljesen csak né-
hány nap múltán szűnt meg. 

A szinte teljesen kihalt falu láttán beszédbe elegyedtem a 
háziasszonyunkkal és megkérdeztem tőle, hogy hová tűntek 
az emberek. Elmondta, hogy ez egy gazdag falu volt, ahol 
majdnem mindenkinek volt tehene, kecskéje és lova. Ezért 
kulákoknak minősítették őket és családjukkal együtt kis híján 
az egész falu lakosságát Szibériába száműzték. 

Amikor befejeztük munkánkat, Izoldát más helyre küldték, 
engem pedig egy Argentov nevű leningrádi topográfus 
szolgálatába állítottak. Izoldától sírva búcsúztam el, mert a 
kedves jóságos természete hittel és reménnyel töltött el egész 
idő alatt, feledtetve velem a rabélet borzalmait. 

Meg vagyok győződve afelől, hogy Argentov mérnök keze 
alá Izolda protezsált be, mert ez az intelligens ember szintén 
nagyon jól bánt velem. Az új terep, amelyet fel kellett mérni, 
egy nagyobb falu határában volt. Itt a földet méternyi vas-
tagságú hó fedte, ezért nekem utat kellett „vágnom", hogy a 
mérnök pontosan végezhesse el méréseit. Ennek az úriem-
bernek itt is megnyilvánult humánus magatartása, hiszen a 
havat velem együtt lapátolta és mindig hagyott egy kis időt a 
pihenésre is. Sajnos vele is csak rövid ideig dolgozhattam, 
mert vissza kellett utaznia Leningrádba. Amikor elment, az 
ő utasítására kaptam 50 rubel prémiumot. Ha még él, áldja 
meg az Isten jóságáért. 

Innen egy távolabb fekvő, nagyobb lágerbe kerültem. 
Itt egy Jakovleva Lina nevű asszony brigádjába osztottak 
be, ahol mélyfúrási munkálatokban kellett segédkeznem. 
Ez a nő csak úgy volt hajlandó dolgozni, ha férfiszeretőt 
biztosítottak számára a központi lágerből. Ebből a célból 
összeeszkábáltak számára egy viskót. A nehezebb mun-
kákhoz férfirabokat is küldtek, aminek aztán látható ered-



ménye lett, ugyanis több nő teherbe esett, és a lágerben 
szülték meg gyermekeiket. Tudok azonban nem egy eset-
ről, ahol a világra hozott csecsemőt belefojtották a pöce-
gödörbe vagy a közeli csatornába. 

Szólnom kell még az újévi éjszakák szertelen orgiáiról is, 
melyeket a muszka rabnők rendeztek. A sok nő lepénzelte 
az őröket, akik mindenféle szeszesitalt, többnyire úgynevezett 
„szamogont" kerítettek. Ettől annyira berúgott a társaság, 
hogy reggel már mindnyájan öntudatlanul feküdtek a barak-
kok padlóin. Engem is váltig kínálgattak, hogy igyak egy ki-
csit az Újév tiszteletére, de én hozzá nem nyúltam ehhez a 
méreghez. Ki is nevették buta józanságomat. Ilyen eset tu-
lajdonképpen csak kétszer történt, mert a következő Újév 
napján egy másik lágerbe vittek bennünket, ahol egész éjen 
át rakodtuk ki a vontatóhajóból a széna- és sáskötegeket. 
Egy másik Újév alkalmával ismét egy másik láger fürdőhe-
lyiségében kellett töltenünk az éjszakát. 

Állami ünnepek alkalmával, mint például november 7-én, 
a KGB főnöksége állandóan attól tartott, hogy valamiféle 
zavargások törnek ki, ezért fokozott őrizet alatt tartottak ben-
nünket. 

Talán két éve lehettem már a GULAG foglya, amikor a 
közeli német fogolytáborban nagy nyüzsgésre és nyugtalan 
szaladgálásra figyeltünk fel. Ebben a táborban 15 ezer hadi-
fogoly volt. A lágerük, ahogy a mienk is, a csatorna partján 
volt, így szabad szemmel is láthattuk a mozgolódást. Munka 
után kíváncsian figyeltük a szokatlan események további 
menetét. Egyszer csak a csatornán megjelent egy „bárzsa" 
(vontatóhajó) és erre a táborból kiözönlött a sok német, akik 
tömött sorban meneteltek a kikötő felé. Nem tudom, hányan 
szálltak fel a hajóra, de nagyon sokan voltak. Ezután még 
egy vontatóhajó jött, és az is megtelt a német hadifoglyokkal. 



Javarészük azonban a táborban maradt és azokat külön szál-
lították el valamerre. Amint később kiderült, az első fogolyszál-
lítmány NDK-beli katonákból állott, és ezeket közös meg-
egyezés alapján hazaengedték. Az itt maradt NSZK-beli 
foglyokat pedig egy másik táborba vitték el. 

Amikor az NDK-beli foglyok elhelyezkedtek a vízi jármü-
veken, azonnal zenélni kezdtek, mivel a táborban egészen 
jó zenekaruk volt. Leginkább Strauss-müveket játszottak. 
Különösen szépen adták elő a Kék Duna-keringőt. Mi mind-
nyájan elbűvölve hallgattuk a csodaszép zenét, amely még 
sokáig visszhangzott fülünkben. 

Miután kiürítették az egész német tábort, néhányunkat a 
kíváncsiság odavonzott, mert látni akartuk, hogyan éltek a 
német foglyok. 

A látottaktól szemünk-szánk tátva maradt, mert ez egy 
rendezett, tiszta, a körülményekhez képest minden kényel-
met biztosító barakkokból álló városka volt. Meglátszott rajta 
a kulturált, nyugati nép gondos keze nyoma. Minden hátra-
hagyott dolgon látni lehetett, hogy ezek a fiatal katonák 
minden igyekezetükkel oda akarták varázsolni az Otthont, 
hogy valamennyire megkönnyítsék rabságukat. A szigorú-
an tiszta barakkokban mohából és papírból készült virág-
csokrok voltak elhelyezve, az udvarokon pedig imitált virágá-
gyak enyhítették a környezet zordságát. Külön elkerített 
helyek voltak a dohányosok részére, és kis asztalkák le-
vélírás céljára. Az étkezde fala gyönyörűen ki volt festve, 
amelyen németországi tájakat és a falu életét örökítették 
meg. Ugyanolyan tisztaság uralkodott a fürdők, illemhe-
lyek, konyhák és hálószobák helyiségeiben. Röviden szól-
va mindenütt feltűnt a német pedantéria. 

Hamarosan azonban újra ott kellett hagynom helyemet. 
A következő tábor örökké emlékezetes marad számomra 



.Itt naphosszat kavicsot kellett fejtenem egy domboldalból. 
Az idő már az „orosz tél" felé közeledett, mivel szeptem-
ber vége volt. A kilapátolt kavicsot csillékbe kellett töltenünk, 
majd a 200 méterre lévő vontatóhajóra szállítottuk. Ez a 
kőfejtő 3-4 km-re esett a lágertől. 

Az őr állandóan mögöttünk állt és folyamatos munkára ösz-
tökélt. Ha valaki nem bírta a tempót, annak egy lapáttal a 
hátára ütött. A munka vége felé annyira kimerültem, hogy 
néhány percre meg kellett állnom. Erre az őr olyan erősen 
rám vágott a lapáttal, hogy orra buktam és nem bírtam felállni. 
Neki azonban még ez is kevés volt, mert olyan mocskos 
szóáradatot zúdított rám, amelyet nem tür meg a papír sem. 
Még szerencse, hogy nem sokkal ezután megtelt a „bárzsa" 
és a brigádot visszavezényelték a táborba. Mindenki sietett 
vissza az esti „etetés" idejére, hogy a kásával enyhítse éh-
ségét, és pár órára pihenőre térjen. Ez a számomra szörnyű 
nap épp a születésnapomra, szeptember 29-re esett. 

A brigád többi tagja - jó erőben lévő falusi muszka nők -
nem törődve velem, minél hamarabb igyekeztek vissza a tábor-
ba, hogy le ne késsék a vacsorát. Én sírva, elkínzottan von-
szoltam magam visszafelé a lucskos, havas úton. Mire a 
lágerbe értem, már alaposan besötétedett, és a rabok meg-
vacsorázva, priccseken készültek a pihenésre. Amikor észre-
vett a csoportvezetőnő, egy elég jóképű hölgy, aki „favorit" lévén 
napokon át csak henyélt és gitározott unalmában, rám förmedt, 
hogy hol kószáltam ennyi ideig. Mondtam neki, hogy rosszul 
lettem és emiatt nem tudtam hamarabb jönni. Erre sértő sza-
vakkal kezdett becsmérelni, „úri, finnyás, nyugatinak" titulált 
(dohlaja zapadnyicska) és kijelentette, hogy nem érdemlem 
meg a vacsorát. Engem elöntött a napokon át összegyűlt ke-
serűség és zokogva térdeltem le. Hangosan imádkoztam Isten-
hez, hogy árulja el, ki miatt kell nekem ártatlanul szenvednem. 



A csoportvezető ezen is csak nevetett, és még több mocs-
kos szót zúdított rám. 

Én fáradtan és éhesen az egész éjjelt átsírtam, nyomorult 
életemre és hányódó gyermekeimre gondolva. Ez volt éle-
tem legszörnyűbb születésnapja. 

Tíz nappal ez eset után levelet kaptam a nővéremtől, amely-
ben értesített, hogy sógorom, Hatalyák Péter, volt bankigaz-
gató (orosz emigráns) éppen szeptember 29-én halt meg. A 
nővérem megjegyezte, hogy ennek a halálesetnek egybeesése 
a születésnapommal talán takar valamilyen törvénysze-
rűséget. Hiszen sorsom tragikus alakulásában a leánya, Hata-
lyák Olga által aláírt fiktív vádpontok voltak mérvadók. 
Lehet, hogy ez a sors, a véletlen müve, de én valahogy 
önkéntelenül is kapcsolatot látok sógorom halála és a fájdal-
masan átélt születésnapom között, mivel tudtam, hogy Olga 
az apja utasítására írta alá a KGB által kierőszakolt vádira-
tot. Hatalyák Péter sógoromra nem haragszom, mivel emig-
ráns lévén nagyon féltette a családját és ezért vette rá a 
lányát, hogy teljesítse a KGB bármilyen követelését az én 
ügyemmel kapcsolatban. 

Eszembe jutott még egy szomorú eset. A lágerben együtt 
dolgoztam egy bájos, szőke, göndör hajú nővel, akit ked-
vességéért mindenki szeretett. Ezt a jólelkű, fiatal nőt a 
mélyfúrásnál alkalmazott tengelyrúd, melyet hirtelen kienge-
dett a kezéből, úgy vágta halántékon, hogy ott helyben hol-
tan rogyott össze. Ez az eset annyira letaglózott mind-
nyájunkat, hogy napokig nem tudtunk magunkhoz témi. 

Innen egy hatalmas növésű, jóindulatú geológusnő keze alá 
kerültem, akivel naphosszat bolyongtunk a mocsaras erdők-
ben, különböző talajmintákat gyűjtve. Ezeket nekem kellett tárol-
ni és cipelni egy hordozható ládában. Ez a nő szintén jól bánt 
velem és rendszerint meg is kínált a magával hozott élelem-



bői. Sajnos ennek a munkának is hamar vége szakadt, mivel 
továbbirányították a jóindulatú geológusnőt. 

Ezután egy hidrogeológushoz kerültem, ahol ketten válto-
gatva egymást naphosszat szivattyúztuk a vizet egy előzőleg 
kivájt kútmélyedésből. Ez nagyon nehéz munka volt. Néhány 
napon belül teljesen legyengültem. Szerencsémre észrevett a 
láger parancsnoka, egy Kovalenko nevü ukrán KGB-s tiszt. 
Meglátva „tespedtségemet", elküldött, hogy matracok 
készítésénél segédkezzem. Ez a munka abból állt, hogy le kel-
lett kaszálni a mocsaras területek „sástengerét" és aljnövény-
zetét, majd ki kellett szárítani. Ezek kerültek később a matra-
cok belsejébe. 

Mivel nem tudtam kaszálni, erre maga a lágerparancs-
nok tanított meg, csupa jóindulatból. 

Kovalenko lágerparancsnokkal a „tanítás" ideje alatt 
kedélyesen elbeszélgettünk. Elmondta, hogy Orel városából 
való, és ukrán nemzetiségű, de sorsa erre a barátságtalan 
vologdai vidékre vetette. Mindenkivel emberségesen bánt 
és ezért a rabok nagyon tisztelték. 

Sajnos nem élvezhettem sokáig ennek a jóságos em-
bernek a társaságát, mivel hamarosan egy újabb „etapra" 
került sor. Újra egy mélyfúrási brigádba kerültem. 

Itt együtt dolgoztam egy Novgorod mellett lakó kolhozis-
ta nővel, Vasziljeva Tatjánával, akit azért ítéltek el, mert 
abban a péküzletben, ahol dolgozott, több kenyeret tett fel 
a polcra, mint amennyi fel volt tüntetve a kísérő okmányo-
kon. Ez a nő alig tudott írni. Megkért, hogy helyette írjak 
levelet nővérének és a falusi papnénak, aki nagyon jó barát-
nője volt. Tatjana letartóztatása idején állapotos volt és gyer-
mekét a börtönben kellett megszülnie, ahol rövid időn belül 
meg is halt. A férje ezek után már tudni sem akart róla. A 
papné, név szerint Marija Oszipovna egy idő után felfigyelt 



az „új íródeákra". Külön levélben kért, hogy fedjem fel 
kilétemet, mert levelezni szeretne velem, vigasztaló leve-
leivel valamiképpen könnyíteni akar a sorsomon, mivel ő is 
tanítónő volt valamikor. 

Én hálásan fogadtam ezt a nagylelkű gesztust és így még 
szabadulásom után is, kb. 1972-ig (haláláig) leveleztem ezzel 
a nemeslelkű, ismeretlenül is ismerős orosz nővel. Közben 
tartottam a kapcsolatot Karig Sárával is, aki a vorkutai 
lágerekben vészelte át a hét évi rabságot. 

Később ezt a helyet is el kellett hagynom. A következő 
lágerben szintén mélyfúrásnál kellett dolgoznom. Ez a tábor 
a csatorna partján feküdt, 4-5 km-nyire a legközelebbi falu-
tól. 

Egy április elejei napon engem is beosztottak abba a brigád-
ba, amely a kenyeret szállította a lágerbe. Kora hajnalban kel-
lett útnak indulnunk. Mivel a csatorna jegén egyszerűbb lett 
volna megközelíteni a falut, társaimmal úgy döntöttünk, hogy 
arra vesszük az irányt. Teli zsákokkal megrakodva indultunk 
visszafelé. A társaim mind tenyeres-talpas orosz nők voltak, 
és ugyancsak fürgén mozogtak. Én nem tudtam tartani velük 
az iramot, úgyhogy alaposan lemaradtam. Amikor már elég 
közel voltam a lágerhez, robbanáshoz hasonló hang kísé-
retében megrepedt a csatorna jege és én zsákostól elmerül-
tem. A zsák természetesen elsüllyedt, én viszont teljes erőm-
ből úszni kezdtem a part felé. 

A mai napig sem tudom megérteni, hogyan voltam képes 
elérni a partot, mivel a jeges és hideg víz miatt percről perc-
re fogyott az erőm. Rettenetes erőfeszítéssel kapaszkodtam 
meg a partból kiálló gyökerekbe, így valahogy sikerült talpra 
állnom. Nagyon nehéz volt eljutnom az útig, mivel mázsányi 
súlyként nehezedett rám a vattás pufajka és nadrág, de semmit 
sem bántam, hiszen életben maradtam. 



Amikor ebben az állapotban valahogy eljutottam a lágerbe, 
ott óriási felfordulás fogadott, ugyanis a rabok egy része „etap-
ra" készülődött. Mire a parancsnok-helyettes észrevett 
csuromvizesen és kenyér nélkül, a szidásnak és mocskos sza-
vaknak olyan tömkelegét zúdította rám, hogy egyszerre me-
legem lett. Felszólított, hogy azonnal szedjem össze a holmi-
mat, mert az „etapra" küldöttek névsorában én is benne va-
gyok. 

Az úton már várt rám a fegyveres őrökkel kísért csoport, 
és azonnal útnak indultunk. A menetelés késő délutánig tar-
tott, többnyire mocsaras erdőkön keresztül. Én egyre jobban 
dideregtem. 

Estefelé megérkeztünk az új táborba, mely egy erdő 
közepén terült el. Már mindnyájan alig vártuk, hogy tető alá 
kerüljünk. A táborból kijött egy őr, aki bejelentette, hogy ad-
dig nem enged be senkit, amíg hivatalos útjáról meg nem 
érkezik a láger parancsnoka. Erre éjfél tájban került sor. 
Addigra a mundérom már jéggé fagyott rajtam. Amikor végre 
beengedtek és helyet adtak az egyik barakkban, már érez-
tem, hogy halálosan meg vagyok hűlve. A rám fagyott ruhákat 
pedig csak egy idő múlva lehetett leszedni rólam. 

Ami ezután történt velem, az egy szabályos élet-halál harc 
volt. Már a kötelező egészségügyi vizsgálat alkalmával észre-
vette a felcsernő, hogy alig állok a lábamon és a lázam 40 
fok körül van. A megfagyott ruhát alig bírtam letépni ma-
gamról, de adtak szárazat és egy alsó priccsre fektettek. 
Másnap már eszméletlen voltam. 

Szerencsémre megint az a zsidó orvosnő mentett meg. 
Ekkor szintén ellenőrző körúton volt ebben a lágerben. 
Én már csak akkor beszéltem vele, amikor úgy 7-10 nap 
múltán feleszméltem és a lázam is alábbhagyott. Az ő 
utasítására lettem könnyebb munkára beosztva, bár még 



szükségem lett volna egy utókezelésre, hiszen súlyos két-
oldali tüdőgyulladáson estem át. Az új munkám abból állt, 
hogy nyírfatörzseket kellett kis részekre összefürészel-
nem, majd ezeket apró darabokra vágni, hogy a dízelmo-
torok fűtésére használhassák. Itt a munkatársam egy kár-
pátaljai, ökörmezői ruszin nő volt (Cilyka), aki kedvessé-
géveljókedvével igyekezett tartani a lelket bennem, hiszen 
még alig álltam a lábamon. 

A feldarabolt nyírfakockákat be kellett hordani egy 
légfűtéses szárítóba, hogy könnyebben égjenek. 

Faina (mi csak Nyinának hívtuk) doktornő azt tanácsol-
ta, hogy a déli ebédszünetben feküdjek rá a szárító drót-
hálójára és alaposan melegítsem át a hátamat, ami által a 
gyógyulás meggyorsul. Én így is tettem, és néhány héten 
keresztül valóságos gőzfürdőt vettem, amitől teljesen talp-
raálltam. A csatornában való „fürdés" és fuldoklás éle-
tem legborzasztóbb élményei közé tartozik. Faina doktor-
nő emléke is szent előttem, hiszen kétszer mentette meg 
az életemet. 

Amikor jobban lettem, egy ideig újra a mélyfúrásnál 
dolgoztam. Itt az is előfordult, hogy 8-10 km-t kellett gya-
logolni a munkahelyig, ezért már kora hajnalban útnak kel-
lett indulni. A munka után pedig késő éjszaka értünk visz-
sza a táborba, így nagyon rövid idő jutott csak az alvásra. 

Állandóan holtfáradt voltam és napról napra gyengültem. 
Akkor történt az is, hogy áthütöttem a fogaim, ettől ret-
tenetes kínokat éltem át. Akkor voltak a nagy esőzések 
is, így tetőtől talpig át voltunk ázva, ami még tetőzte a 
bajt. Már azt hittem, hogy belepusztulok a nagy fájdalom-
ba, amikor a brigadérosnő megszánt és egy szélvédett 
helyen máglyát rakott, amely mellett melegíthettem a beteg 



állkapcsomat. És csodák csodájára segített, mert a fájda-
lom enyhült, és én újból erőre kaptam. 

Egy idő múlva azonban megint tovább kellett mennem, 
mert engedetlen voltam. 

Ezúttal súlyos büntetés várt rám. Éjszakai műszakra jelöltek 
egy erdei mélyfúráshoz, mely 3-4 km-nyi távolságra volt a 
lágertől. Oda éjfél körül kellett indulnom a sötét erdőn és a 
mély havon keresztül, mert már javában tombolt a vologdai 
tél. 

Hiába tiltakoztam volna ellene, nem volt kinek, mert ez 
felsőbb utasításra történt. Nekem egy fiatal mélyfúró mes-
terrel kellett dolgoznom, aki a szemben lévő faluból jött az 
erdőben kijelölt helyre. Itt egy mélyfúró géppel kellett talaj-
mintákat gyűjteni. A mestert Szergejnek hívták - akárcsak 
Szerjozsa bácsit - és egy óriási Tarzan nevű farkaskutyával 
járt, amely egész idő alatt ugatott és felverte az éjszakai erdő 
csöndjét. Tulajdonképpen ez a kutya volt az én kalauzom, 
mert a sötét erdőben könnyen eltévedhettem volna. Tarzan 
hangja után mentem és szerencsésen el is jutottam a mun-
kahelyre, egy kis tisztás közepére. Az áramfejlesztő hatására 
egy pislákoló villanylámpa világította meg a terepen lévő mély-
fúró gépet. 

Szergej roppantul csodálkozott, amint meglátott engem, 
hiszen férfierőre számított. Amikor megmondtam neki, hogy 
tapasztalt mélyfúró vagyok, megnyugodott. Pláne, hogy lát-
ta igyekezetemet és segítőkészségemet. 

Szerencsémre ez a fiatal mester igazi nemeslelkű embernek 
bizonyult, aki mindenképpen könnyíteni akart az én nyo-
morúságos sorsomon. Mint száműzöttek utódja, együttérzett 
minden elítélttel, hát még akkor, amikor elmondtam neki, hogy 
ki voltam és miért ítéltek el. Talán még egy kis tiszteletet is 
tanúsított irántam, és sohasem próbálta kihasználni az alkal-



mat, amit védtelenségem és teljes elhagyatottságom nyújtott 
volna. Igazi hálával gondolok erre a nemeslelkü emberre. 

Amikor éjszakánként a munkahelyemre kellett mennem, 
mindig csak arra vártam útközben, hogy meghalljam Tarzan 
csaholását, mert így már nem tévedhettem el. Miután meg-
érkeztem, Szergej először is máglyát rakott és csak azután 
kezdett hozzá a munkához. 

Tapasztalt mélyfúróként tudtam már, hogy hol és mit kell 
csinálni, így Szergej meg volt elégedve velem. Rendszerint 
közös erővel forgattuk a fúrószerkezetet, és szortíroztuk a 
talajmintákat. Amikor már mindketten elfáradtunk, Szergej 
jónak látta, ha az éjszaka hátralevő részét pihenéssel töltjük. 
Arra az esetre, ha ellenőrzés is érkezne, szabotázzsal vádol-
hatták volna meg, kilazított egy csavart, és így működéskép-
telenné tette a fúrógépet. A tüz mellé leterített egy ócska 
pokrócot, melynek egyik végére én feküdtem a hatalmas 
kutya testére dőlve, a másik oldalon pedig Szergej helyezke-
dett el ugyanúgy. 

Talán egész addigi életem folyamán nem esett olyan jól az 
alvás, mint ott, a vologdai mocsaras erdők mélyén. A drága, 
hűséges kutya gazdájára hallgatva meg sem moccant, és 
csak néha vakkantott egyet, amikor valami gyanús zajt ész-
lelt. 

Ha a hajnal derengő fényéig csak egy-két óra maradt, még 
ez is elegendő volt a fáradt test felerősítésére. Reggel még 
rendszerint dolgoztunk egy rövid ideig, majd hazamentünk. 

Már nem emlékszem arra, hogy hány héten keresztül 
működtem együtt Szergejjel, csak azt tudom, hogy egy tavasz 
elejei napon az előírt mélyfúrási terv be lett fejezve. Búcsút 
vettem Szergejtől és a drága Tarzantól. Ezt követően er-
dőirtáson dolgoztam. 



Közben múlott az idő és eljött a rabságom utolsó tavasza. 
Ez megint egy újabb áthelyezéssel kezdődött. Ezután megint 
egy erdei lágerbe kerültem, mely a központi vityegrai táborhoz 
nagyon közel esett és kisvasúttal volt vele összekötve. A 
láger körülbelül 2-3 ezer nőből állott, akik brigádonként hol a 
mélyfúrásnál, hol pedig a fakitermelésen dolgoztak. 

A láger parancsnoka egy Rjabcev nevezetű hatalmas, 
jókedélyű, de azért szigorú zsidó ember volt. Itt sok kisázsiai 
- üzbég, kirgiz, türkmén, tatár - elítélt dolgozott. Engem egy 
időre a mélyfúrásra osztottak be, majd az erdőirtással foglal-
kozó brigádba. Egy szép tavaszi napon a közeli szabadulás 
reménye valahogy új erővel töltött el, pedig az évek óta tartó 
megfeszített fizikai munka ugyancsak kimerített. 

A nagy várakozásban még a vigasztalan vologdai természet 
is - mocsaraival és madarak nélküli erdőivel - szebbnek és 
kiesebbnek látszott, mint korábban. 

Ezekben az utolsó hónapokban már semmi másra nem tud-
tam gondolni, csak az örömteli találkozásra gyermekeimmel 
és testvéreimmel. A férjemről konkrétan semmit sem tud-
tam, sejtettem, hogy ő már nem él. 

Nagy hálaérzet töltött el, amikor Katalin húgomra és Irénke 
sógornőmre gondoltam, akik helyettem szerető anyákként 
nevelték az én árváimat... 

Rjabcev abban is különbözött a többi parancsnoktól, hogy 
az előbbi lágerekhez képest nála bőségesebb volt az ellátás. 
A láger péksége egy barakkban volt. A pékmester akkori-
ban egy Natasa nevü szép fiatal nő volt, aki segédjével együtt 
sütötte a kenyeret. A környéken élt néhány nyomorgó család, 
akik állandóan a pékség körül ólálkodtak, hogy néha egy rosz-
szul sikerült (megégett vagy nyers) kenyérhez jussanak. 

Natasa kihasználta az alkalmat és suttyomban pénzért árulta 
az előírás szerint készített kenyeret. Ezzel 800 rubelt kere-



sett (régi pénzben) és meggondolatlanul postára adta az ott-
honmaradt családja részére. A posta természetesen értesítette 
a láger parancsnokságát, és azonnal felelősségre vonták 
„bűntettéért", így 10 évi szabadságvesztését 5 évvel meg-
hosszabbították. 

Egy szép nyárelejei napon, minderről mit sem tudva, fárad-
tan, de jó hangulatban tértem vissza a munkából és éppen 
levelet készültem ími Katika húgomnak. Ekkor értem jött a 
barakk felügyelőnője és közölte, hogy hívat a láger parancs-
noka. Buta fejjel naivan azt gondoltam, hogy valami csoda 
folytán amnesztiát kapok. így bátran követtem az őrt a 
parancsnok szobájába. 

Rjabcev kedvesen fogadott és kérdésemre, hogy miért hí-
vatott, azonnal a tárgyra tért. Minden magyarázat nélkül be-
jelentette, hogy Natasa újabb bűntényt követett el, így tovább 
nem folytathatja a pékmesterséget. Ő pedig úgy határozott, 
hogy engem neveznek ki a helyére, mivel tudja, hogy becsü-
letesen fogom végezni ezt a munkát. Én azonnal felmértem 
a helyzetet. Egyrészt féltem a parancs megtagadásának 
következményeitől, másrészt pedig attól, hogy én is könnyen 
Natasa sorsára juthatok. A büntetés esetleges meghosszab-
bításától való félelmem volt erősebb, és minden bátorságo-
mat latba vetve visszautasítottam a „magas kitüntetést", azzal 
az indokkal, hogy testi gyengeségem miatt nem vállal-
hatom el ezt a munkát. 

A parancsnok először dühbe gurult és büntetőtáborral 
fenyegetett, de látva magabiztosságomat, egy kézlegyin-
téssel kitessékelt az irodából. 

Teljesen lesújtva ballagtam vissza a barakkba, és egész 
éjszaka álmatlanul hánykolódtam a priccsemen. 

Reggel, amikor munkába kellett mennem, újból hívatott 
a parancsnok. Áldozati bárányként, minden rosszra fel-



készülve járultam Rjabcev mindenható személye elé. Nagy 
meglepetésemre fogadtatása még szívélyesebb volt, mint 
az előző napon, sőt, még le is ültetett maga elé. Elszántan 
vártam a további fejleményeket. 

Rjabcev mellém lépett, rátette kezét a vállamra és 
magázva(!) roppant kedvesen kérni kezdett arra, hogy 
fogadjam el a pékmesteri munkát, mivel rajtam kívül nincs 
megfelelő személy, akiben megbízhatna. Elmondta, hogy 
Natasát még egy-két hétig vissza fogják tartani, és ez-
alatt a pékmesterség minden csínjára-bínjára megtanít, 
így nem kell attól félnem, hogy rosszul fogom végezni a 
munkámat. 

Még sokáig beszélt és mindenképpen igyekezett meg-
győzni arról, hogy én egészen biztosan jól fogom végezni 
a rám bízott feladatot. Még azt is megígérte, hogy a tisz-
tességes munka fejében esetleg, lerövidítik a büntetésem 
idejét. 

Hosszú töprengés után végre elfogadtam az ajánlatát 
azzal a feltétellel, hogy ha valami hibát követek el, akkor 
ne büntessenek meg, hanem irányítsanak vissza az előző 
munkahelyemre. Rjabcev ezt készségesen megígérte, így 
azonnal megkezdhettem „átképzésemet" Natasa felügye-
lete alatt. 

Segítőtársnak mellém adott egy Kirekova Nyina nevű fi-
atal, fehérorosz nőt, akivel nagyon jól megértettük egymást. 
Nyinával egy hét alatt elsajátítottuk a pékmesterséget. Ka-
ptunk egy igen részletesen kidolgozott receptet is, amelyen 
minden hozzávaló pontos adagolása fel volt tüntetve. 
Szegény Natasa sírva búcsúzott tőlünk. 

Legelőször is átköltöztünk a pékmühelybe, mert a liszt-
raktár mellett volt egy kis hálókamra is egyetlen priccsel. 
Erre azért volt szükség, mert naponta 1000-1200 kg ke-



nyeret kellett kisütnünk, ami legalább húsz órai munkát 
vett igénybe. 

A tűzrakáshoz való famennyiségről magunknak kellett 
gondoskodnunk, tehát a fűrészelés, aprítás a mi dolgunk volt. 
Ezenkívül az üres zsákok tisztítása is a mi feladataink közé 
tartozott. 

A pékműhelyben két óriási kemence volt, amelyekben 
egyszerre csak 100-120 kenyeret lehetett kisütni. 

Nyinával együtt dagasztottuk óriási teknőkben a kovász-
szal kelesztett, bama lisztből készült tésztát. Ezután gyorsan 
olajjal kellett megkennünk a pléhformákat és beleönteni a 
nyers masszát. 

A kenyér körülbelül egy óra hosszáig sült. Közben si-
etve dagasztottuk be a következő adagot. Aztán, ha ma-
radt még egy kis idő, a kemence meleg padkájára dőltünk, 
és éberen szundítottunk, nehogy túlsüljön a kenyér. Ebben 
Nyinával közösen vigyáztunk egymásra. Pár nap múlva 
már minden úgy ment, mint a karikacsapás, mivel pon-
tosan akkor ébredtünk, amikor lejárt a kenyérsütés ideje. 

Az első munkanapunk után Rjabcev személyesen di-
csért meg bennünket. Sütés közben szigorúan ellenőriz-
tük az adagolást, nehogy az előírt mennyiségnél több vagy 
kevesebb alapanyagot használjunk fel. 

Volt azonban a kisült kenyerek közt olyan is, amelyik túl-
sült, vagy éppen nyers maradt. Ezeket beleraktuk a már 
előkészített forróvizes, kovászos hordókba, és kvászt ér-
leltünk belőle, amellyel a láger szabad személyzetét láttuk 
el. 

Közben Nyinával mi is dúskáltunk a kenyérben, ami pó-
tolta a megutált kását. A közeli erdőirtásról pedig gombát-
többnyire csiperkét és sampinyont - szedtünk, amelyet meg-
főztünk, és jóízűen lakmároztunk belőle. 



A munkánk rövid pihenésekkel tarkítva tulajdonképpen 24 
órán keresztül tartott, de Rjabcev meg volt elégedve az 
általunk sütött kenyérrel, és semmiben sem korlátozott min-
ket. Egy kicsit talán szabadoknak is éreztük magunkat. 

A kenyér és a liszt mennyiségéről pontos elszámolást kel-
lett vezetni, amit a könyvelők állandóan ellenőriztek. 

A liszt utánpótlása a központi lágerből történt az összekötő 
kisvasúton. Innen a zsákokat nekünk kellett tovább cipelni. 
Kezdetben összeestem a 80 kg-os zsákok súlya alatt, de 
később Nyinával közösen a zsákolást is megoldottuk. 

Egy szép nyári nap alkalmával betévedt a pékmühelybe az 
az Olejnyikov nevü munkafelügyelő, aki a korábbi erdőirtá-
sok idején olyan csúnyán bánt velem. Nyilván a friss kenyér 
illata csábította a pékségbe. 

Eleinte nem ismert fel, és előzékenyen kért egy kevés ke-
nyeret. Én azonnal levágtam néhány szeletet és olajjal meg-
kentem. Mikor pedig elfogyasztotta, friss kvásszal is meg-
kínáltam. 

Ekkor kezdett felismerni. Megkérdezte, hogy nem dolgoz-
tam-e valamikor az ő keze alatt. Én erre felemlítettem neki 
azt az esetet, amikor olyan kegyetlenül bánt velem. 

Megjegyezte, hogy nagyon szégyelli, és bántja is a dolog, 
de őket is hajtják a terv teljesítése miatt, és ezért bánnak 
nemegyszer olyan durván az elítéltekkel. Családja is van, 
ezért kénytelen teljesíteni a felsőbb utasításokat. 

Kérte, hogy bocsássak meg neki. Ezután többször is bejött 
egy kis kenyérért, mivel akkor a pékség mellett dolgoztak az 
erdőirtók. Most egy egészen más, de jó embert ismertem 
meg benne. A kegyetlen rendszer sajnos sokakat formált át 
saját képére, pedig az orosz nép (ha néha kissé szertelen is), 
de alapjában véve jóindulatú és könyörületes. 

A közeli szabadulás reményében - Nyina büntetése is ak-



kor járt le, amikor az enyém - nagy buzgalommal végeztük a 
kenyérsütést. 

Közben a vologdai ősz felé közelített az időjárás, a ter-
mészet pedig csak úgy ontotta magából ajándékait. A közeli 
erdőben bőven termett a málna, az áfonya, na meg a híres, 
vitamindús „kljuva", mely a mocsaras talajon burjánzott a 
leginkább. 

Természetes, hogy mi Nyinával minden szabad időt fel-
használtunk arra, hogy pótoljuk a szervezetünk vitamin-
hiányát. Amíg sült a kenyér, minden nap friss erdei gyü-
mölccsel láttuk el magunkat. De egyszer - egy majdnem 24 
órai üzemeltetés után - kigyulladt a pékség felső faváza, és 
mi a tetőn alig bírtuk eloltani a tüzet. De hála az Istennek, ez 
is sikerült! 

A málnaszüretre nemcsak mi kaptunk rá, hanem a láger 
szabad hivatalnokai és az őrtoronyban lévő őrök is. így 
történt, hogy Nyina egy alkalommal megismerkedett egy 
Sánázár nevü kirgiz nemzetiségű őrrel, akivel úgy össze-
barátkozott, hogy valamelyik bokor alatt megtörtént a baj, és 
Nyina állapotos lett. 

De a munka azért nem szakadt meg, bár a szabadulásunk 
ideje rohamosan közeledett. Engem az is éltetett, hogy tud-
tam, Rjabcev a szabadulásomig nem fog máshová engedni, 
így nem kell megismerkednem egy újabb láger körülményei-
vel. 

Itt is működött egy KGB-iroda, de egyelőre nem zaklatott 
engem. Azután hallottam, hogy egy új KGB-tiszt költözött a 
táborba feleségével és gyermekeivel. A férfi beteges 
kinézésű, nagyon szomorú ember volt, néhány nap múlva azt 
is megtudtuk, hogy miért. Bejött ugyanis a pékségbe és ho-
zott magával 2 kg fehér lisztet, mondván, hogy neki szív- és 
gyomorbaja van, és nem ehet barna kenyeret. Ettől kezdve 



folyamatosan sütöttem neki. A kész kenyérért legtöbbször a 
felesége jött el, aki orvosnő volt. A végén annyira meg-
barátkoztunk vele, hogy amikor férjével együtt Vityegrába 
utaztak, többször is rám bízták fiaik felügyeletét. 

Az idő közben szelek szárnyán tűnt tova, és közeledett a 
várva várt szabadulás ideje! 

Talán már csak 2-3 hetünk maradt hátra, amikor nagy meg-
lepetésemre értem jött egy őr és az őrszobába vezetett. Ott 
már várt rám az emberséges KGB-s tiszt. Zavarát palástol-
va előzékenyen leültetett és azt mondta, hogy tudja, miszerint 
eddig még sohasem sikerült beszervezni engem besúgónak, 
de mivel neki kötelessége mindenkit beidézni, így rám is sort 
kellett kerítenie. 

A továbbiakban nem is jutottam szóhoz. Maga mondta, 
hogy tudja, a válaszom ezúttal is csak visszautasítás lenne, 
mire bólintottam. Ezt követően az ajtóhoz ment és ráfordí-
totta a kulcsot, majd meghajolt előttem, és így szólt: „Én 
mélyen tisztelem önt tartásáért, azért, hogy éveken keresz-
tül megtagadta embertársai elárulását, és ezért vállalni merte 
a következményeket is. Nekünk szükségünk van besúgókra, 
de azokat mélységesen megvetjük, mert aki képes hasonló 
sorban lévő társait bajba juttatni, az a Szovjetuniót is köny-
nyebben elárulja." 

Ezután szerencsés hazatérést és örömökben gazdag, boldog 
életet kívánt. Ekkor láttam utoljára, mivel rövidesen tragikus 
körülmények között meghalt. Amint később megtudtam, egy 
felettes KGB-s bizottság érkezett a lágerbe, és felelősségre 
vonta a besúgók csekély számú beszervezése miatt. Súlyos 
szívbeteg lévén összeesett és nem sokkal ezután elhunyt. Én 
őszintén megsirattam ezt a szegény, beteg, de jóságos és 
szokatlanul nemeslelkü embert, akit ki tudja, milyen erőszak 
és kényszer taszított erre az embertelen pályára. Utolsó sza-



vai a legnagyobb elégtételt szolgáltatták számomra ártatlanul 
meghurcolt, elrabolt éveimért. 

Közben elérkeztek lágeréletem utolsó napjai is, hama-
rabb, mint vártuk. Ez a láger lett ugyanis 1952 végén az, 
ahol a norma bizonyos túlteljesítése után az illető rabnak 
csökkentették a büntetését, olyan mértékben, amely egyenlő 
volt a normán felül végzett munka százalékával. 

Nyinával együtt így mi is megspóroltunk egy egész 
hónapot. Az utolsó héten még be kellett tanítanunk a min-
ket felváltó újabb pékpárt, majd kétnapi pihenést kaptunk. 
Megfürödtünk a láger „szaunájában", majd új ruhát öltve 
vártuk a hivatalos intézkedések végét. A fényképpel ellá-
tott szabadulási okirat 1952. október 10-vel volt keltezve, 
de még alá kellett íratni a központi láger parancsnokával, 
így Nyinával október 11 -én utaztunk Vityegrába egy őr 
kíséretében. 

Előzőleg azonban behívatott magához Rjabcev parancs-
nok és mindenáron arra akart rávenni, hogy „szabad em-
berként" maradjak a lágerben. Itt mindent megadnának 
nekem, hogy jól érezzem magam és új életet kezdjek. 
Könyvelői állást is ajánlott 700 rubeles fizetéssel, meg egy 
szolgálati lakást is. Mindez kecsegtetőnek tűnt, hiszen Rjab-
cev még a gyermekeimet is a láger költségén akarta ideho-
zatni, de én megköszöntem a hozzám való jóságát, és arra 
hivatkoztam, hogy nagyon kínoz a honvágy, és a gyerme-
keimmel szeretnék élni drága szülőföldemen. így kategoriku-
san elvetettem a főnök csábító ajánlatát, bár ő többször is 
próbálkozott meggyőzni engem a szebb és gondtalan élet 
előnyeiről. Én azonban hajthatatlanul kitartottam elhatározá-
som mellett, így nem maradt más hátra, mint szívélyes bú-
csút venni ettől a nemeslelkü lágerparancsnoktól, akire szin-
tén hálával és elismeréssel gondolok vissza. 



Lágeréletem utolsó útja Vityegrába vezetett. Itt azonban 
még három napig kellett várakoznom, mert a központi láger 
parancsnoka (Guszárov) távol volt, és az ő aláírása nélkül 
nem lehetett továbbutazni. 

Nyinával az első napon meglátogattunk egy ismerős asz-
szonyt, Akulina Arhipovnát, aki a lisztraktár szomszédságában 
lakott. Szűk kis szobácskájának padlóján töltöttük az éjsza-
kát. Reggel utánunk jött az őr és a központi lágerbe kísért 
bennünket, ahol az egyik őrszobában helyezett el minket. 
Meghagyta, hogy ne hagyjuk el a lágert, ahol 25 ezer hadi-
fogoly katonatiszt raboskodott. Itt két napig rostokoltunk 
Nyinával. Ezalatt szemtanúi voltunk egy nagyon megrázó 
eseménynek. 

A második napon ugyanis, amikor a munkából érkező brigá-
dok tömött, négyes sorokban tértek vissza, az egyik rab 
véletlenül meglökte a mellette álló társát, aki így egy lépés-
sel kilépett a sorból. Erre az őrtoronyból lövés dördült, és 
szíven találta a szerencsétlen fiatalembert, aki összeesett és 
pár perc múlva meghalt. 

Mindez a szemünk láttára, közvetlenül a kapu előtt történt, 
mikor mi unalmunkban az ablakon át figyeltük a visszatérő 
rabok menetelését. Az őrszoba azonnal megtelt izgatott hangú 
őrökkel, akik hadonászva tárgyalták az eseményeket. így 
tudtam meg, hogy az áldozat fiatal, 28 éves felcser volt, aki 
előző büntetési helyén titokban találkozott a feleségével. Er-
ről senki sem tudott, mivel az asszony a leánynevét viselte. 
A férfinak sikerült valamiképpen magához vennie feleségét 
ápolónői minőségben. 

Egyszer aztán véletlenül minden kiderült, és mindkettőjüket 
más-más táborba osztották be közmunkára. 

E borzasztó élmény hatására alig tudtunk elaludni. Reggel 
végre megérkezett a főparancsnok és aláírásával hitelesítette 



szabadulási okmányainkat. Egy őr átkísért bennünket a 
vityegrai hajóállomásra, ahol jegyet kaptunk Lodejnoje-Poléig. 

Itt azonban két napig kellett várakoznunk, mert a csatomán 
vihar dúlt. A kis hajóállomás épülete tömve volt utasokkal, 
de főleg cigányokkal, akik gyerekestől, töméntelen cókmók-
jaikkal készültek valahová. A pokoli zaj - sírás, ordítozás, 
veszekedés - káoszában Nyinával egy sarokban bújtunk 
meg, ahol összehúzódva védelmeztük kincseinket a „sisera-
had" ellen. Én a hucul pokrócom felét, Nyina pedig a vihar-
vert bekecsét. Kint szüntelenül ömlött az eső, sártengerré 
változtatta Vityegra „város" utcáit. 

Harmadnapra végre „előállt" a hajó és beszálltunk a szá-
munkra kijelölt helyre, a hajófenékbe, ahová a cigányok már 
nagy zajjal befészkelték magukat. Azonnal szemet vetettek 
a hucul pokrócomra és 100 rubelt kínáltak érte. Volt azon-
ban nekem egy könnyű, nyári fekete kabátom, amelyet még 
előzőleg küldött számomra Nágyika, hogy „elegánsan" ér-
kezzek haza. Mivel a lágerben kapott öltözékhez - pufajka, 
40-es bakancs és durva, fekete vászonból készült ruha -
sehogy sem illett volna a kabát, hogy lerázzam a cigányokat, 
100 rubelért ezt adtam el nekik. 

Körülbelül másfél napi hajózás után végre megérkeztünk 
Lodejnoje-Poléba. A csatomán kívül átszeltük az Onyega-
tó déli csücskét is. Itt érzékeny búcsút vettem utolsó hűsé-
ges segítőtársamtól, Kirikova Nyinától. Szegény már előre-
haladott állapotban volt, és így utazott Szibériába száműzött 
szüleihez, akiknek csak az volt a bűnük, hogy a német meg-
szállás elől nem evakuáltak szülőföldjükről, Belorussziából. 
Sírva búcsúzott a szegény lány, mert félt a rá váró meg-
próbáltatásoktól. 

Innen vonattal folytattam utamat Leningrád felé. Még Vi-
tyegrában ingyenjegyet kaptam Rahóig, ahol a húgom, Ka-



talin élt a már felnőtt kislányommal, Szilvikével. Palika fia-
mat akkorra már az ungvári sógornőm vette gondjaiba, aki 
gyermektelen volt. 

A vonat másnap indult. Amikor felszálltam a kupéba, már 
félig szabad embernek éreztem magam. Bár a "mundérom" 
és a 40-es bakancsom kétes pillantásokat váltott ki az em-
berekből... 

Leningrádban kiderült, hogy három napot kell vámi a lem-
bergi vonatra. Az állomáson megismerkedtem egy szintén 
akkor szabadult lembergi fiatal tanítóval, aki a Volga-Don 
Csatorna építésénél dolgozott. Észrevette, hogy tanácsta-
lanul állok a nagy nyüzsgésben és felajánlotta a segítségét, 
amikor megtudta, hogy én is tanítónő voltam a fogság előtt. 

Az állomáson különben rettenetes káosz uralkodott. A 
többnyire padlón ülő tömegben fiatalkorú banditák cirkáltak 
és zsarolva követelték vagy egyszerűen csak elvették az em-
berektől azt, amire szemet vetettek. Az arra járó milicisták 
pedig egykedvűen sétálgattak a teremben ügyet sem vetve 
a banditákra. 

Mivel még két napot kellett várni a vonat indulásáig, így 
megbeszéltük a lembergi kollégával, hogy közösen fogjuk 
magunkat védeni a tolakodó, garázda csőcseléktől, hiszen a 
milícia szabadkezet adott nekik. Mindketten azt a pár száz 
rubel szabadulási összeget féltettük, amit az "uj élet" 
kezdéséhez kaptunk. Nekem 490 rubel és 30 kopejka volt 
kiutalva, amiből valami csekély ajándékot szerettem volna 
venni a gyerekeimnek. 

Egy fal melletti kuckóban leterítettem a fél hucul pokróco-
mat, rátelepedtünk és eltökéltük, hogy közös erővel védelmez-
zük vagyonunkat. 

Jött is több csoportban (mindig ketten, hárman) Leningrád 
"aranyifjúsága", de miután végigmustrálták pufajkás és 



bakancsos "eleganciánkat", szó nélkül tovább mentek. Hi-
hetetlen, de még ebben a szemét népségben is volt valami 
emberség... 

Én nagyon szerettem volna látni valamit az egykori híres 
Szentpétervárból, így megkértem a kollégát, hogy őrizze a 
holmimat, amíg én körülnézek a közeli városrészben. Tettem 
néhány felfedező körutat a környéken, és - bár nem sokat 
láthattam Leningrád valódi szépségéből - még ez a külváros 
is sejtette e régi város hajdani nagyságát és fenségét. Ezután 
a fiatal kolléga ment ki egy kis sétára. Az éjszakákat is felvált-
va vészeltük át. 

Harmadnap végre feljutottunk a Leningrád-Lemberg járat-
ra. Útközben a kolléga sok borzalmas dolgot mesélt a csa-
tornaépítésnél átélt időkről. Elmondta, hogy sok fogolytársát, 
akik zúgolódni mertek a rossz ellátás és bánásmód miatt, 
egyszerűen élve dobták be a betonkeverékbe, amellyel a 
csatorna medrét fedték. Sohasem volt egy percnyi nyugta 
sem, mert állandóan rettegett ettől a borzalmas haláltól. 

Az út Lembergig örömteli várakozásban, különösebb ese-
mény nélkül telt el. Lembergbe érve elbúcsúztam útitársamtól 
és egy másik vonatra szálltam, amellyel hajnalban megérkez-
tem Rahóra. Mivel előzőleg táviratban jeleztem érkezésem, 
már vártak rám az én drágáim: Katica húgom, a fia, Sanyika 
és felnőtté serdült kislányom, Szilviké. 

Nem tudom szóval leírni azt az érzést, amikor hat évi távollét 
és a GULAG szenvedései után ráléptem kis hazám földjére, 
és viszontláthattam az én drága húgomat, aki gondjaiba vette 
az én árváimat és egyedül (özvegyen) felnevelte őket. Köz-
ben megérkezett nővérem kíséretében a kis 9 éves fiacskám, 
Palika is, akit egy évvel ezelőtt már a gyermektelen sógornőm 
vett magához Ungváron. 



Szilviké jól emlékezett rám, mert 12 éves volt, amikor el-
hurcoltak az úgynevezett "felszabadítók", de Palikának ide-
gen voltam, mert ő szegényke mindössze három évesen lá-
tott utoljára. 

A viszontlátás öröme sajnos nem tartott sokáig, mert más-
nap reggel szigorú utasítás szerint jelentkeznem kellett a rahói 
KGB felügyelőségén, ahol ugyancsak barátságtalanul fogad-
tak. Úgy néztek rám, mint egy gyilkosra. Az ügyeletes tiszt, 
belenézve a szabadulási okiratomba, közölte velem, hogy mivel 
Kárpátalja tiltott zóna, 24 órán belül el kell hagynom Rahót, 
mert amúgy is száműzetésre vagyok ítélve. Ha egy napnál 
tovább maradok, akkor újból letartóztatnak és elítélnek. 

Ez 1952 októberének végén volt. Amikor kijöttem az irodá-
ból, nagy meglepetésemre összetalálkoztam volt tanítványom-
mal, aki KGB-s tiszti uniformisba volt öltözve. Ez a férfi 
gyermekkorában a rahói iskola (ahol három évig tanítottam) 
réme volt. Azonkívül, hogy rosszul tanult, kegyetlen 
csínytevésekkel kellemetlenkedett, félemlítette meg iskolatár-
sait és a tantestületet. Már úgy volt, hogy javítóintézetbe 
fogják küldeni, de aztán kimaradt az iskolából. Közvetlen 
ezután költöztünk el férjemmel az új munkahelyre, Kolo-
csavára. 

Ez a férfi most megismert engem, és hatalma tudatában 
gúnyos mosollyal mért végig, de köszönt és megkérdezte, hogy 
voltam-e már a főnöknél. Már e férfi esete is mutatja, hogy a 
KGB kontingense milyen személyekből tevődött össze. 

Katica húgom lakására mindezek után reményvesztetten 
tértem vissza. Az első percekben a legnagyobb kétségbeesés 
vett erőt rajtunk, és azt sem tudtuk, hogy kihez forduljunk 
segítségért. 

Az idő azonban sürgetett, mert éjfélkor el kellett hagynom 
Rahó területét, ha nem akartam újból börtönbe kerülni. A 



húgomnak szerencsére támadt egy ötlete. Eszébe jutott, hogy 
ismer egy fiatalembert, aki megboldogult féijének távoli roko-
na volt. Őt szintén kiutasították és a száműzetés idejét vala-
hol Galíciában töltötte, ahonnan nemrég tért vissza szülőfa-
lujába. Katica azonnal elment ehhez a Milosevics Ignác nevü 
férfihez, és segítségét kérte az ügyemben. Ez a nemeslelkü, 
drága jó ember azonnal visszajött útra készen, hogy elvigyen 
abba a galíciai faluba, ahol a száműzetését ő is töltötte. Ig-
nác elmondta, hogy egy Deljatin nevü faluban talált menedéket 
egy kedves öregasszonynál, aki engem is biztosan be fog 
fogadni a száműzetésem idejére. 

Örömmel fogadtam el Náci tanácsát, annál is inkább, mert 
ez a falu nem esett messze Kárpátaljától. Abban az esetben, 
ha Gucman Vaszilina asszony befogadna (amit Náci biztosra 
vett), drága húgom megígérte, hogy az elhelyezkedési költ-
ségekhez amennyire csak tud, hozzájárul. 

így el is indultunk Nácival pontban éjfélkor a lembergi vo-
nattal. Elutazásom előtt mondták meg nekem, hogy férjem 
még 1947. január 17-én halt meg a sztálinói (ma donyeci) 
rabkórházban, amiről fogolytársa és erdészbarátja, Gajdos 
András értesítette a testvéremet. Szabadulásomig titokban 
tartották előttem, hogy ne törjön le a rabságban ez a szo-
morú hír. 

Gajdos András főerdész leírta szegény férjem utolsó per-
ceit (nyilván éhenhalt) és talán neki is ez volt az utolsó leve-
le, mert egy hónap múltán ő is belepusztult az éhezésbe. 
Mindkettőjüket a donyeci szénbányában ásták el, jeltelen sír-
ban. 

Deljatinba Ignáccal a hajnali órákban érkeztünk meg, így 
egy kávézóban vártuk meg a reggelt, és csak akkor indul-
tunk új lakhelyem felé. Én még mindig nagyon féltem, hogy 
ez az egyszerű ukrán nő nem fog befogadni, de Ignác váltig 



bizonygatta, hogy Vaszilina egy nagyon jószívű teremtés. És 
valóban igaza volt, mert már az első találkozásunk alkalmával 
minden félelmemet és kétségbeesésemet eloszlatta. 

Amikor megtudta, hogy milyen sorsüldözött vagyok, és hogy 
ártatlanul mennyi szenvedésen mentem keresztül, azonnal 
kijelölt nekem egy szobácskát. Ez amolyan konyhaféle volt 
tűzhellyel. Megnyugtatott, hogy nála biztonságban fogom 
érezni magam. Közben a jóságos mosoly egy percig sem 
hagyta el az arcát. Náci hálás szavakkal köszönte meg Vaszi-
lina asszonynak, hogy nemrég még neki nyújtott menedéket, 
és most engem is befogadott. A drága jó Nácinak örök 
hálával tartozom, hogy azokban a reménytelen és kilátásta-
lan időkben pártomat fogta. 

A Katica húgomtól kapott "zsebpénzért" legelőször is 
krumplit vettem a piacon, hogy az első időszakot azzal 
vészeljem át. Pár nap múlva azonban gondoskodnom kellett 
valamilyen kereseti lehetőségről is. Jelentkeztem a helyi 
tanácsnál és a KGB parancsnokságán is, mert másképp nem 
kaphattam volna engedélyt a faluban való tartózkodásra. A 
KGB főnöke egy roppant kellemetlen külsejű és kegyetlen 
tekintetű zsidó ember volt, tipikus szemita vonásokkal és 
arcéllel. Azonnal láttam, hogy semmi jót nem várhatok tőle. 
Ott forgolódott körülötte néhány suhancképű "segédje" civ-
ilben, akik később száműzetésem három éve alatt állandóan 
a nyomomban jártak, nehogy elhagyjam a falu határát vagy 
gyanús személylyel érintkezzem. Azonnal ki is kötötték, hogy 
nem hagyhatom el a falu területét, és őrizkedjek a szovje-
tellenes személyektől. 

A tanácsházban nagyon kedvesen fogadtak, és minden további 
herce-hurca nélkül felvettek lakosok listájára. Most már me-
hettem állást keresni. Ebben segíteni próbált a háziasszonyom 
is. Együtt jártunk vele különböző üzemekbe, hivatalokba, de bi-



zony sehol sem sikerült elhelyezkednem, mert amikor belenéz-
tek a személyi igazolványomba, azonnal kijelentették, hogy náluk 
nincs semmiféle munkalehetőség. Az okmányban ugyanis fel 
volt tüntetve a 39. paragrafus, ami azt jelentette, hogy politikai 
elítélt voltam. Emiatt nem volt jogom irodai munkát végezni. Az 
oroszok az ilyen igazolványt "farkaspaszportnak" nevezték. Már 
kész lettem volna bármilyen fizikai munkát is vállalni, de azt 
sem kaptam. 

Vaszilina asszony azt tanácsolta, hogy próbáljak kézimunkával 
foglalkozni, mert ehhez a munkához ő biztosíthat nekem 
klienseket az ismerősei között. Az igaz, hogy a kézimunkát gyatrán 
fizették, de a megélhetéshez elegendő volt. így kezdtem el ké-
zimunkával foglalkozni, ami három éven keresztül biztosította 
számomra a midennapi kenyeret. 

Vaszilina küldte hozzám a klienseket, én pedig éjjel-nappal 
hímeztem az ukrán ingeket, asztalterítőket. 

A hímzéseim olcsón keltek el. Egy teljes férfiing kivarrásáért 
mindössze 20 rubelt (régi pénzben) kaptam. Az ottani piacokon 
ezért a pénzért két tyúkot lehetett venni. Egy ing elkészítése 
pedig egy heti munkát igényelt, de a 20 rubel elég volt az én 
szerény élelmezésemre. Ez a megfeszített kézimunkázás je-
lentős mértékben rontotta a látásomat, de hát mit tehettem vol-
na? 

Katica rendszeresen küldte a lakbért, 100 rubelt. Később 
Vaszilina leengedte 50 rubelre, bár neki semmi más jövedelme 
nem volt ezen kívül. О maga a kis konyhájában lakott„ és 
egy varrónő barátnőjéhez járt segíteni pár rubelért. A lkis, 
régi ház mellett volt egy kis gyümölcsös, az utca másik ol-
dalán pedig egy kis szántóföld, amit a falu tanácsa adoJt a 
háziasszonyomnak, hogy zöldséget és krumplit termeszthes-
sen rajta magának. Tavasszal a vetések, ültetések és ka-
pálások idején én is rendszeresen segítettem Vaszilinámak, 



amiért ellátott a termésből. így segítettük egymást köl-
csönösen, és soha nem volt köztünk semmiféle konfliktus. 

Vaszilina néhányszor kerített számomra gyenge előme-
netelü tanítványokat is, korrepetálásukért a szülőktől 10-20 
rubelt kaptam. Ez szintén nagy segítség volt számomra. Talán 
száműzetésem harmadik évében történt, hogy a háromszobás 
lakás két szobájába (miután az előző két lakó elment) egy 
orosz család költözött be két gyermekükkel. A fiúcskák 3-4 
évesek voltak. A család feje a szomszéd faluban lévő titkos 
katonai üzem főmérnöke volt. Sokszor láttuk, hogy teher-
autókkal rengeteg elítéltet szállítottak a föld alatti üzembe. 
Horin A. mérnök nagyon kedves ember volt és velem ud-
variasan beszélgetett. Az üzemről és munkájáról mélyen hall-
gatott, és csak annyit árult el, hogy az a föld alatt van, ahova 
kizárólag a bizalmi férfialkalmazottak mehetnek le. 

A mérnök felesége hamar a bizalmába fogadott, és ha be-
vásárlás végett Sztaniszlav (jelenleg Ivano-Frankovszk) 
városba utaztak, a két fiúcskát az én gondjaimra bízták. így 
aztán nekem is hoztak egy kis élelmiszert (cukrot, húst, lisz-
tet). Tetszettek neki a kézimunkáim, így megrendelésekkel 
is ellátott. 

Közben meghalt a világ legnagyobb zsarnoka, Sztálin, aki 
milliókat pusztított el ártatlanul, és akinek én, a férjem és a 
fivérem is áldozatául estünk. Hruscsov alatt egy kicsit eny-
hült a helyzet. Ez az esemény 1953 márciusában történt, de 
nekem még két évem maradt a hazatérésig. 

1955 októberében végre elérkezett a várva várt szabadulás 
napja, amikor az enyéim kérelmezésére kézhez kaptam a 
száműzetést feloldó, a hazautazási engedélyt tartalmazó ok-
iratot, mellyel visszatérhettem Kárpátaljára, hogy új életet kezd-
jek drága gyermekeimmel. 



Nehéz szívvel váltam el a jóságos Vaszilina asszonytól, aki 3 
évre otthont adott és testvéri bánásmódban részesített. Érte-
sítésemre utánam jött Szilviké kislányom, hogy Rahóra kíséijen 
Katica húgomhoz, mert egyelőre nem volt más hely, ahova me-
hettem volna. 

így hát érzékeny búcsút véve Vaszilinától (mindketten sírtunk), 
Szilvikével visszamentünk a Deljatini vasútállomásra és jegyet 
váltva felszálltunk az induló vonatra. Am alighogy helyet foglal-
tunk a kupéban, ott termett egy gyűlöletes kinézésű KGB-s tiszt 
és rikácsoló hangon rám kiáltott, hogy hogyan merészelem el-
hagyni száműzetésem helyét. Én azonnal átnyújtottam a szabadulá-
somat bizonyító "menlevelet", mire az illető mérgesen, duzzogva 
eltávozott. 

Kilenc évi rabság után, új reményekkel telve érkeztünk meg 
Szilvikével Rahóra, ahol Katica húgom boldogan fogadott. Hogy 
a húgom segítségére legyek, átvettem tőle a háztartással járó 
teendőket, mivel ő egész nap el volt foglalva pedagógusi mun-
kájával. Egy idő múlva azonban gondolnom kellett arra is, hogy 
jövőm és gyermekeim érdekében feltétlenül valamilyen munka 
után nézzek. 

Rahón semmilyen munkalehetőség nem akadt, csak a 
kartongyárban ajánlottak szakácsnői állást. Hosszú megfontolás 
után azonban lemondtam róla, hiszen tudtam, hogy a legkisebb 
hiba vagy hiány esetén ott leselkedne rám a szovjet börtönök 
árnyéka. Ezenkívül Rahón engem tanítónőként és az erdőmémök 
feleségeként ismertek... 

Közben levelet kaptam egy Munkácson élő nagynénémtől 
(özv. Nátolya Mihályné, sz. Hofman Hermin), aki megírta, hogy 
súlyos combtöréssel fekszik, és nagyon szeretné, ha elmennék 
hozzá ápolónőnek, amiért lakást és kosztot biztosítana nekem. 
Meggondoltam a dolgot, és úgy határoztam, hogy elmegyek 
Munkácsra, mert a városban talán több lehetőségem lesz arra, 



hogy megfelelő munkát találjak. így tehát összepakoltam leg-
szükségesebb holmimat és elindultam Munkácsra. 

Nagynéném saját háromszobás lakásában lakott a Lator-
ca-parti villanegyedben. Akkor még élt a nővére is (Erzsike 
néni), akinek szintén volt egy lakása a város másik végén, 
ahonnan minden nap eljött meglátogatni a húgát. Hermin néni 
két szobát bérbe adott egy zsidó zenetanárnak és egy orosz 
revizornak, akiknél rendszeresen kellett fűteni és takarítani. 
Mivel a lakásban nem volt vízvezeték, így a vizet az udvaron 
lévő kútból kellett hordani. Én már az első napon láttam, 
hogy Hermin néni cselédet csinált belőlem, mert úgy hajtott, 
mint egy rabszolgát. A testvérével már a második napon 
utasítottak, hogy mossam ki a három hónap alatt felgyülem-
lett szennyesüket, amit a télutói napon az udvaron, a kút mellett 
kellett kiöblíteni. 

Természetes, hogy ekkor meghűltem, és a magas láz le-
vert a lábamról. Amikor azonban a számomra kijelölt 30-35 
cm széles kanapéra feküdtem, hogy egy kissé megpihenjek, 
Hermin néni rám szólt: "Ha pihenni akarsz, menj a kórház-
ba!" 

Ezzel szemben ő nem szállt le az ágyról, pedig a sebe már 
gyógyult és az orvos mozgást ajánlott neki. 

Hermin nénin kívül (főzés, etetés, mosdatás, gyógyszerek 
adagolása, az ágytál kihordása, amit a legjobban utáltam), 
még a lakókat is ki kellett szolgálnom. Reggel 5 órától késő 
éjszakáig talpon kellett lennem. Már vissza akartam utazni 
Rahóra, amikor megtudtam, hogy tíz évi távollét után vissza-
tért a lágerből Fatán doktor, aki a poliklinikán dolgozik. Gyors 
elhatározással felkerestem őt, és kértem, hogy ismeretsége 
révén segítsen álláshoz jutnom. 

Készségesen megígérte ezt és néhány napon belül saját 
maga jött el hozzám, mivel a Vakok Egyesületének üzemében 



talált számomra állást. A munkásszálló vezetője rákbeteg 
volt és kórházban feküdt. Visszatérésére már nem volt 
remény. Én rögtön el is mentem az üzem igazgatójához, Dzján-
ka Jenőhöz, aki nagyon szívélyesen fogadott, és menten kine-
vezett a szálló teljhatalmú "parancsnokává". 

A fizetésem 410 rubel volt (régi pénzben). Ez minimális-
nak számított, de én nem bántam, mert valahol meg kellett 
végre "kapaszkodnom". A munkásszállón körülbelül 100 vak 
férfi és nő lakott, akik az üzem különböző műhelyeiben dol-
goztak. Mivel az üzem létszáma állandóan nőtt, így a régi 
Vakok Intézetének épületei már nem feleltek meg az új tech-
nológiai követelményeknek. Ezért egy új épületkomplexum 
megépítését tervezték a város peremén, de ez csak évek 
múltán valósult meg. 

Egyelőre azonban egy új munkásszálló építése kezdődött 
meg, ezáltal felszabadultak az üzemi részben lévő épületek, 
s így növelni lehetett a termelést. Az új épület 1959-ben készült 
el, így átköltöztettem az egyedülálló vak és félvak munká-
sokat. 

Közben a nagynénim ugyanúgy kihasznált engem, mint 
azelőtt, sőt, a keskeny dívány használatáért még 100 rubelt 
is elvett az én nyomorúságos fizetésemből. így állandóan 
azon törtem a fejem, hogy hogyan tudnék szabadulni onnan. 

Ebben az időben került az üzembe lágeri meghurcoltatásai 
után egy Huda Vaszil nevű volt görög katolikus pap, akinek 
elpanaszoltam gondjaimat. Azonnal felajánlotta a lakásuk 
egyik szobáját, amit én hálásan el is fogadtam és végre ott 
hagytam Hermin néni nagy bánatára kizsákmányoló nagy-
nénémet. 

Hudáéknál majdnem három évig éltem nyugodtan, házi-
gazdáim figyelmességét és jóindulatát élvezve. Amikor 
pedig készen volt már az új munkásszálló, drága jó 



igazgatóm jóvoltából kaptam ott egy szobácskát, ahová át 
is költöztem. Közben állandóan próbálkoztam valami 
jövedelmezőbb állás után nézni, hogy végre magamhoz ve-
hessem fiacskámat, Palikát, de ez sehogyan sem sikerült. 

Először Fatán doktorhoz fordultam segítségért, aki köz-
benjárt Brascsajko gyermekorvosnőnél, arra kérve, hogy 
helyeztessen át az onokóci gyermekszanatóriumba neve-
lőnőnek. Brascsajkoné meg is ígérete a segítségét, de amikor 
kiderült, hogy börtönviselt vagyok, kategorikusan nemet 
mondott. 

Próbálkoztam a munkácsi levélarchívumnál is, mint olyan, 
aki jól ismeri a latin nyelvet, ezenkívül több nyelvre is fordít-
hatna okmányokat, de ők, miután belenéztek az igazolvá-
nyomba, sajnálkozva ingatták a fejüket. Beszélhetnék még 
sok ilyen esetről, amelyek mind elutasítással értek véget, 
mivel a kommunista állam szemszögéből nézvén fölötte 
veszélyes személynek számítottam. 

így bele kellett nyugodnom a megváltoztathatatlanba, an-
nál is inkább, mert az igazgatóm a világ legnemesebb em-
bere volt, ezenkívül pedig szerettek és tiszteltek mind a va-
kok, mind pedig a hivatali személyzet is. 
• Kezdetben csak a munkásszálló rendben tartásáért felel-

tem, de később egyre több feladatot bíztak rám. Ügyel-
nem kellett a klubhelyiségre, a felnőtt vakok rendes iskola-
látogatására, az étkeztetésre, de főleg a tisztaságra. 

Nagyon sok munkával járt a vakok könyvtárának rend-
ben tartása. Először is én regisztráltam és katalogizáltam 
a Braille nyomtatású nehéz könyvkötegeket, mert addig 
senki sem törődött velük. Jellemző a teljes közömbösség-
re az, hogy a könyvtár egy nedves pinceodúban volt, ahol 
a nagy páratartalom miatt egyre-másra mállottak szét a 



könyvek. Hogy kissé megvédjem őket, a takarítónővel 
kihordtuk száradni az udvarra. 

Ez a munka körülbelül három évig tartott. Miután 
átköltöztünk az új munkásszállóba, Irénke sógornőm elküldte 
hozzám Palika fiamat, hogy és itt végezze el a középiskola 
10. osztályát. 

Mivel az én fizetésem nem volt elég kettőnk fenntartására, 
így drága jó igazgatóm engedélyével irodalmi kört szervez-
tem a ruszin vakok számára, ahol heti háromszori foglal-
kozásért 100 rubel fizetést kaptam. Ezenkívül magyar szépiro-
dalmi műveket olvastam fel a magyar ajkú vakok részére, 
ezért 20 rubelt kaptam. Még egy vak tanítóházaspár 
felkészítését is vállaltam az egyetemre. 

Ez a munka (tankönyvek felolvasása, latin, német nyelvta-
ni ismeretek és fordítás, egyetemi feladatok megoldása stb.) 
az egyetemi évek végéig biztosította számomra a havi 100 
rubelt. így már magamhoz vehettem serdülő korban lévő 16 
éves fiamat. 

Fiacskám azonban előre is eltökélte (és ez volt minden 
vágya), hogy a középiskola befejezése után orvosi tanul-
mányokat folytat az ungvári egyetemen. E célból megkérte 
az igazgató urat, hogy adjon neki valamilyen munkát az üzem-
ben, mivel a további tanulmányaihoz szüksége lesz egy kis 
pénzre, a hiányzó 10. osztályt pedig az esti tagozaton fogja 
befejezni. 

A drága jó Dzjánka Jenő igazgató itt is segítségünkre sie-
tett, és felvette Palikát a mechanikai műhelybe segédmunkás-
nak 600 rubeles fizetéssel. így aztán Pál fiam a napi munka 
mellett még az esti iskola 10. osztályát is befejezte, még-
pedig aranyéremmel. 

A hosszú távollét után az én fiam sehogyan sem tudott hoz-
zám szokni, és ezzel sok keserűséget okozott nekem. Gyermek-



ésszel sehogyan sem tudta felfogni, hogy én nem saját akara-
tomból hagytam ott őt és nővérét, hanem a kegyetlen és isten-
tagadó rendszer áldozata lettem a férjemmel együtt. 

A nyomorúságos fizetésemből nem tudtam őt úgy öltöztet-
ni, ahogy ő szerette volna, mert még a megmaradt néhány 
holmimat is elszedték a férjem rokonai. Most már mindez a 
múlté és én semmit sem sajnálok, csak a saját és gyermeke-
im tönkretett fiatal éveit. 

Munkámat továbbra is a legnagyobb lelkiismerettel végez-
tem és ezért egyre-másra újabb feladatokat bíztak rám. 

Alig egy-két évi ottlétem után kineveztek szakszervezeti 
titkárnak, majd valamivel később a Vakok Egyesülete intéző 
bizottságának titkárává. 

Ebben a minőségben dolgoztam egészen nyugdíjba menete-
lemig, vagyis 1973. szeptember 30-ig. Tehát éppen 64 éves 
koromban lettem nyugdíjas. 

A munkásszálló vezetésével járó felelősségteljes munka 
és a rengeteg társadalmi megbízatás nagyon kimerített és 
ezért megkértem az igazgató urat, hogy részemre valami 
más elfoglaltságot találjanak. 

Akkoriban valamilyen vétség miatt elbocsátották az 
igazgató-helyettest és erre Kijev, a Központi Hivatal küldött 
egy vak embert, akinek felsőfokú jogi végzettsége volt és 
azelőtt ügyvédként működött. 

Ennek az újonnan kinevezett igazgató-helyettesnek szük-
sége volt személyi titkárnőre és irodavezetőre. Én elvállal-
tam ezt az állást, annál is inkább, mert a jövedelmem így 600 
rubelre emelkedett. Itt sem volt könnyebb dolgoznom, mert 
reggeltől estig gépelnem kellett, intéztem a hivatalos leve-
lezést, elszámolásokat, szerződéseket, egyesületi ügyeket, 
jegyzőkönyvek vezetését, és kísértem a vak aligazgatót hi-
vatalos útjain. 



így jutottam el vele Moszkvába, Kijevbe, többször Lemberg-
be, Harkovba, Drohobicsba számtalanszor Ungvárra és Kár-
pátalja számos más településére. 

A főnököm annak dacára, hogy vak volt, nagyon művelt és 
jómodorú ember volt, aki nagyon becsült és soha egyetlen szóval 
meg nem bántott. Ez érthető is, hiszen hat év alatt - amíg vele 
dolgoztam - minden munkáját tulajdonképpen én végeztem. 

A neve Fedcsisin Petro Ivanovics volt. A második számú 
felettesem az Intéző Bizottság főnöke volt, egy szintén vak em-
ber, akivel kezdetben nagyon jól megértettük egymást. Évek 
hosszú során láttam el mellette titkárnői teendőket, mint például 
jegyzőkönyvek írását, tagsági díjak szedését, évi elszámolásokat 
és közgyűlések vezetését. 

Később az Intéző Bizottság elnöke részegeskedni kezdett és 
utána már igen nehéz volt vele dolgozni. 1973 szeptemberében 
illuminált állapotban rá akart venni arra, hogy a terület vak em-
bereinek népszámlálási kimutatásaiba fiktív adatokat újak be. 
Én nem voltam hajlandó az okirathamisításra. Erre kijelentette, 
hogy ha nem fogok neki engedelmeskedni, akkor további 
szolgálataimra nem tart igényt. 

Mivel én már nagyon ki voltam merülve a 18 éven át tartó 
megfeszített munkától, gyors elhatározással megírtam a fel-
mentési kérvényemet és nyugdíjba mentem. 

Felejthetetlen emlékű igazgatóm, dr. Dzjánka Jenő, és al-
igazgatóm, Fedcsisin Petro nagyon kértek, hogy maradjak még, 
de én már nagyon vágytam a pihenésre és ezért hajthatatlanul 
kitartottam elhatározásom mellett. 

Ez 1973. szeptember 30-án történt. Akkor tudtam csak 
meg, hogy az igazgató úr annak idején, amikor munkát adott 
nekem, csak úgy kapott rá engedélyt a hatóságtól (KGB-
től), ha saját felelőssége tudatában állandóan informálni fog-
ja az állambiztonsági szervet az én esetleges államellenes 



megnyilvánulásaimról. Gyakran zaklatták emiatt, ugyanis 
havonta személyesen kellett jelentéstételre mennie a KGB 
irodájába. Ezt nekem csak akkor mondta meg, amikor ő is 
nyugdíjba vonult. 

Emléke feledhetetlen és szent előttem, naponta imáimba 
foglalom. 1979-ben halt meg, közvetlenül azután, hogy drá-
ga fivérem, Murányi Miklós, meghurcolt püspüki vikárius el-
hunyt. 

A nyugdíjalapomba beszámították az elítélésem előtti tanítói 
tevékenységemet is, így 57 rubel 20 kopejkát állapítottak meg 
számomra (új pénznemben), amit 1987-ig folyósítottak. Akkor 
nyugdíjamat felemelték 68 rubel, 83 kopejkára, majd 1988-ban 
70 rubelre. A következő évben még két rubelt adtak hozzá. 
Most, amikor emlékirataim befejezésénél tartok, 1991. év ja-
nuárjától váratlanul 40 rubellel megint többet kapok, valószínű-
leg az infláció miatt. 

A vakok üzemében való hosszú munkám jutalmául még 1966-
ban kiutaltak számomra egy összkomfortos, egyszobás lakást, 
amelyben a mai napig tengetem magányos, betegségekkel ter-
hes öregségemet. 

Gyermekeim többször hívtak magukhoz, de én nem akarok a 
terhükre lenni, annál is inkább, mert a sztálini önkényuralom 
jóvoltából nem én nevelhettem fel őket, következésképpen nem 
tartom érdemesnek magam arra, hogy igénybe vegyem vendég-
szeretetüket. 

1961 -ben kérésemre az ungvári ügyészség nemlegesítette 
elítélésem tényét, tehát okiratot kaptam arról, hogy engem 
olyannak kell ezentúl tekinteni, mint aki nem volt elítélve. 
Ezek szerint az én meghurcolásom, 9 elrabolt évem a 
GULÁG-on, és a "nép ellensége" szégyenfolt semmisnek 
lett nyilvánítva. Vagyis olyan dolognak, ami sohasem történt 
meg velem. Férjemet és fivéremet hamarabb rehabilitálták, 



mivel ők már halottak, és semmit sem követelhettek a "tisz-
telt" bolsevista államtól. 

Most csendben várom sorsom betelj esedését, csupán azt kérve 
a Mindenható Istentől, hogy védje meg az enyéimet, nekem 
pedig adjon könnyű halált. 



Munkácsy 1991. február 13. 

Utóirat 

A GULAG-i élettel kapcsolatban keveset beszéltem arról, 
hogy mi segített nekem átvészelni a sztálini poklot. 

Meggyőződésem, hogy az Istenbe vetett hit és az ima men-
tett meg engem a biztos haláltól. 

Átélve az 50 éve tartó özvegységet, egyedüli óhajom az, 
hogy sokat szenvedett, ártatlan gyermekeim valamiképpen 
kárpótolva legyenek a rájuk szakadt árvaságért. 

Férjem és fivérem a sztálini önkény áldozatai voltak. Kér-
vényem első elutasítása dacára bízom abban, hogy ügyemet 
az illetékesek méltányosan fogják kezelni és meghozzák 
benne a megfelelő, pozitív döntést. 

Mély tisztelettel 

Mészáros Sándorné, 
szül. Murányi Georgina 





Mészáros Sándorné visszaemlékezéseit az ember úgy 
olvassa, mintha az első híradás lenne a hírhedt sztálini 
munkatáborok szögesdrótjain belüli világról. A szerző érdemei 
közül legfontosabbként azt emelném ki, hogy nem utánoz sen-
kit, nem pályázik a memoár műfajban nála korábban jelentke-
zettek babérjaira. Annyira egyéni, annyira összetéveszthetet-
len, amilyen csak az lehet, aki az igazat, a saját bőrén tapasztalt 
egyéni színtiszta igazat íija. 

Másik rokonszenves vonása, hogy óvakodik minden 
túlzástól, az annak tűnő részleteket inkább elnagyolja, nehogy 
a szubjektivizmus hibájába essen. Ez a következetes tárgyi-
lagosság segíti át a szerzőt kilenc év folyamatos kínszenve-
déseinek a felidézésén úgy, hogy még a látszatát is kerüli az 
önsajnálatnak és sajnáltatásnak, és nem esik a másik végletbe 
sem: nem akar önmagából hőst kreálni. Ami azonban akaratától 
függetlenül magasztosítja: az intelligens, vallásos ember hihe-
tetlen lelki erejének a megnyilvánulása a legiszonyatosabb kö-
rülmények közepette is. Mészáros Sándorné az embertelen-
ségben mindig képes meglátni az emberség maradványait (a 
kis cica története, a könnyek az agyonhajszolt ló szemében, 
stb.). Megható és szívet-lelket melengető, ahogyan emlékszik 
mindenkire név szerint, aki csak egy szemernyi jót is tett vele, 
ahogyan aggatja rájuk leggyakoribb jelzőit: a ,jó"-t, a „drá-
gá"-t, a „nemeslelkű"-t. Ami pedig az igazán nagyvonalú em-
berségre vall: képes lépten-nyomon megbocsátani ellensé-
geinek, meglátni bennük az embertelen rendszer áldozatait. 

Mészáros Sándorné emlékirata joggal reprezentálhatja 
a bukott kommunista rendszer bűnlajstromát. Ugyanakkor a 
maga önkritikus tárgyilagosságával példát mutat arra, hogyan 
lehet embernek maradni a legégbekiáltóbb embertelenségben. 

Köszönjük, Györgyi néni! 

Gortvay Erzsébet 


