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Sztálin  Jóska,  te  vad  hóhér,  
megfordulhatsz  sírodban,  
átok  veri  porcikádat,  
nem  pihenhetsz  nyugodtan.  

Álnok  szavad,  hazug  szavad  
de  sok  népet  ámított,  
megszenvedték  hatalmadat  
az  ártatlan  magyarok.  

(Lágerballada) 





A 4. ukrán front  0036. számú  határozata  

1944. november  13.  

(Részlet  a  dokumentumból)  

„...  Egész  sor településen  német  és magyar  nemzetiségű  hadkö-
teles személyek  élnek, akiket ugyanúgy, mint az ellenség katonáit, 
le kell  tartóztatni  és hadifogolytáborba kell  irányítani...  

b)  A német  és  a  magyar  nemzetiségű  hadköteles  személyeket,  
akik  Kárpátontúli  Ukrajna  felszabadított  területén  élnek,  külön  
csapatokban, listák szerint, konvoj alatt hadifogolytáborba kell irá-
nyítani." 



A városparancsnokság  2.  számú  parancsa  

1944. november  13-án  

1. Folyó  évi  november  hó  14-től  három  napon  belül  jelentkezni  
kötelesek  a legközelebbi  városparancsnokságnál  mindazok  a kato-
nák  és tisztek,  akik  a magyar  és német  hadsereg  kötelékébe  tar-
toztak  és  a felszabadított  Kárpátalja  területén  maradtak.  

Jelentkezni  tartoznak,  német  és magyar  nemzetiségű  hadköte-
les  egyének  is  18 évtől  50  éves  korig.  

2.  Ezen  határidőn  belül  kötelesek  ugyancsak jelentkezni  mind-
azok, akik a magyar megszállás alatt Kárpátalján  a rendőrség vagy 
csendőrség  szolgálatában  álltak.  

3.  Jelentkezni  csak  a  városparancsnokságnál  lehet  naponként  
reggel  9-től  este  7-ig.  

A jelentkezés  utolsó napja  1944.  évi  november  hó  16-ika.  
4.  Mindenki,  aki  a jelentkezésnek  nem  tesz  eleget,  le  lesz  tar-

tóztatva  és  a haditörvényszék  elé  kerül.  
Városparancsnok 



A  SZTÁLINI  LÁGEREKBEN  
ELPUSZTULT  MAGYAROK  

NÉVSORA 





BEREGSZÁSZI  JÁRÁS  



Asztély 

A beregsurányi  útvonalon  és határátkelőhelynél  elterülő falu la-
kossága  1944-ben  573 lélek  volt.  1945 július 3-án  keltezett  hely-
hatósági  lista  alapján állapíthatjuk  meg, hogy  106 személy  tartóz-
kodott  a  jelzett  időszakban  a  különböző  hadifogolytáborokban  
(1896—1926  közti  születésűek),  ebből  civilként  70 férfit  deportál-
tak  Szolyvára,  a  többi katonaként  vonult  be  s került  fogságba.  A 
KMKSZ  asztélyi  alapszervezetének  aktivistái  (elnöke  Olasz  Mik-
lós) a túlélőkkel közösen állították  össze a lágerlistát: 61 férfit hur-
coltak  el,  23-án  tértek  haza,  43-an  odapusztultak,  a  II.  világhá-
borúban  5-en  estek  el.  

A falu lakossága  1991.  október 27-én kopjafát és síremléket  ál-
lított  a  községi  temetőben  az  áldozatok  emlékének.  

A falu  mártírjai:  

Badak  Bálint  (1900),  Bakó  Sándor  (1896),  Csok  Benjamin  
(1914),  id.  Csok  József  (1897),  Derczeni  Béla  (1912),  Dragamér  
Sándor  (1915),  Fazekas  Gyula  (1897),  Fazekas  István  (1913),  File  
Bertalan  (1906),  File  István  (1925),  Gábor  Géza  (1924),  Gábor  
Gusztáv  (1926),  Kiss  Géza  (1906),  Kovács  Lajos (1909),  Ködöböcz  
Bertalan  (1896),  Lakatos  Ferenc  (1908),  Lakatos  Kálmán  (1910),  
Nagy Bertalan  (1912), Nagy Béla (1909), Nagy József  (1915),  Nagy 
Sándor  (1908),  Orosz  Sándor  (1913),  Pál  Béla  (1912),  Pál  Ferenc  
(1925),  Pál  István  (1929),  ifj.  Pál  József  (1912),  Pénzes  Károly  
(1909), Simon Gyula (1910), Somi Dezső (1911), Somi József (1918),  
Somi Miklós  (1916), Verbiás  Béla  (1907), Verbiás  Pál  (1911),  Sütő  
József  (1896).  

(A II.  világháború  áldozatainak  névsorát  nem kaptuk  meg.)  



B a d a l ó 

A Tisza  menti  településről,  melynek  lakossága  1944—ben  1248  
fő  volt,  kb.  200  személyt  hurcoltak  el.  Közülük  több  mint  nyolc-
vankilenc  a  sztálini  terror  áldozata  lett.  

A második  világháborúban  csupán  11-en  estek  el  a harc  meze-
jén.  A deportáltakat  a  belorussziai  és  az  ukrajnai  koncentrációs  
táborokba  szállították.  A  KMKSZ  badalói  alapszervezete  a  helyi  
tanáccsal  közösen  készítette  el  a  deportáltak  listáját.  A falu  már-
tíijainak emlékére a temetőben kopjafát állítottak,  a település köz-
pontjában  pedig  1992-ben  emlékművet  avattak.  

A  település  mártírjai  (a lista  nem  teljes):  

Bak  István  (1887),  Bak  András  (1923),  Bíró  Béni  (1906),  Bíró  
Bertalan  (1910),  Bíró  Márton  (1904),  Bíró  Béla  (1898),  Bíró  Ber-
talan  (1897), Bíró Pál (1905), Bíró Elek (1908), Bíró Gusztáv  (1903),  
Bíró Albert  (1915),  Bíró László  (1901),  Bíró Imre  (1925), Bíró  Elek  
(1917),  Bíró Kálmán  (1925),  Bíró Gyula  (1910),  Bíró Dezső  (1905),  
Bíró  Béla  (1902),  Bíró  Miklós  (1901),  Csóbi  Bertalan  (1887),  Esze  
Elek  (1898),  Esze  Elek  (1924),  Esze  Károly  (1913),  Hajdú  István  
(1909), Hajdú Ferenc (1903), Illés Béla (1906), Jakab Gyula  (1900),  
Kovács  Béla  (1904),  Kovács  Lajos  (1905),  Kovács  József  (1911),  
Kovács Dezső (1905), Kovács Károly (1906), Kovács Gáspár  (1911),  
Kállai  Dezső (1901), Kállai Józsefi?), Kovács Gusztáv (1901),  Kálló 
István  (1901),  Kázmér  Béla  (1926),  Lőrincz  András  (1924),  Nagy  
Ferenc  (1905),  Nagy  József  (1921),  Nagy  Pál  (1903),  Nagy  Béla  
(1915),  Nagy  Gábor  (1900),  Nagy  Elek  (1929),  Nagy  Elek  (1902),  
Paládi  Péter  (1899), Paládi  Gyula  (1907), Pápai  Balázs  (1911),  Pé-
ter  Albert  (1926), Péter  Gyula  (1919), Péter  Gusztáv  (1898),  Péter  
Béni (1924), Péter Imre (1901), Péter Gyula (1903), Polner  Gusztáv  
(1901),  Polner  Károly  (1898),  Pálfi  Móric  (1904),  Pápai  Balázs  
(1910),  Sárközi  Lajos (1908),  Sárközi  Gáspár  (1913),  Sárközi  Béla  
(1911),  Somók  Ignác  (1901),  Szabó  Elek  (1914),  Szabó  Zoltán  
(1911),  Szalai  Dezső  (1906),  Szabó  Károly  (1902),  Székely  Gyula  
(1902),  Szilágyi  Elek  (1910),  Szoboszlai  Ernő  (1913),  Székely  Ká-
roly  (1911),  Szalai  Károly  (1912),  Szabó  Dezső (1909), Tóth  István  



(1904), Veres Béni  (1905), Veres Károly  (1925), Veres Imre  (1887),  
Veres Imre  (1912), Veres Albert  (1911), Veres  Dezső (1899),  Veres  
Béla  (1907), Veres  Lajos (1913), Virág József  (1914), Virág  Károly  
(?), Váradi János  (1904).  

A  II.  világháború  áldozatai:  

Barát  Imre, Hajdú Béla, Hajdú Pál, Hajdú Pál  I., Jakab  Károly,  
Kopács  Károly,  Kémedi  Sándor,  Péter  Ignác,  Sárközi  Elek,  Szabó  
Béni,  Szalai  Károly,  Tóth  Károly.  

(Az összeállítók  a  születési  évszámokat  nem tüntették  fel.)  



Balazsér 

A Makkosjánosihoz csatolt falut 1944-ben 785-en lakták. A civil 
férfiakat  e kistelepülésről  is fegyveresen kísérték  Szolyvára  1944  
novemberében.  Hogy hányat,  erre pontos választ  az  1945.  augusz-
tus  3-án,  a  helyhatóság  által  (elnök  Ivan  Medvigy,  a  titkár  neve  
olvashatatlan)  összeállított  lista  alapján  adhatunk:  a  távolba  sza-
kadt  88  férfiból civilként  42-en  —  az  1.  sz.  lista  szerint  — nem-
zetiségük  miatt  kerültek  a  szolyvai  gyűjtőtáborba  (1896—1926  
közti  születésűek);  a  2.  sz.  lista  azok  nevét  tartalmazza,  akik  ka-
tonaként  bevonultak  a  magyar  hadseregbe,  azaz  46-an  öltöttek  
magukra mundért, tartózkodási helyük  1945 augusztusában  isme-
retlen  (1904—1923 közti születésűek).  Balogh  István  és Hapák  Já-
nos,  a  KMKSZ  helyi  vezetői  ebben  a  faluban  feljegyezték  a  túlé-
lőktől  a sztálinizmus áldozatainak  névsorát: 23 elhurcolt  balazséri  
síija  máig  ismeretlen.  

A KMKSZ-aktivisták  kezdeményezésére  a  balazséri  és  a  mak-
kosjánosi  áldozatoknak  1991.  augusztus  10-én  közösen  állítottak  
emlékművet,  avatásán jelen  volt Jeszenszky  Géza,  a Magyar  Köz-
társaság  külügyminisztere.  

A falu  mártírjai:  

Bihari  Gábor  (1922),  id.  Bihari  József  (1903),  ifj. Bihari  József  
(1926), Bihari  Károly (1916),  Daróci Bálint  (1900), Daróci  Bertalan  
(1896),  Haránt  Károly  (1904),  Iván  Bertalan  (1906),  Iván  Gábor  
(1908),  Iván  József  (1924),  Iván  Sándor  (1926),  Izsák  András  
(1912),  Izsák  Béla  (1906),  Katona  János  (1907),  Sirokai  Imre  
(1912),  Sirokai  Károly  (1916),  Szabó  Gábor  (1904),  Szabó  Gusztáv  
(1904),  Tóth  Ferenc  (1923),  Varga  Ferenc  (1901),  Varga  István  
(1908),  id.  Varga  József  (1904), Varga  Sámuel  (1900).  



Bátyu 

A vasúti  gócpontnak  számító  nagyközség  lakossága  1944—ben  
1898 fő volt.  Keményen  megtizedelte  a  második  világháború  ezt  a  
települést  is,  a fronton  18-an  estek  el. Bagu Balázsnak,  a  KMKSZ  
helyi alapszervezete  elnökének felmérése szerint  1944. november-
december közt a körzeti gyűjtőhely központja a bátyúi  Lónyay kas-
tély  volt.  Innen  indultak  a  haláltáborokba  Bátyú,  Bótrágy,  Szer-
nye, Harangláb, Beregsom, Eszeny, Szalóka, Lónya, Hetyen falvak 
férfilakosai.  1944. november  18-án  indult  a  Lónyay kastélyból  az  
első csoport. Szolyváról kerültek  a szambori,  orsai, nevianszki,  bo-
riszovi, sztalinói és más lágerekbe. A levéltár adatai  szerint  a  18—  
50 éves férfiak száma  396 volt.  Ebből  Bagu  Balázs  és Béres  Klára  
a  túlélők  segítségével  eddig 271 ember adatát  dolgozta  fel. A  sztá-
lini munkatáborokba  140-en kerültek. Távol  az otthonuktól,  kato-
naként  81 személyt  tartottak  nyilván.  A deportáltak  közül  38-an  
soha  nem  tértek  vissza.  A kutatáshoz  sajnos  nincs  meg  a  teljes  
névsor,  mivel  már  egyes  családtagok  teljesen kihaltak,  mások  el-
költöztek  és  sokan  még  most  is  tartózkodnak  az  adatközléstől.  A  
Szolyván  meghaltak  közül  a hozzátartozók  hármat  hazahoztak,  a  
helyi köztemetőben vannak  eltemetve. A túlélők vallomása  szerint  
az elhurcoltak között  5 kommunista  is volt, akik párttagsági  köny-
vet  vittek  magukkal.  Amikor  észrevették,  hogy  becsapták  őket,  
megpróbálták könyvüket felmutatni, de már  ez sem segített rajtuk. 
Bátyúban  is  a  helyi  KMKSZ-alapszervezet  kezdeményezésére  
1989 novemberében  kopjafát állítottak  a  temetőben,  és  1992-ben  
emlékművet  avattak  a  templomkertben.  

A  nagyközség  mártírjai:  

Baksa  József  (1895),  Baksa  László  (1926),  if]. T.  Baraté  Albert  
(1924),  Baraté  Béla  (1915),  Berber  Antal  (1916),  Dankó  János  
(1926), Demjén Endre  (1908), Demjén Ernő (1904), Demjén  Ferenc  
(1906), Demjén Gábor  (1909), Demjén János (1901), Demjén József 
(1908),  Demjén  József  (1912),  Drohobeczky  Kornél  (1895),  Dudás  
János  (1926), Halász  Menyhért  (1906),  Kovács Károly  (?),  Kosztyu  
József  (1924),  Kelemen  Pál  (1926),  Márkus  Béla  (1919),  Márkus  



József  (1925),  Nagy  Ferenc  (1918),  Nyeste  Gábor  (1909),  Nyeste  
Géza  (1905), Nyeste  Ignác  (1901), Nyeste  Sándor  (1900), Oláh  Já-
nos  (1922),  Orbán  András  (1920),  Orbán  Gábor  (1924),  Sebestyén  
István  (1907), Sütő András (1904), Sütő Ferenc (1914), Szabó And-
rás  (1924),  Tóth  István  (1910),  Tóth  József  (1910),  Tóth  Miklós  
(1907),  Tóth  Vilmos  (1924).  

A  II.  világháború  áldozatai:  

Baksa  Károly  (1919),  Bihari  Endre  (1912),  Borcsik  Ferenc  
(1904),  Dankó  Gyula  (1923),  Demjén  Péter  (1920),  Jenei  Gyula  
(1922),  Kosztyu  Ferenc  (1912),  Lackó József  (1920), Márkus  Ber-
talan  (1910),  Nyeste  Ernő  (1913),  Révész János  (1910),  Sütő  Béla  
(1918), Szuhánek  István  (1910), Szufilkánics András  (1920),  Szűcs  
Tibor (1912), Tóth  Géza (1907), Tóth Miklós (1921), Tuba  Menyhért  
(1902). 



Bene 
A  községi  tanácsi  joggal  rendelkező  Bene  lakossága  1944-ben  

1024 fő volt.  A helyhatóság  ebben  a faluban  is összeállította  a  ha-
difogolytáborokban  tartózkodók  eléggé pontos  adatlistáját.  A név-
sort  1945. július 3-án  nyújtották  be  a beregszászi  körzeti  hatósá-
gokhoz,  amely  139  nevet  tartalmaz.  Ebből  82  személyt  civilként  
deportáltak  (1896—1926 közti születésűek),  a többi katonaként ke-
rült  a frontra, illetve orosz fogságba. AII.  világháború végén  a falu 
lakosai  titokban  a  helyi  zsidótemetőbe  3 hősi  halott  magyar  hon-
védet  temettek  el,  akiket  a  szovjet  katonák  halálra  gyötörtek.  
Ugyanis  a  falu  határában  75  magyar,  2  német  katonát  ejtettek  
fogságba és zárták  őket  a helyi  uradalmi  kastélyba.  1992-ben  sír-
emléket  állítottak  az  emlékükre.  A KMKSZ benei  alapszervezeté-
nek  aktivistái  a helyi tanáccsal  együtt  állították  össze Bene  láger-
listáját. Az itteni  alapszervezet  elnöke, Horváth  László élve került 
haza  a sztálini haláltáborokból.  A benei  túlélők részt vettek  a  lista  
utólagos leellenőrzésében. Tudomásuk  szerint  141 férfit hurcoltak 
el  a faluból. A szolyvai gyűjtőtáborból különböző csoportokba  oszt-
va szállították  őket a GULAG-okra (Szambor, Ocsemcsiri, Tbiliszi, 
Krasznolucs,  Ilistni,  Ural,  Jereván,  Szánok,  Molotov,  Petroza-
vodszk,  Boriszov, Murmanszk,  Sztalinov).  32  személynek  a  sírhe-
lye  máig  is  ismeretlen.  Az  ártatlanul  elpusztultak  emlékét  meg-
örökítették.  1989.  november  l- jén  kopjafát  állítottak  a  helyi  
temetőben,  1992-ben  pedig emlékmüvet  avattak  a falu főterén. 

A  község  mártírjai:  

Balogh  István  (1922),  Balogh  Sándor  (1901),  Benke  Bálint  
(1922),  Elek  András  (1927),  Fekete  Sándor  (1925),  Gazda  Lajos  
(1899), Harapka  Béla  (1923), Harapka János  (1925), Horváth  Béla  
(1912),  Hegyi  Béla (1926),  Holozsai  József  (1912),  Holozsai  Károly  
(1923), Juhász  János  (1906),  Katkó  Miklós  (1905),  Kovács  Ferenc  
(1925),  Kovács  István  (1926),  Kovács  Béla  (1924),  Kocsis  István  
(1923), Nyíri Miklós (1920), Olcsvári  Ödön (1905), Orémusz  László  
(1896), Orémusz László (1921), Orémusz  Béla (1924), Orémusz  Ist-
ván  (1900),  Percsi  István  (1926),  Polák  János  (1906),  Pák  Miklós  



(1925),  ifi.  Putnoki  József  (1922),  Sándor  István  (1924),  Sándor  
Bertalan  (1926),  Székely Sándor  (1910), Veres  István  (1925).  

A  meggyilkolt  magyar  katonák:  

Gösi  György  (1917),  Lipicki  Pál  (1918),  Kövesi János  (1914).  



Beregardó 

Az  1944-beli  helységnévtár  alapján  lakossága  1203  fő  volt.  A  
helyi  népbizottság  vezetői  (elnök  Katona  István,  titkár  Miklósi,  
utóneve olvashatatlan)  1945. július 4-én  egységes listát  állítottak  
össze  azokról  a  személyekről,  akik  nem  tartózkodtak  a  faluban,  
feltehetően  szovjet  hadifogolylágerekben  voltak,  név  szerint  126  
ardói  (1899—1926 közti  születésűek)  férfi nevét  tartalmazza.  Kü-
lön  a  civilként  internáltak  nevét  nem  egyértelműen  tüntették  fel.  
A KMKSZ beregardói  alapszervezetének  alelnöke,  Szabó Magda  a  
túlélők  segítségével  pontosította  és  azonosította  az  1945-ben  ké-
szült  lista  adatait.  Megállapítást  nyert,  hogy  a  faluból 46-an  vo-
nultak  be katonának,  a harctéren  10-en  elestek,  7-en  még  élnek.  
Az NKVD tisztjei  74  civil  személyt  hurcoltak  el  Szolyvára,  15-en  
odahaltak,  41-en  hazatérésük  után  elhunytak,  az  elhurcoltak  kö-
zül még 18-an  élnek az  1991. június  1. állapot szerint  (1905—1925  
közti  születésűek).  A levéltári  listán  szereplő  5  személy  kilétéről  
/Kovács András ( 1921), Gajdos Imre ( 1923), Demeter József  (1919),  
Demeter  János  (1911),  Leskó  Albert  (1926)/  a  helybeliek  keveset  
tudnak.  Szerintük  ezek  a személyek  a lágerekből hazatértek, majd 
a faluból családjukkal ismeretlen  helyre költöztek. A túlélők  4 sze-
mély  nevét  nem  tudták  azonosítani:  Rapka  Iván  (1906),  Débely  
Fegyir  (1911),  Dobos  József  (1915),  Babják  Alekszander  (1900),  
nem voltak ardai lakosok. Feltevésünk  szerint  a környék  tanyáiról  
elvitt  ruszin  telepesek  voltak.  Összességében  25  ardai  férfi  sírja 
máig  ismeretlen.  1991.  szeptember  l- jén  a  helyi  temetőben  em-
lékművet  állítottak  az  áldozatok  tiszteletére.  

A falu  mártírjai:  

Babják Sándor  (1922), Bakos Gábor (1924), Baksa Gyula  (1901),  
Baksa  Elek  (1925),  Boldizsár  Sándor  (1924),  Galajda  Pál  (1904),  
Huszár  András  (1908), Jakab János  (1920),  Kacsanovszky  István  
(1925),  Kosán  János  (1908),  Máté  Ferenc  (1917),  Szircsák  Ferenc  
(1910),  Szircsák  Pál  (1925),  Szokolóczky  Bertalan  (1912),  Tóth  
András  (1901).  



A  II.  világháború  áldozatai:  

Bakos  Miklós  (1912),  Bakos  Imre  (1920),  Века  Gyula  (1919),  
Csapó  Sándor  (1917),  Illyés  Ernő  (1913),  Kovács Imre  (1919),  Ko-
sán  Sándor  (1912),  Molnár  Bertalan  (1916),  Orosz  János  (1907),  
Szabó János  (1921).  



Beregdéda 

Lakossága  1944-ben  1100  lélek  volt.  1944.  november  18-a  be-
regdédaiak  számára  szintén  gyásznapként  van  nyilvántartva.  
Ezen  a napon  fegyveresen kísérték  az  életerős férfiakat a  szolyvai  
táborba.  Halavács  József  feljegyzéséből  értesülhetünk  arról  is,  
hogy  a gyermekeit  rajongásig szerető édesapa  a haláltáborban  ro-
konára,  sógorára bízza gyermekei  otthoni megsegítését,  nevelését,  
amikor  a járványos  betegség miatt  úgy  érzi,  hogy  életének  utolsó  
percei megvannak  számolva. És a rokonszerető  sógor  szerencsésen 
hazatérve  a  táborból  mindenkor,  minden  körülmények  között  ele-
get  tett  ennek  a kérésnek...  Sok  özvegy  édesanya  így  is  csak  kín-
keservesen  tudta  felnevelni szeretett  gyermekeit,  de  sok  édesanya  
is  meghalt  a  reá  nehezedő  teher  alatt...  1945. július  4-én  a  hely-
hatóság által összeállított listák  szerint  159 férfi (1900—1926 közti 
születésűek)  az ismert  okok miatt  nem  tartózkodott  a faluban.  Az 
1.  sz.  listán  88  név  van  feltüntetve,  akiket  hadifogolyként  vettek  
számba.  A 2. sz. listán  lévők korábban katonaként  vonultak  be  (71 
férfi), bővebb  információval  az  adatgyűjtők  sem  rendelkeznek.  A  
szovjet  GULAG-okon  meghaltak  névsorát  Halavács  József,  a  be-
regdédai  alapszervezet titkára  állította  össze  az életben  maradtak  
segítségével.  Negyven  mezőhomoki  és beregdédai  férfi pusztult  el  
ártatlanul  a  sztálini  lágerekben.  A II.  világháborúban  27-en  hősi  
halált  haltak.  A falu népe  1989. november  26-án  kopjafát  állított  
a  temetőben,  1991.  november  21-én  pedig  emlékművet  avatott  a  
beregdédai  és  a  mezőhomoki  áldozatok  tiszteletére.  

A falu  mártírjai  (a lista  nem  teljes):  

Baraté  József  (1901),  Barát  Károly  (1924),  Bessenyei  Imre  
(1924),  Bessenyei  Sándor  (1887),  Fekete  István  (1926),  Gazdag  
András  (1913),  Gazdag  István  (1921),  Gazdag  József  (1903),  Gaz-
dag  Sándor  (1905),  Gerzsenyi  István  (1925),  Homoki  Albert  (?),  
Illés  Bertalan  (1904),  Izsák  János  (1925), Jászik  Bertalan  (1918),  
Jászik  Ferenc (1917), Jászik  Miklós (1901), Jóni József  (1905),  Ke-
mény Béla (1910), Kiss Albert (1906), Miskolci Béla (1903),  Pallagi  
János  (1926),  Pásztor  György  (1904),  Perpék  Lajos  (1900),  Ple-
vinszki  Lajos (1923),  Sinszki  Lajos  (1926).  



Beregsom 

A falu lakossága  1944-ben  1191 lélek volt.  A  megpróbáltatások  
éveit a somiak is nehezen  vészelték  át. AII. világháborúban  19-en  
estek  el,  emléküket  megörökítették  a  református  templom  udva-
rán.  A falura  vonatkozó  levéltári  adatok  szerint  az  akkori  népbi-
zottság  vezetőinek  1945. július 6-án  Beregszászba  beküldött,  két  
részből  álló  jelentésében  az  orosz  katonai  őrizetben  lévő férfiak 
száma  összesen  115 volt, akik  különböző munka-  és hadifogolytá-
borokban  tartózkodtak.  Az  egyik  listán  annak  a  66  személynek  a  
neve  szerepel,  akiket  1944  novemberében  háromnapos  munkára  
hurcoltak  el.  Ködöböcz Lilla,  a helyi  KMKSZ-szervezet  elnökének  
összesített  adatai  szerint  81-en  kerültek  koncentrációs  táborba,  
24—en nem tértek  haza. Sütő Kálmán  parasztköltő úgy tudja, hogy 
„az  emberek  összeszedése  éjjel  történt,  házról  házra járva  a  kato-
nák  által,  a falu kommunistáit  is  elvitték..."  A koncepciós  per  ál-
dozata  lett  két  párttag  is:  Nagy  Lajos,  Barkaszi  Bálint.  A mártí-
roknak  1991.  november  2-án  emlékművet  állítottak  a  templom  
udvarán. 

A  falu  mártírjai:  

Baksa  Endre  (1909),  Baksa  Béla  (1904),  Balogh  Gyula  (1907),  
Barkaszi  Gyula  (1899),  Barta  Balázs  (1912),  Barta  János  (1907),  
Barta  Béla (1910), Derne Béla (1907), Derne Bertalan  (1910),  Derne 
Kálmán  (1906),  Fejes Gábor  (1900),  Kelemen  Bertalan  (1900),  Ke-
lemen  Ferenc  (1904),  Kelemen  Zoltán  (1925),  Kódus  Béni  (1907),  
Ködöböcz  László  (1910),  Ködöböcz Árpád  (1924),  Ködöböcz  Sándor  
(1896),  Ködöböcz Pál  (?), Nagy Pál (1926), Nagy Árpád  (1918),  Sza-
bó  Simon  Béla  (?), Tuba  Ferenc  (1903),  Tóth  Ferenc  (1899)..  

A  II.  világháború  áldozatai:  

Baksa  Endre,  Baksa  Ferenc,  Baksa  Lajos,  Balogh  Ferenc,  Bar-
kaszi  Lajos, Barta  Ernő,  Barta  Bálint,  Biri  Péter,  Demjén  Gyula,  
Demjén  Lajos,  Gerzsenyi  Ferenc,  Hajdú  Géza,  Kelemen  Sándor,  
Kondor  János,  Kódus  Balázs,  Papp  Sándor,  Simon  József,  Tégh  
Mihály,  Tuba  Béni.  



Beregszász 

Kárpátalja  egyetlen  magyar  többségű,  városának  lakossága  
1944-ben  19 373 fő.  1944. november  18-án  az NKVD katonái  hoz-
záláttak  a hadköteles férfiak begyűjtéséhez. A túlélők  visszaemlé-
kezése  szerint  a  mostani  Kossuth  Lajos iskola  épületében  kellett  
jelentkezni.  Aki  oda bekerült,  azt  onnan  már  nem  engedték  ki.  Az 
itt összeterelt beregszásziakat  a hátsó udvaron keresztül rést  nyit-
va a kerítésen  a fő utcára terelték. Ezt azért tették, hogy a  Bocskay 
utcán  az iskola  előtt  várakozók  ne tudják meg, hogy hová  viszik  a  
három  napos  munkára  jelentkezőket.  A környékbelieket  pedig  a  
pénzügyőrségi  épületben  helyezték  el.  

Csok Sándor túlélő visszaemlékezésében  megemlíti,  hogy „a leg-
bátrabbak  voltak  a legszerencsésebbek,  mivel  még  Beregszászban  
megszöktek,  és meg kell mondani,  nagy vakmerőség kellett  hozzá,  
mert  rosszabb  esetben  az  ilyeneket  helyben  agyonlőtték.  Amikor  
Makkosjánosiban  egy  gáti  származású  ember  az  egyik  útszélén  
álló  asszonyhoz  odalépett,  vizet  akart  kérni,  az  egyik  katona  ezt  
megakadályozta, mire az illető személy szembeszállt  őrzőjével. Pil-
lanatok  alatt  ott  termett  még három katona, bevitték  a guti  erdő-
be..., mi csak  egy lövést hallottunk  és ezt az embert közülünk  többé  
senki  sem  látta.  A lágerekben  pedig  az  embertelen  körülmények  
miatt nagyon sokan elpusztultak, többen pedig öngyilkosok  lettek."  

Hasonló  beszámolók  tucatjaiból  tudnánk  idézni.  Mindegyikük  
az  élethalálharcról  számol  be.  

1945. július 3-án  egy bizonyos J .  A. Gergely,  a beregszászi  Nép-
bizottság szociális osztályának referense készítette  el a beregszászi 
hadköteles  férfiak  listáját,  melyen  1547  személy  neve  szerepel,  
akik  az akkori  állapot  szerint ismeretlen  helyen,  illetve  különböző  
lágerekben  tartózkodtak.  Elemzésünk  szerint  1020 személyt  civil-
ként internáltak.  Eme feltevésünket igazolja, hogy  e nevek  mellett  
feltüntették  a  szolyvai,  szambori,  szanoki,  valamint  a  perecsenyi  
gyüjtőlágereket, tehát ezek szerint tudomásuk volt hollétükről.  Eb-
ből  kitűnik  az  is,  hogy  körülbelül  527-en  magyar  katonaként  vo-
nultak  ki  a frontra. 



A  KMKSZ  beregszászi  városi  szervezetei  még  nem  készítették  
el  a veszteséglistát.  Felhívásunkra  nagyon  sokan  reagáltak  a  be-
regszászi  lakosok  közül,  több mint  félezer levelet kaptunk.  A leg-
megbízhatóbb adatokat Huszti  Sándor túlélő juttatta  el  címünkre,  
aki levelében mellékelte annak  a 36 lágertársának  a névsorát,  akik  
odapusztultak.  Az  összesített  adatok  szerint  57-en  haltak  meg  a  
különböző  lágerekben.  Kerényi  Gyula  KMKSZ-aktivista  nagyon  
nagy  segítséget  nyújtott kutatómunkánkban,  egyike  volt  a  bereg-
szászi  emlékkonferencia  szervezőinek.  

A  KMKSZ-szervezetek  1990-ben  kezdeményezték  a  mártírok  
emlékművének  felállítását  a  helyi  római  katolikus  temetőben,  
mely  egy  gyászoló  anyát  ábrázol.  Alkotója  Horváth  Anna  képző-
művész.  Tervbe vették  egy monumentális  emlékmű felállítását  is,  
melynek makettjét már elkészítették  (tervezője Veres Péter  bereg-
szászi  képzőművész).  

A  város  mártírjai  (a lista  nem  teljes):  

Alekszi  György  (1918),  Almássy  Géza  (1907),  Balla  István  
(1913),  Balla  Sándor  (1881),  Barta  Gábor  (?),  Billa  Endre  (1920),  
Cseh  Sándor  (1898),  Dani  István  (1912),  id.  Deák  György  (?), ifj. 
Deák  György  (?),  Demeter  János  (1910),  Fazekas  István  (1923),  
Finta  Ferenc  (1912), Forgon  Gusztáv  (?), Gaál  Béla  (1926), dr.  Ge-
cse István  (1900), Haupman  Béla  (?), Henkel József (1902),  Hubert  
Károly (1917), Hunyadi István (1926), Imre-testvérek  (?), Iski End-
re (1909), Iski Sándor (1910), Kari Béla (?), Kelemen Károly  (1921),  
Kelemen  László  (1926),  Komonyi  András  (?),  Kovács  Kálmán  
(1915),  Kovács  Kálmán  (1898),  Kovács  Pál  (?),  Kovács  Pál  (1925),  
Lénert  Pál  (1915),  Lukács  Béla  (1920), Mándi  Sándor  (1925),  Ma-
rosi  Miklós  (?), Mihovics  Miklós  (1927),  Morvái  Béla  (1897),  Nagy  
Károly (1909), Nagy László (1926), Nagy Miklós (1911), Nyíri  And-
rás  (1925),  Orosz  Sándor  (1899),  Pápai  Géza  (1910),  Pápai  János  
(1907), Pálóczi Bálint  (1914), Papp Ferenc (1898), Regős István  (?),  
Sárközi József  (?), Szabó  Dezső  (1911),  Szabó Sándor  (?),  Szendrei  
József  (?),  Takács  Gyula  (?),  Timkó  János  (1915),  Tóth  József  
(1906),  Turi  Ferenc  (1910),  Újvári  József  (?),  Váradi  Barnabás  
(1900). 



Beregújfalu 

A  település  lélekszáma  1944-ben  1755  fő  volt.  A  sztálinisták  
1944. november  19-én  139 civilt deportáltak  a faluból.  1945. július 
4-én  a helyhatóság által összeállított lista szerint 222 beregújfalui 
férfi (1885—1927 közti  születésűek) került katonai  lágerbe.  Az ár-
tatlanul  elhurcoltak  soraiba  19-en  voltak húsz  éven aluliak,  Máté  
Gedeon és Heé Lajos még a  18. évét sem töltötte be, mégis  elvitték,  
így  sokuknak  a  szolyvai  halálvölgy  lett  a  temetője.  A  KMKSZ be-
regújfalui szervezetének  vezetői  Heé  Béla, Tihor  Béla, Tompa  Ti-
bor és a helyi tanács tisztségviselői közösen készítették  el a  sztálini  
lágerekben  elpusztultak  névsorát,  eddig  sikerült  leellenőrizniük,  
hogy a  108 elhurcoltból  45 férfi pusztult  oda. A II.  világháborúban  
20-an  hősi halált haltak.  A KMKSZ-aktivisták  kezdeményezésére  
1991.  december  8-án  a  templomkertben  emlékművet  állítottak  a  
sztálinizmus  és  a  II.  világháború  áldozatainak.  

A  település  mártírjai:  

Ács  Árpád  (1915),  Ács  Bálint  (1923),  Ács  Béla  F.  (1923),  Ács  
Béla J. (1923), Ács Mihály (1909), Csete Balázs (1923), Danó Bálint  
(1923), Darcsi  Géza (1923),  Iván János  (1902), Máté  Bálint  (1911),  
Máté Bálint  B. (1925), Máté Béla (1923), Máté Ferenc (1905), Máté 
Tibor  (1913), Molnár  Andor  (?), Molnár Árpád  (1921),  Molnár  Bá-
lint  (1924), Molnár  Elek  (1909), Molnár  Endre  (1898),  Molnár  Fe-
renc (1921), Molnár Ferenc F. (1900), Molnár Gyula (1907), Molnár 
János  (1910), Molnár  Péter  (1907), Molnár Sámuel  (1899),  Molnár  
Sándor  (1922),  Orosz Bertalan  (1901),  Orosz  Sándor  (1917),  Orosz  
Géza  (1925),  Orbán  Gyula  (1919),  Pál  József  (1902),  Pápai  Géza  
(1897), Puskás Tibor (1925), Puskás Pál (1919), Tihor Bence (1923), 
Tihor Elemér  (1921), Tihor Gábor  (1898), Tihor  Géza  (1922), Tihor 
Géza  B.  (1922),  Tihor  Károly  (1897),  Tihor  Sándor  (1923),  Tóth  
Árpád  (1895),  Tóth  Béla  (1900),  Tóth  István  (1921),  Tóth  Balázs  
(1902). 



Bótrágy 

A falu  lakosainak  száma  1944-ben  1421  fő  volt.  A  Bótrágyra  
vonatkozó  levéltári  adatokból  tudjuk, hogy  a Népbizottság  akkori  
helyi  elnöke  1945. július 6-án keltezett,  s a körzeti központba  kül-
dött  listáján  215 személy  (18—50 éves férfi) neve van  feltüntetve,  
akik  még  a  katonai  fogolytáborokban  tartózkodnak.  Ebből  62  bó-
trágyi  magyar  katonaként  vonult  be  és  került  a  harctérre  vagy  
fogságba.  153  személyt  1944  őszén  civilként  hurcoltak  el  a  mun-
katáborokba,  a nevezett  okmányban  pontos kimutatás készült,  azt  
viszont elhallgatták, hogy melyik lágerbe kerültek.  A 46 évvel  eze-
lőtti  deportáltak,  majd  odahaltak  listáját  Bíró  László,  a  KMKSZ  
bótrágyi  szervezetének  elnöke,  Izsák  Balázs  és Molnár  Balázs  tú-
lélő,  Hajdú  Ferenc,  a  községi  tanács  elnöke  állította  össze.  A  ha-
zatértek  közül 21-en  még élnek.  78-nak  a  sírhelye ma  is  ismeret-
len.  1990 őszén a halottak napjára elkészült a sztálinizmus magyar 
áldozatainak  emlékműve,  ami  a  KMKSZ  helyi  alapszervezete  és  
az itteni gazdaság vezetői közös összefogásának köszönhető. A köz-
temetőben  gyászszertartás keretében temette  el a falu  szimboliku-
san  saját  halottait.  

A falu  mártírjai  (a lista  nem  teljes):  

Angalét  István  (1899),  Albók  Gábor  (1918),  Béres  Menyhért  
(1899),  Béres  József  (1902),  Bagu  Bertalan  (1925),  Bagu  Imre  
(1910),  Bagu  Ferenc  (1895),  Bagu  Ignác  (1907),  Bagu  Ferenc  
(1910),  Bajusz  Áron  (1899),  Bajusz  Balázs  (1910),  Bajusz  József  
(1905),  Bajusz András  (1924),  Bajusz  Dániel  (1906),  Balogh  Béla  
(1899), Balogh  Béla  (1924), Bíró András (1902), Bíró János  (1908),  
Bárányi  József  (1902),  Bohics János  (1909),  Deák  Ferenc  (1908),  
Dóka András (1903), Dóka József (1902), Estók Sándor (1903), Em-
ber József  (1912), Ember  István  (1914), Filep Gyula  (1899), Hajdú 
Károly (1909), Geró Péter  (1912), Gerő Dezső (1903), Gál Benjamin 
(1905),  Gál  József  (1922),  Gál  János  (1918),  Izsák  Ferenc  (1907),  
Izsák  Dezső  (1900),  ifj.  Izsák  Dezső  (1925),  Izsák  János  (1901),  
Izsák  Ernő  (1924),  Izsák  Bálint  (1902),  Izsák  Gyula  (1903),  Ködö-
böc  Pál  (1921),  Káté  Ignác  (1910),  Marton  Dezső  (1908),  Molnár  



Balázs  (1900),  Molnár  Miklós  (1898),  Molnár  Pál  (1911),  Molnár  
Bertalan  (1912),  Molnár  András  (1908),  Molnár  Kálmán  (1902),  
Molnár  Ferenc (1902), Molnár  Gábor (1900), Molnár Bálint  (1901),  
Molnár  Kálmán  (1895),  Marton  Gyula  (1916),  Magyar  Balázs  
(1900),  Orbán  András  (1908),  Orbán  Sándor  (1910),  Orbán  János  
(1903), Pécsi Ferenc (1909), Pécsi Dezső (1905), Péter  Dezső (1903), 
Péter  István  (1914),  Ráti  Dezső  (1911),  Révész  Balázs  (1906),  Si-
mon  Gyula  S.  (1899),  Simon  Gyula  Gy.  (1921),  Szikora  András  
(1902),  Szakács  Bálint  (1905),  Tóth  János  (1895),  Tóth  János  K.  
(1906),  Tóth  Béla  (1922),  Tóth  József  (1905),  Tóth  Ferenc  (1925),  
Tar  József  (1925), Tari  György  (1910), Varga  János  (1905),  Varró  
István  (1896), Vojtku  Dezső  (1915).  



Bulcsu  (Nagy-)  

Bulcsu  önálló magyar  község volt  Beregszász határában.  1944-
ben  lakossága  964. A Vérke parti  városhoz  1957-ben  csatolták  hi-
vatalosan.  1945.  július  2-án  a  helyi  népbizottság  vezetői  (az  
összeállítók  neve olvashatatlan)  szintén listát készítettek,  adataik  
szerint  154-en  hadifogoly lágerben  vagy ismeretlen  helyen  tartóz-
kodtak,  közülük  116 férfit civilként  deportáltak,  a  nevük  mellett  
a szolyvai, illetve a szanoki tábor van feltüntetve (1895—1926 közti 
születésűek).  A többiek katonaként  kerültek  a frontra, illetve fog-
ságba. Fülöp Anna  (a KMKSZ beregszászi járási  szervezetének  tit-
kára)  kezdeményezésére  a  túlélők  és  szemtanúk  (Fülöp  Gyula,  
Mándi  János,  Pércsi  Albert  és  Krajnik  Jolán)  állították  össze  a  
helység  veszteséglistáját,  ezek  szerint  73  személyt  hurcoltak  el,  
ebből  57-en  odahaltak.  

A  Bulcsui  3.  sz.  Ilku  Pál  Középiskola  mellett  működő  KMKSZ  
alapszervezet  (elnöke  id.  Prófusz József  pedagógus)  tagjai  kezde-
ményezték  az  emlékmű  felállítását.  

A  község  mártírjai:  

Balla  József  (1895),  ifi.  Balázs  Bertalan  (1911),  Bodnár  Béla  
(1914), Bodnár János (1899), Bodnár József (1907), Bodnár  Mihály  
(1905),  Birta  Ferenc  (1906),  Csernáti  Lajos  (1905),  Csemáti  Pál  
(1908), Gerbóc Gyula (?), Heckó Gyula  (?), Hrobák Fülöp (?), Kassai 
József  (1904),  id.  Kálló Bertalan  (1904), ifi. Kalló Bertalan  (1925),  
Kálmán  Lajos  (1910),  Káposzta  Péter  (1900),  Klima  Béla  (1926),  
Klima  Ferenc  (1926),  Mima  Imre  (1925),  Kocka  Barnabás  (1925),  
Komári  Ferenc (1908), Komári  Károly  (?), Kota Gábor (1906), Kraj-
nik Ambrus (1925), Krajnik Bertalan  (1907), Krajnik János  (1906),  
Krajnik József  (1918), Krajnik Miklós (1913), Krajnik Péter  (1910),  
Lukovics  Bertalan  (1905),  Lukovics József  (1903),  Májercsik  Elek  
(1919),  Mindák  Ferenc  (1901),  ifi. Mindák  Ferenc  (1911),  Mindák  
György  (1901),  Nagy András  (1911), Nagy  István  (1924), Nagy  Jó-
zsef  (1925),  Nagy  Sándor  (1916),  Nagy  Béla  (1923),  Nagy  Béla  
(1913), Német  Béla  (1925),  Német  Kálmán  (1905),  ifi.  Pálóczy  Jó-
zsef  (1919),  Pásztor  István  (1924),  Pércsi  Bertalan  (1905),  Rózsa  



Bertalan  (1901),  Rózsa  Ferenc  (1925),  Sándor  József  (?),  Sárközi  
Lajos (1913), Siti Sándor  (1913), Slahta József  (1895), Somi József 
(1916),  Szabó  János  (1913),  Szabó  László  (1904),  Szabó  Sándor  
(1908),  Szlepák  József  (1895).  



Csetfalva 

A Tisza  menti  falu  lakossága  1944-ben  549  fő volt.  E  kis  tele-
pülésnek  is  érzékeny  veszteséget  okoztak  a  sztálinisták.  1945. jú-
lius  3-án  keltezett  helyhatósági  lista  alapján  megállapíthatjuk,  
hogy 91 személy tartózkodott abban  az időben hadifogolytáborban,  
58-an civilként kerültek Szolyvára (1899—1926 közti  születésűek).  
A KMKSZ csetfalvi alapszervezetének  aktivistái  (elnökei  Bíró Má-
ria, Cap József) további nevekkel  egészítették  ki  a fentebb említett 
listát.  Az elhurcoltak  közül 38-an  meghaltak  a lágerekben.  A falu 
lakossága  1989. november 26-án  sírkövet állított a helyi temetőben 
a  mártírok  emlékére.  

A falu  mártírjai:  

Balogh  Sándor  (1902),  Balogh  Gábor  (1912),  Balogh  Dezső  
(1921), Balogh István  (1918), Blanár András (1915), Blanár  Sándor  
(1917),  Blanár  Béla  (1923),  Blanár  Ferenc  (1921),  Dicse  Gábor  
(1911),  Dicse  Albert  (1903),  Erdélyi  Dezső  (1912),  Galyas  Ferenc  
(1909),  Gergely  István  (1905),  Gergely  András  (1900),  Horváth  
András  (1905),  Horváth  Gusztáv  (1907), Kardos  Dezső (1919),  Ke-
rekes  Dezső (1900), Lőrincz  Dezső (1910), Lőrincz Béla  (1912),  La-
katos  Lajos  (1907),  László  József  (1903),  Miklós  András  (1899),  
Mester  Sándor  (1909), Molnár Sándor  (1903), Magos János  (1920),  
Ombódi  Béla  (1904),  Naskó  Mihály  (1909),  Nagy  László  (1907),  
Nagy  Béla  (1903),  Papp  József  (1921),  Papp  Dezső  (1899),  Papp  
Lajos (1906), Papp József  (1909),  Papp András  (1921), Sütő  József  
(1899),  Szakái  Fülöp  (1921), Szeles András  (1914),  Szabó  Kálmán  
(1905), Szeles Béla (1916), Szeles Sándor  (1910), Tóth  Béla  (1924),  
Tóth  Ferenc  (1907), Tar  András  (1908), Torzsás  Gábor  (1900).  



Csonkapapi 

A faluban  1944-ben  1178-an  éltek.  Az  1944  novemberi  depor-
tálás  tényét  itt  is korabeli  dokumentummal  tudjuk bizonyítani:  a  
beregszászi  levéltár  19  sz.  iratgyűjteményének  Csonkapapira  vo-
natkozó listája  1945. július 2-án  lett összeállítva  a helyi  népbizott-
ság  által,  amely  a  faluból  elhurcolt,  vagy  a  fronton  hadifogságba  
került  191  személy  névsorát  tartalmazza.  Az  elemzésből  kiderül  
az  is,  hogy  97  személyről  az  összeállítók  pontosan  tudják, hogy  a  
szolyvai haláltáborban  tartózkodtak  (1893—1926-os  születésűek).  
Nagy  Zoltán  Mihály  író,  a  KMKSZ  csonkapapi  szervezetének  el-
nöke  az  1990. évben portabejárással  állította  össze az  1944 novem-
berében  elhurcoltak  listáját.  Eddigi  adatai  szerint  120  személyt  
vittek  3 napos munkára,  74-en  élve hazatértek,  47-en  odahaltak.  
A helyi  KMKSZ  szervezet  aktivistái  1991.  november  17-én  a  re-
formátus templomkertben  emlékművet  állítottak  a  sztálini  terror  
és  a  II.  világháború  áldozatainak.  

A  falu  mártírjai:  

Bacsó  József  (1897),  Bakó  Károly  (1907),  Baksa  Béla  (1919),  
Baksa  Lajos (1904),  Baksa  Pál  (1926), Barát András  (1901),  Beré-
nyi  István  (1924),  Buda  Gábor  (1909),  Buda  Gyula  (1903),  Buda  
Gyula J.  (1903),  Buda  Lajos (1914),  Buda  Péter  (1897),  Buda  Sá-
muel  (1910),  Dobos  Károly  (1902),  Dóka  József  (1925),  Fejes  Pál  
(1901),  Galgóczi  István  (1904),  Halász  Dezső  (1902),  Halász  Géza  
(1906), Jakab József  (1922),  Kiss Lajos (1908),  Kiss Tamás  (1910),  
Ködöböcz  Imre  (1909),  Papp  József  (1907),  Simon  Gyula  (1926),  
Sütő  Ignác  (1907),  Sütő  István  (1923),  Szabó  Ferenc  (1902),  Szat-
mári  Dániel  (1900),  Szatmári  József  (1905),  Szatmári  Kálmán  
(1924), Szatmári  Sándor (1909), Szécsi Béla  (1903), Tóth Benjamin 
(1925),  Tóth  Gábor  (1912),  Turóczy  Béla  (1908),  Turóczy  Lajos  
(1926),  Vasas  János  (1926),  Vasas  Mihály  (1900),  Veres  Gábor  
(1912),  Veres  Gábor  (1900),  Veres  Imre  (1913),  Veres  Kálmán  
(1924),  Veres  Lajos  (1916),  Veres  Sándor  (1902),  Veres  Sándor  
(1908),  Veres Sándor  (1926).  



Gát 
Az országút  mentén  elterülő község lélekszáma  1944-ben  2240  

volt.  A  II.  világháború,  a  helyi  magyar  férfiak  elhurcolása  1944  
novemberében  erősen  megtizedelte  a  falu  lakosságát.  Az  utóbbi  
eseményt  a  falu  szülötte,  Kovács  Vilmos  Holnap  is  élünk  címú  
regényében  (1965) megörökítette.  Az  1945. július  4—én, a  helyha-
tóság  által  (elnök  Kancsij  Jurko,  a  titkár  neve  olvashatatlan)  
összeállított  lista  szerint  260 férfi  tartózkodott  a  községen  kívül,  
ebből  157  személyt  (1894—1926  közti  születésűek)  civilként  há-
romnapos  munkára  hurcoltak  el,  korábban  103  férfit  a  magyar  
hadseregbe besoroztak, aztán hogy hová kerültek, mi történt velük, 
erre  az archívanyag már  nem ad választ.  A KMKSZ gáti  alapszer-
vezetének  vezetősége  (elnökei  Kacsó  Zoltán,  Kovács  Emil),  vala-
mint  Lőrinc  Béla  Gát  község végrehajtó bizottságának  elnöke  kö-
zösen  készítette  el  a  sztálini  lágerekben  elpusztult  gáti  férfiak  
névsorát.  52-en  nyugszanak  Szolyván,  Szamborban  és  a  GULAG  
ismeretlen  tömegsírjaiban. A KMKSZ helyi  szervezetének  köszön-
hetően  a gáti  temetőben  gondosan  faragott kopjafa őrzi  a  „három-
napi  munkára"  elhurcolt  férfiak  emlékét.  1990.  november  23-án  
pedig ugyanott  emlékművet  avattak.  

A  község  mártírjai:  

Bak Gedeon  (1925), Bak Endre  (1923), Bak Bertalan  (1896),  Bak 
Béla  (1903),  Bak  Béla  B.  (1900),  Bak  Béni  (1917),  Bakos  András  
(1908),  Bakos  Béla  (1914),  Bíró  Géza  (1909),  Bíró  Kálmán  (1907),  
Botos  Lajos  (1908),  Csontos  József  (1905),  E.  Turi  Sándor  (1921),  
E. Turi  Menyhért  (1905),  Heé  Gyula  (1901),  Heé  Elek  (1903),  Heé  
Áron  (1902),  Heé  Ignác  (1908),  Heé  Sándor  (1912),  Járó  Sándor  
(1901),  Járó  Márton  (1910),  Kacsó  Dániel  (1903),  Kacsó  Viktor  
(1909),  Kacsó  Ignác  (1898),  Kacsó  Endre  (1925),  Kacsó  Bertalan  
(1903),  Kacsó  Béni  (1897),  Kacsó  Pál  (1909),  К  Lőrinc  Bertalan  
(1906),  Király  Sándor  (1898),  Király  Ignác  (1908),  Király  János  
(1915),  Király  András  (1907),  Király  Ernő  (1912),  Király  Endre  
(1925),  Lőrinc  Bertalan  (1926),  Lőrinc  Lajos  (1921),  Lőrinc  Pál  
(1909), Márton  Béla  (1912), Molnár Sándor  (1896), Menyhért  Ber-



talan  (1915), Molnár  Ignác  (1915), Mónus János  (1906),  Orosz  Fe-
renc (1896), Orosz Ferenc F. (1908), Stencinger József (1903),  Sza-
bó Antal  (1912),  Szabó  Sándor  (1910),  Turi  Gyula  (1903),  Torma  
Dániel  (1913), Verbiás  Lajos (1914), Vég Károly  (1913).  



Gut 

Nagy-, Kisgut illetve Kétgut  a korábban két különálló  település  
mára  egybeolvadt,  községi  tanácsa  helyben.  Lakosainak  száma  
1944-ben  1039  lélek  volt.  E  helységet  is  váratlanul  érintette  a  
magyar  férfiak deportálása.  1945. július  4-én  a Nagy-  és  Kisgut  
helyhatósága  (elnök Bak József, a titkár neve olvashatatlan)  külön  
listát  készített  mindkét  település  távolban  lévő férfilakosságáról,  
összesen  142  személyről;  42  nagyguti  és  45  kisguti  neve  mellett  
(1895—1926  közti  születésűek)  Szambor  koncentrációs  tábor  van  
feltüntetve, tehát  összesen  87-en  tartózkodtak  civilként  a haláltá-
borokban;  a  többiek  (55 személy)  a két faluból magyar  katonaként  
kerültek  fogságba, vagy haltak  meg  a harcmezőn.  A KMKSZ  guti  
alapszervezetének  elnöke,  Sin  József,  a  túlélőkkel  (Pocsai  Vince,  
Pocsai  Sámuel,  Tóth  Lajos) együtt  mérte  fel  a  lágerbeli  vesztesé-
geket:  ezek  szerint  140-en  kerültek  különböző  munkatáborokba,  
összesen  56  embert  vesztett  el  a falu, kiknek  sírhelye  ismeretlen.  
A  második  világháború  frontjain 8-an  haltak  meg.  A  túlélők  el-
mondták, hogy többet csak azért nem vittek  el a faluból, mert  azok-
ban  a  napokban  nem  tartózkodtak  otthon,  illetve  elbujdostak.  A  
legfiatalabb  elhurcolt  18  éves,  a  legidősebb  48.  évébe  lépett.  Sok  
család több tagját is elvesztette.  így például  Barkaszi  Károly, Ver-
biás  János  családjának  férfitagjai mind  odahaltak.  Az  ártatlanul  
elpusztultak  emlékét  megörökítették,  emlékművet  állítottak  a fa-
luban. 

A  falu  mártírjai:  

Antal  Gyula  (1909),  Balogh  Lajos (1901),  Balogh  Gyula  (1911),  
Balogh  József  (1924),  Barkaszi  Gyula  (1910),  Barkaszi  Károly  
(1898),  Barkaszi  József  (1926),  Barkaszi  Béla  (1912),  G.  Barkaszi  
Bertalan  (1901),  Bence  Bertalan  (1924),  Bence  József  (1910),  Bi-
hari  Lajos (1922),  Bodok István  (1900),  Bodok Gyula  (1924),  Bodok 
József (1916), Bahus Ferenc (1897), Botos Imre (1904), Dóka József 
(1911),  Darcsi  Gyula  (1901),  Darcsi  Lajos  (1901),  Darcsi  András  
(1919),  Dankó  Gyula  (1916),  Deák  Lajos  (1900),  Demjén  József  
(1905),  B. Dóka István  (1923),  B. Dóka József  (1900),  Dóka  Károly  



(1913), Dóka Zsigmond (1924), Dóka András (1896), Dóka  Bertalan  
(1919),  G.  Dóka  Tamás  (1924),  Fűző  András  (1915),  Fűző  Gyula  
(1924),  Nagy  József  (1908),  Nagy  Ferenc  (1909),  Nagy  Gyula  
(1910),  Peres  Gyula  (1905),  Peres  Bertalan  (1905),  Pocsai  Lajos  
(1924),  Pocsai  József  (1903),  Pocsai  Vince  (1915),  Pocsai  Lajos  K.  
(1925),  Pocsai  Gyula  (1908),  Puskás  Ferenc  (1897),  Simon  Béla  
(1925), Szalontai József (?), Szalontai Gyula (1910), Szolnoki  János  
(1922),  Sz.  Tóth  József  (1910),  Tóth  József  (1925),  Tóth  Kálmán  
(1897), Tóth  Kálmán  Gy. (1911), Verbiás Lajos (1914), Verbiás  Ká-
roly  (1924), Verbiás  Béla  (1922),  Veres  Gyula  (1923).  

(А II.  világháború  áldozatainak  névsorát  nem  kaptuk  meg.)  



Halábor 

A Tisza jobb  partján  elterülő  falu  lakosainak  száma  1944-ben  
645 lélek volt. A hadifogolytáborban, illetve munkalágerekben  tar-
tózkodó halábori  férfiakról az  egységes listát,  amelyet  a falu veze-
tői készítettek,  1945. július 3-án  nyújtották  be  a beregszászi  kör-
zeti hatóságokhoz,  116 nevet tartalmaz,  ebből 84 személyt  civilként  
deportáltak  (1895—1926 közti születésűek),  a többi katonaként  ke-
rült  a  frontra, vagy fogságba.  A KMKSZ halábori  alap szervezeté-
nek  aktivistái  (elnöke Tar  Géza)  állították  össze Halábor  lágerlis-
táját  a hazatértekkel  együtt.  Adataik  szerint  112 férfit  hurcoltak 
el,  a haláltáborokból  79-en  meggyötörten jöttek  haza.  A  sztáliniz-
mus halábori  áldozatainak  száma  33. Emlékükre  1989.  december  
24-én  a helyi  temetőben  kopjafát  állítottak.  

A falu  mártírjai:  

Bakó  Zsigmond  (1925),  Balog  Ferenc  (1926),  Balog  Sándor  
(1896),  Balog  János  (1905),  Balog  Alajos  (1924),  Balog  András  
(1919), Balog József  (1908),  Belánszki Gusztáv  (1922), File  Sándor  
(1910),  Gajdos Sándor  (1918),  Gergely  Sándor  (1910), Jakab  Ele-
mér  (1917), Kádár  Dezső (1925), K s  András  (1902),  Kocsis  László  
(1926),  Kocsis Alajos (1900),  Kocsis  Zsigmond  (1904),  Kocsis  Elek  
(1907),  Komáromi  Elek  (1920),  Komáromi  Alajos  (1905),  Kovács  
Sándor  (1900),  Lengyel  Géza  (1910),  Nyíri  János  (1925),  Orbán  
Balázs  (1921),  Strom  Zsigmond  (1906),  Szabó  András  J.  (1904),  
Szabó  András  A.  (1926),  Szatmári  Kálmán  (1921),  Tar  István  
(1924),  Tar  Miklós  (1924),  Tar  Géza  (1926),  Tar  András  (1898),  
Tóth  Péter  (1918).  



Hetyen 
Lakosságának  száma  1941-ben  785 fő volt.  A beregszászi  levél-

tár  19 sz. iratgyűjteményének Hetyenre vonatkozó listáján  118 ne-
vet tüntettek  fel (1896—1926 közti  születésűek).  1945. július  2-án  
a hetyeni Népbizottság akkori  elnöke és titkára  — az említett  lista  
összeállítói  —,  pontosan  73  férfiról  tudják,  hogy  a  szolyvai  és  a  
Sztarij  Szambor-i  lágerekben  raboskodnak,  a  többi  szerintük  fel-
tehetően magyar katonaként  orosz fogságba került, egyeseknek fel-
tüntetik  legutóbbi  ezredcímüket,  ahonnan  frontra kerülésük  előtt  
megírták  levelüket  szeretteiknek.  A KMKSZ itteni  alapszerveze-
tének  vezetői — Sütő Sándor, Tóth  Éva — a túlélők, és  szemtanúk  
(Baksa István,  Kőszegi István, Joó Ferenc,  Szarka József, Kun  Já-
nos, Szarka  Géza,  Berecz István) visszaemlékezése  alapján  állítot-
ták  össze  a  listát:  a  127 deportáltból  50-en jeltelen  lágersírokban  
nyugszanak,  a  II.  világháborúban  21-en  haltak  meg.  1992  szep-
temberében  a falu közterén  emlékművet  állítottak  a  sztálinizmus  
és  a  II. világháború  áldozatainak.  

A  falu  mártírjai:  

Antal  József  (1922),  Berec  Béla  (1925),  Berec  Pál  (1922),  Barta  
Pál  (1918),  Barta  András  (1916),  Benkő  Menyhért  (1908),  Benkő  
János  (1908),  Benkő  Elemér  (1909),  Benkő  Lajos  (1926),  Borsodi  
Zoltán  (1924), Cellár István  (1911), Cselle  Béla  (1925),  Cselle  Ben-
jamin  (1920), Gerzsenyi István  (1925), Gerzsenyi József (1901), Fe-
renci Károly ( 1900), Fodor József (?), Hen ter József (1911), Horváth 
József  (1897),  Joó  Béla  (1924),  Ködöböcz  Lajos  (1908),  Komjáti  
László  (1919),  Kovács  András  (1906),  Kovács  Balázs  (?),  Kondor  
József  (1926), Kondor Sándor  (1924), Molnár  Lajos (?), Rácz  Gábor  
(1919),  Sütő  Endre  (1900),  Sütő  Béla  (1921),  Sebestyén  István  
(1926),  Sebestyén  József  (1923),  Sebestyén  József  S.  (?), Sütő  Zol-
tán  (1914),  Sütő  Lajos  (1924),  Sebestyén  Sándor  (?),  Szarka  Béla  
(?), Szarka  Béla  I.  (?), Szikora  Béla  (1922), Tóth  Géza  (1910), Tóth 
Béla  (1920),  Tóth  Kálmán  (1920),  Tóth  Endre  (1923),  Tóth  Pál  
(1899),  Tóth  Géza  (1925),  Tóth  Menyhért  (1908),  Tóth  Bálint  
(1903),  Tóth  István  (1904), Tóth  József  (1921),  Tóth  Béla  (1913).  

(A II.  világháború  áldozatainak  névsorát  nem  kaptuk  meg.)  



Kígyós 

Nagybereg társközsége, a települést az Ilosva—Beregszász  műút  
szeli át,  a Szernye-tó  szélén,  az Ardói-hegy közelében fekszik kies 
környezetben.  Lakossága  1944-ben  668  fő volt.  A második  világ-
háború  és az  azt követő tragikus  események  Kígyós népét  is  meg-
ritkította.  A harctéren  13-an  estek  el.  A magyar  férfiak  deportá-
lása  után  a  helyhatóság  képviselői  itt  is  két  részből  álló  listát  
készítettek.  így  1945.  július  4-én  összesen  115  személy  adatait  
«vették  nyilvántartásba,  akik  nem  tartózkodtak  a  faluban;  ebből  
civilként Szolyvára 76 személyt hurcoltak  el (1895—1926 közti  szü-
letésűek),  katonaként  pedig  a  magyar  hadseregbe  40  kígyósit  so-
roztak  be  a  második  világháború  alatt  (1902—1923  közti  szüle-
tésűek). A KMKSZ kígyósi szervezetének felmérése szerint  (elnöke  
Kovács  Miklós)  a  sztálinizmus  ártatlan  áldozatainak  száma  28.  
1990 novemberében  a falusi temetőben emlékművet  állítottak  a  II.  
világháború  és  a  sztálinizmus  áldozatainak.  

A falu  mártírjai:  

Bácskái  István  (1921),  Bakos  Imre  (1907),  Bakos József  (1919),  
Bakos Sándor (1912), Bakó András (1914), Bíró József (1904),  Csok 
Ernő (1924), Derceni István (1900), File Lajos (1924), Fring Béla (1926), 
Grácsin  Ferenc (1922), Hézser József  (1921),  Illyés András  (1926),  
Kocsis Balázs  (1919),  Kocsis  Károly  (1926), Makács József  (1895),  
Mester  Károly  (1904),  Mester  Károly  (1909),  Molnár  Béla  (1905),  
Toldi  Gyula  (1907), Tompa Béla  (1910), Tompa József  (1905), Tóth 
András  (1899),  ifj. Tóth  András  (1925),  Tóth  István  (1905),  Tóth  
Sándor  (1910),  Vass  Sándor  (1906),  Végh  Sándor  (1926).  

A  II.  világháború  áldozatai:  

Almási Béla (1912), Bába József (1913), Cseh János (1920),  Cseh  
Sándor  (1922),  Csok  Bertalan  (1902),  Nagy  Bertalan  (1919),  Sass  
József  (1913),  Sas  Károly  (1904),  Szentpéteri  József  (1910),  Tar  
Béla (1911), Toldi Zoltán  (1927), Urbán András  (1922), Vasas  Sán-
dor  (1905).  



Kisbégány 

Lélekszáma  1944-ben  közel  1000  fő volt.  A magyar  férfiak  de-
portálását  követően felsőbb utasításra  a helyhatóság  összeállította  
a hadifogolytáborokban tartózkodók listáját, melyen  128 nevet tün-
tettek  fel.  

Az  1945. július  4-i  dátummal jelzett  1. sz. listán  78  kisbégányi  
férfi  neve  mellett  (1899—1926-beli  születésűek)  a  Sztarij  Szam-
bor-i  koncentrációs  tábor  van  megjelölve.  

A  másikra  a  katonaként  bevonult  50  férfi  nevét  jegyezték  fel  
(1900—1924-beli  születésűek).  

A KMKSZ kisbégányi alapszervezetének  elnöke (Komári Árpád) 
eljuttatta címünkre a falu veszteséglistáját. Ebből megtudjuk, hogy 
1944  őszén  a  sztálinisták  97 férfit hurcoltak  el.  Ezek  közül  38-an  
odahaltak,  7-en  a  II. világháborúban  estek  el.  

1990. november  21-én  a  II.  világháború  és  a  sztálinizmus  áldo-
zatainak  emlékművet  állítottak  a helyi  temetőben.  

A falu  mártírjai  (a lista  nem  teljes):  

Bocskai  István  (1915),  Cseh  József  (1926),  Domokos  Vince  
(1917),  Fekete  Sándor  (1906),  Gazdag  Gyula  (1906),  Gazdag  Béla  
(1926), Gazdag Imre  (1910), Horváth  István  (1918),  Komári  Gyula  
(1925),  Komári  Béni  (1914),  Komári  Gábor  (1910),  Komári  Béla  
(1905),  Komári  István  (1922),  Kuja  Bertalan  (1921),  Kukri  Gábor  
(1907), Mészár Lajos (1914), Mihályi Menyhért  (1913), Nánási  Kál-
mán  (1907),  Nánási  Béla  (1907),  Orosz  Imre  (1909),  Orosz  Endre  
(1913),  Orosz  István  (1920),  Orosz  Vince  (1902),  Orosz  Gábor  
(1924),  Sütő  Gyula  (1910),  Sütő  István  (1913),  Sütő  Endre  (1907),  
Rácz  Gábor  (1925),  Turóczy  Béni  (1910),  Turóczy  Sándor  (1925),  
Varga  Imre  (1913), Varga  Ferenc  (1906),  Zsoldos  Imre  (1904).  



Kisharangláb 

A közigazgatásilag  Bótrágyhoz  tartozó  falu lakossága  az  1944—  
es helységnévtár  szerint  493 fő. Az internálás  ezt  a helységet  sem  
kerülte  el.  Az  1945. július  2-án  összeállított  lista  két  részből  áll.  
(Az  összeállítók  nevüket  nem  tüntették  fel.)  Az  1.  számún  32  ci-
vilként  elhurcolt  személy  neve  van  feltüntetve  (1899—1926  közti  
születésűek).  A 2.  sz. listán  30 férfi neve  szerepel,  ők  katonaként  
kerültek  a  frontra,  illetve  túntek  el  a  háború  forgatagában.  Ösz-
szességében  1945 júliusában  62  életerős  férfi nem  tartózkodott  a  
faluban. Közülük hányan  tértek  élve haza, ezt sajnos ma még nem 
tudjuk,  mivel  ebből  a  faluból  felhívásunkra  eddig még  senki  sem  
reagált. Ez azzal is magyarázható, hogy a KMKSZ-nek  Kisharang-
lábon  még nem  alakult  meg  a helyi  szervezete,  de  az  egyház  kép-
viselői  sem  tanúsítottak  kezdeményező  magatartást.  



Macsola 
A  Beregszászhoz  közel  eső  település  lakossága  1944—ben  734  

lélek volt. A helyi népbizottság vezetői (elnöke Csernatonyi, titkára 
Gorgyáj,  így írták  alá)  1945. július 3-án  keltezett  adatlistája  sze-
rint  110  macsolai  lakos  tartózkodott  abban  az  időben  különböző  
lágerekben,  ismeretlen  helyen  (1894—1926 közti  születésűek),  eb-
ből  civilként  — amint  ez fel is  van tüntetve  — Szamborba  71  sze-
mélyt hurcoltak  el.  A többi katonaként  kerülhetett  fogságba.  Fel-
hívásunkra  reagálva  a  KMKSZ  macsolai  alapszervezete  (elnöke  
Jacura  László) Nagy Sándor túlélő segítségével összeállította  a falu 
veszteséglistáját,  legutóbbi  névsorukat  a  levéltárban  talált  anyag  
alapján  pontosították.  Jacura  László  beszámolójából  tudjuk,  hogy 
az archív-listán  olyanok neve is szerepel, akik  sem a lágerben  sem  
a fronton nem  voltak  (pl.  Paulik  Ödön). Vannak  továbbá  olyanok,  
akiket  nem  ismernek  a  faluban,  de  Macsoláról  vitték  el  a  lista  
szerint  1944  novemberében,  sorsuk  ismeretlen:  Menyhért  Albert  
(1917),  a  pallói  születésű  Makó  Gyula  (1909),  Dr.  Makó  István  
(1910),  Makó  Péter  (1905),  a  surányi  Csépes  József  (1905),  a  bro-
micei Tarnai  István  (1921),  a  bocskói Jurik  Vaszil  (1921),  a  nagy-
bereznai  Sete József (1920), az ungvári  Bodó István  (1909),  a mak-
kosjánosi  Pál  József  (1921).  Közülük  például  a  láger  után  Makó  
Gyula Kisbégányban  dolgozott mint iskolaigazgató.  A környező  ta-
nyákról  is  vittek  el  embereket,  de  ezeket  már  felszámolták,  gaz-
dájuk  sorsáról  máig nincs hír,  olyan  polgár  is volt,  aki  nem  került  
fel  a  fentebb említett  lágerlistára,  de  elvitték.  Ha  nem  tért  haza,  
ezçknek  a  neve  mártíijaink  között  szerepel:  így  1944  őszén  111  
férfit hurcoltak  el,  51  személyről  tudjuk,  hogy  odapusztult,  9-en  
életüket  vesztették  a fronton, a hazatértekből  még 20-an  élnek. A 
KMKSZ helyi  alapszervezetének  aktivistái  1991-ben  emlékművet  
állítottak  a sztálinizmus  áldozatainak.  

A  település  mártírjai:  

Becza Sándor  (1898), Bundovics Gusztáv  (1905), Bruszki  István  
(1900), Bruszki  Sándor  (1887),  Cséke Sándor  (1904), Cselle  Albert  
(1898),  Drohobecki  Kornél  (1901),  Fejbaba  Sándor  (1920),  Fekete  



Bertalan  (1900), Györkös Pál  (1903), Hézser Sándor (1922),  Homo-
ki  Sámuel  (1899),  Homoki Sándor  (1912),  Homoki  Pál  (1925),  Ho-
moki  Pál  (1903),  Horváth  József  (1906),  Horváth  Miklós  (1903),  
Horváth  Elemér  (1917),  Kósa  Ferenc  (1924),  Kőszegi  Pál  (1901),  
Medve  Béla  (1924),  Miskolci  Béla  (1906),  Mosika  Mihály  (1898),  
Mandzák  Lajos  (1907),  Nagy  Gáspár  (1905),  id.  Nagy  András  
(1897),  Nagy  András  (1921),  Nagy  Bertalan  (1925),  Nagy  Miklós  
(1897),  Papp  István  (1926),  Rácz  Gyula  (1898),  Rákosi  József  
(1926),  Rákosi  Márton  (1901),  ifj.  Somogyi  Elemér  (1921),  Sőtér  
János  (1905), Szabó Bertalan  (1925), Szentléleki József (1924), Te-
linger  János  (1903),  Telinger  Menyhért  (1902),  Veress  Endre  
(1925),  Végső  István  (1923),  Végh  Mihály  (1918).  

A  II.  világháború  áldozatai:  

Bruszki  János  (1919),  Bruszki  Zoltán  (1905),  Cserháti  Béla  
(1922), Faggyas József  (1912),  Késmárki  Ödön  (1912), Lukács  Ist-
ván  (1909),  Lukács  Pál  (1911),  Nagy  Pál  (1919),  Pallagi  Mihály  
(1924). 



Makkosjánosi 

A magyar-ruszin  vegyes lakosságú község lélekszáma  1944-ben  
1219 fő volt. Társközsége  Balazsér.  Az  1944 novemberében  depor-
táltak  anyagát  itt  is feldolgozták.  1945. július 4-én  a  helyhatóság  
tisztségviselői  a két részből  álló listán  összesen  125 személy  nevét,  
adatait  vették  nyilvántartásba.  Az  1.  sz.  listán  56 férfi  neve  van  
feltüntetve  (1895—1926  közti  születésűek),  akiket  erőszakkal  a  
szolyvai  elosztóhelyre  vittek  el.  A magyar  nyelvű lista  szerzői  Po-
povics  Pál,  a jánosi  népbizottság  elnöke  és  Grabcsahova  nevű  tit-
kár. A 2. sz. listán  69 jánosi férfit neveznek meg (1903—1923 közti 
születésűek),  akik  magyar  katonaként  vonultak  frontszolgálatra,  
illetve  azóta  ismeretlen  helyen,  vagy  fogságban  tartózkodnak.  A  
KMKSZ makkosjánosi  szervezetének  vezetői (Balogh István  elnök,  
Gerzsenyi  Tibor,  Hapák  János,  Debrenyi  János)  összeállították  a  
veszteséglistát  Makkosjánosiban  és  Balazsérban  is.  Az  ártatlanul  
elhurcoltakból  22-en  nem  tértek  haza,  sírjuk helye  ismeretlen.  A  
KMKSZ  helyi  alapszervezetének  kezdeményezésére  a  makkosjá-
nosi  és balazséri  áldozatoknak  1991. augusztus  10-én  közösen  ál-
lítottak  emlékművet,  avatásán  jelen  volt Jeszenszky  Géza,  a  Ma-
gyar  Köztársaság  külügyminisztere.  

A  község  mártírjai:  

Balazsi  Bertalan  (1902),  Balazsi  Ferenc  (?), Balazsi  Pál  (1896),  
Balogh  János  (1920),  Balogh  Sándor  (?),  Bekfi  Albert  (?),  Bekfi  
Imre  (1907), Billa Endre  (1924),  Billa Gyula  (1924), Csonka  Gyula  
(?),  Darcsi  Imre  (1898),  Faggyas  István  (1903),  Halavács  Miklós  
(1907), Hapák  Bertalan  (1898), Kozma Mihály (1907), Lengyel  De-
zső (1925), Popovics Ferenc (?), Popovics Ignác (1907), Szabó Andor 
(1922), Szalontai  Gyula  (1906), Tompa József  (1898), Tóth  Mihály  
(1902). 



Mezőgecse 
A községi tanácsi jogú Mezőgecse lakossága  1944-ben  538 lélek 

volt.  1945. július 4-én  a helyi  népbizottság  vezetői  (elnöke  Varga  
Károly, a titkár neve nincs feltüntetve) itt is összeállították  a listát. 
Adataik  szerint  95-en  hadifogolylágerben  vagy ismeretlen  helyen  
tartózkodtak, közülük 68 férfit civilként, fegyveres kísérettel  Szoly-
vára  hurcoltak  (1895—1926  közti  születésűek).  A  KMKSZ  helyi  
szervezetének  és  a  községi  tanács  tisztségviselőinek  eddigi  felmé-
rései  szerint  24-en  odahaltak,  a  II. világháborúban  5-en  estek  el.  
A  helyi  KMKSZ-tagok  (elnökük  Jakab  Béla)  kezdeményezésére  
1990.  október 29-én  emlékművet  állítottak  a  II.  világháború  és  a  
sztálini  terror  áldozatainak.  

A falu  mártírjai:  

Badak Dániel  (1897), Benkő Ignác (1901), Cibla Bertalan  (1909),  
id.  Cibla István  (1899), id. Cibla József  (1913), Cibla József  (1924),  
Fodor Gedeon (1925), Fodor János  (1913), Fodor János (1911), Hor-
váth  József  (1902), Jancsi  István  (1895), Jancsi  József  (1897),  Ki-
rály  Albert  (1908),  Kovács  Lajos  (1909),  id.  Lőrinc  István  (1901),  
ifj. Lőrinc  István  (1925),  Nagy  Gábor  (1899),  Rajó Miklós  (1911),  
Rákosi  József  (1914),  Rojnoha  József  (1909),  Sipos János  (1911),  
Varga  Bálint  (1915), Varga  Bertalan  (1903), Varga  József  (1906).  

A  II.  világháború  áldozatai:  

Fejes Béla (1926), Mester István (1921), Sárinszky István  (1907),  
ifj. Varga  Pál  (1916),  Verebik  László  (1909).  



Mezőhomok 

Közigazgatásilag  a  beregdédai  községi  tanácshoz  tartozik.  Az  
1944—es helységnévtár  alapján  a  többnyire  görög katolikus  lakos-
ság száma  329.  1945. július 3-án felsőbb utasításra itt is  lágerlista  
készült.  (Összeállítói: Molnár  Mihály,  a  helyi  népbizottság  elnöke  
és Lónyai Ilona titkár.)  Az  1. sz. jegyzékbe annak  a 21  személynek  
a  nevét  vették  fel  (1905—1923 közti  születésűek),  akik  a  magyar  
hadsereg katonái  voltak.  A 2.  sz.  névsor  (1896—1925 közti  szüle-
tésűek)  a civilként intermált  26 férfi adatait  tartalmazza.  A levél-
tári  névsorok  alapján  Halavács József,  a  KMKSZ beregdédai  szer-
vezetének  titkára  személyesen  kereste  fel  a  túlélőket,  a  
hozzátartozókat.  Pontosította  az adatokat,  például  Egressy  János,  
Kosztyó  Gábor, Juhász  Béla  túlélők  a teljesen  feledésbe merült,  a  
fronton  elesett  személyek  neveit  is  azonosították,  akiknek  felesé-
gük  már  meghalt,  gyerekeik  nem  voltak  (Hada  Ferenc,  Lengyel  
János).  Ifj. Zán  János  elmondta  az  apjáról  azt  is,  hogy  ő  volt  a  
község bírája, aki garancia gyanánt ment  a „dobszóra" kis  községe  
népével, hogy 3 nap múlva visszajönnek. Ö is odapusztult.  Hasonló  
önfeláldozást tanúsított  s halt meg Baraté József Beregdéda bírója  
is  a  lágerben...  Ennyire  jóhiszemű  volt  a  helyi  magyar  férfinép.  
Hiányzott  a  névjegyzékből  Egressy  István,  Pracu  Lajos  és  Petrás  
Ambrus  neve,  akik  a  fronton, illetve  a  lágerben  haltak  meg.  Ha-
lavács Józsefnek  sok  utánajárással  sikerült  azonosítania  a  26  lá-
gerbe hurcolt  személy nevét is... A lista aláírójáról, Lónyai  Ilonáról  
megállapította,  hogy az nem homoki illetőségű,  a nagybégányi  kör-
jegyzőségen  dolgozott.  Végezetül  Halavács  József  adataiból  meg-
tudjuk,  hogy  a  mezőhomokiak  közül  a  fronton  7-en  estek  el,  a  
különböző  lágerekben  pedig  19-en haltak  meg.  Beregdéda  és  Me-
zőhomok együttesen  állított kopjafát 1989. november 26-án  a sztá-
lini lágerek mártírjainak megemlékezésére  a temetőben. Azóta em-
lékművet  is  állítottak.  Úgy  néz  ki,  mint  egy  nyitott  könyv,  egyik  
fekete márványlapja  a lágerbe elhurcoltakat,  a másik  pedig a fron-
ton  elesetteket  sorolja  fel.  A nyitott  könyv  középső  sávján  fehér  
márványba  vésett  emlékvers  olvasható.  



A  falu  mártírjai:  

Csok  Pál  (1903),  Danes  József  (1902),  Drohobeczki  Kornél  
(1896),  Egressy  Béla  (1907),  Háda  Ferenc  (1924),  Kosztyó  Andor  
(1904), Kuszka Ernő (1923), Mandzák Miklós (1905), Molnár  Endre 
(1905),  Molnár  Géza  (1900),  Pál  Béla  (1921),  Pracu  Bertalan  
(1911),  Ruszinka  Béla  (1924),  Ruszinka  Miklós  (1926),  Temető  
Ambrus  (1905),  Tóth  Andor  (1924),  Tóth  István  (1910),  Vascsák  
József  (1926),  Zán János  (1900).  

A  II.  világháború  áldozatai:  

Egressy  Aladár  (1914),  Egressy  István  (1908),  Egressy  Sándor  
(1921),  Lengyel János  (1905),  Molnár Tamás  (1922), Petrás  Amb-
rus  (1917),  Pracu  Lajos (1913).  



Mezőkaszony 

A  gyógyvizéről  ismert  település,  illetve  az  egykori  mezőváros  
lakossága  1944-ben  2658 fő volt.  1944 őszén  ebben  a községben  is  
megszólaltak  a dobok. Különböző adatforrásokból állíthatjuk  össze  
a veszteséglistát.  1945. július 2-án  a helyhatóság által  összeállított  
listán  368  személy  neve  van  feltüntetve,  akik  hadifogolytáborok-
ban tartózkodtak. A lista szerzői közel száz személyről tudják, hogy 
a  szanoki,  Sztarij Szambor-i,  Novij Szambor-i,  és  a  szolyvai gyűj-
tőtáborokban  raboskodnak  (1880—1926  közötti  születésűek).  A  
mezőkaszonyi  KMKSZ alapszervezete  a  lakosság körében  végzett  
kutatómunka  nyomán  1989-ben  névjegyzéket  állított  össze  Hor-
váth  Gyula  (elnök),  Hegedűs  Zsigmond,  Petneházy  István  aktivis-
ták irányításával.  1944 őszén  a sztálini munkatáborokba  elhurcolt  
mezőkaszonyi  civil lakosság halottjainak névjegyzékébe 68  mártír  
nevét  vették  fel. A II.  világháború  frontjain  18-an  estek  el.  Felje-
gyezték  azt  is,  hogy  a  munkatáborokból  súlyos betegként  négyen  
(Nagy  Miklós,  Nagy  József,  Hegedűs  Mihály  I.,  Szilágyi  Árpád)  
hazatértek  és néhány  nap  eltelte után  elhunytak.  Az  1990 májusi 
állapot  szerint  még  36-an  élnek  azok  közül,  akik  szerencsésen  
győzték  le az éh-  és fagyhalált.  1991. november  24—én  a falu  köz-
terén  emlékmüvet  állítottak  a  II.  világháború  és  a  sztálini  terror  
áldozatainak. 

A falu  mártírjai:  

Agárdi József ( 1897), Auksz György (1898), Balog Sámuel  (1890),  
Bojtos József  (1901),  Barát  István  (1895),  Barát  István  I.  (1926),  
Barát János  (1897), Badalevics Ferenc (1926),  Balla  Bálint  (1907),  
Csete  Ferenc  (1907),  Csengeri  József  (1909),  Danes József  (1925),  
Darcsi János (1925), Gajdos János (1910), Gazdag Bertalan  (1896),  
Gál Sándor (1900), Hegedűs Miklós (1913), Kota János (1925), Kiss 
Pál  (1905),  Kovács Ferenc (1926), Krajnik József (1904), Kiss Mik-
lós  (1901),  Kató János  (1909),  Kóródi János  (1899),  Kóródi  László  
(1924), Kati János (1900), Kovács István (1906), Kiss István  (1904),  
Kiss  Károly  (1912),  Kiss  Tamás  (1919),  Lakatos  Kálmán  (1921),  
Lénárt Endre  (1926), László György (1895), László Pál (1925), Mol-



nár  János  (1924),  Mészár  Bertalan  (1924), Martin  Mihály  (1905),  
Méhész József  (1901), Méhész Péter (1908), Nagy Pál  (1896),  Nagy 
Dénes  (1925),  Orosz  István  (1900),  Parócai  Sándor  (1919),  Ricsei  
Lajos  (1902),  Rózsa  István  (1917),  Sipos  Kálmán  (1898),  Simon  
Rózsa  Lajos  (1894),  Sütő  János  (1922),  Sverha  József  (1904),  Se-
bestyén  Sándor  (1909),  Szaniszló  Ferenc  (1911),  Szilágyi  Imre  
(1911), Szűcs András  (1925), Tóth József  (1893), Tóth Ernő  (1923),  
Tar Árpád  (1898), Tar János  (1897), Udvarhelyi  Pál  (1926),  Urbán 
János  (1899),  Váradi  József  (1896),'Váradi  Károly  (1912),  Váradi  
Pál  (1909), Varga László (1903), Varga József (1911), Varjú Sándor 
(1906), Varga Gyula (1907), Zele Endre (1924), Zsell Sándor  (1926).  

(A II.  világháború  áldozatainak  névsorát  nem kaptuk  meg.)  



Nagybakos 

A  helyi  bokortanyákból  kifejlődött,  majd  a  csehek  által  ruszi-
nokkal  betelepített  kistelepülésekből  összevont  község  lakóinak  
száma  1944-ben  868 fő volt. A második világháborúban  5  személy  
esett  el.  1944  novemberében,  aki  ruszinnak,  szlováknak  vallotta  
magát a férfilakosság közül, azokat nem vitték el. A Beregszászban 
lévő Területi Állami Levéltár anyagai közt Szvobodára, azaz Nagy-
bakosra  vonatkozó  adatok  szintén  előkerültek.  Az  akkori  Népbi-
zottság  elnökének  és titkárának  1945. július  6-án  a  körzeti  köz-
pontba  bekért jelentésében  a  18—50 éves férfiak száma  170 volt,  
akik  abban  az  időben  különböző  lágerekben  tartózkodhattak.  
Szembetűnő,  hogy  a listán  lévő  100 személy  neve mellett  a  szam-
bori haláltábor van feltüntetve. A többi 70 személyről azt is tudták, 
hogy  magyar  katonaként  vonult  be  a  második  világháború  alatt.  
1990 júniusában  Bagu  Balázs  és id. Szatmári  István  közösen  állí-
totta  össze Nagy-  és  Kisbakos  elhurcoltjainak  névsorát:  a  43  lá-
gerbe  került  személyből  egy  az  orsai,  egy  pedig  a  szambori  mun-
katáborban  hunyt  el.  1946—47  között  23-an  az  orsai,  6-an  a  
szambori,  2-en  a  Krasznaja  Lucs-i  táborból  tértek  haza.  Cséke  
Béla  1954-ig  volt  a  porkomeni  koncentrációs  tábor  lakója.  Nyil-
vánvaló,  hogy  egy teljesebb lista  összeállítása  még várat  magára,  
azonban  a halottak  emlékének  megörökítését  már  senki  sem  aka-
dályozhatja  meg.  

A  község  mártírjai:  

Bara  András  (1898),  id.  Kovács  Imre  (1899),  if.  Kovács  Imre  
(1926),  Kovács József  (1898),  Kovács  Károly  (1898),  Lázár  Mihály  
(1903),  Misák  Ferenc  (1901),  Petró  András  (1908),  Revák  István  
(1924),  Sós  Gábor  (1895),  Tokár  Józsefi?),  Tóth  Lajos  (1910).  

A  II.  világháború  áldozatai:  

Bara  Ferenc (1922),  Bercik János  (1921),  Kun  Béla  (1921),  Sán-
dor János  (1922),  Szimcsák János  (1921).  



Nagybereg 

A híres  beregi  szőttes  bölcsőjeként  ismert  történelmi  település  
lélekszáma  1944-ben  2504 fő volt.  Ebben  a községben  is  1944.  no-
vember  19-én  gyűjtötték be  a  18-tól  50 éves korú férfiakat.  1945.  
július  4-én  a  helyhatóság  felső utasításra  összeírta  a  hadifogoly-
táborban  tartózkodók  névsorát.  Például  az  1.  sz.  listán  116  sze-
mélyről  vélik  azt,  hogy katonaként  bevonulva  hadifogságba  estek  
(1894—1924  közti  születésűek).  Baran  Zoltánnak,  a  nagyberegi  
alapszervezet elnökének irányításával  a KMKSZ-tagok  lágerlistát  
készítettek,  melyen  221 név  szerepel  (1894—1926-beliek).  33-an  
a lágertemetőkben  nyugszanak. Emléküket  a helyi temetőben  örö-
kítették  meg  1989  novemberében.  

A  település  mártírjai:  

Bálint  Sándor  (1926),  Bányai  Ferenc  (1902),  Baus  Márton  
(1922),  Bíró  Gusztáv  (1902),  Bodnár  Géza  (1911),  Bodnár  József  
(1912), Derceni  Károly (1901), Farkas Gusztáv (1906), Füzesi  Géza  
(1910),  Homoki  Zsigmond  (1895),  Horváth  Géza  (1906),  Iván  Fe-
renc (1902), Juhai András (1894), Kaszonyi Bálint (1901),  Kelemen 
Balázs  (1901),  Kelemen  Zoltán  (1926),  Kopor  Bálint  (1909),  Kopor  
István  (1914),  Kopor János  (1901),  Kovács  Balázs  (1903),  Kovács  
Bertalan  (1906),  Kovács  Gusztáv  (1924),  Kovács  Tamás  (1907),  
Kurmai Bálint (1926), Lakatos Balázs (1925), Mester József (1903), 
Nyilas  Elemér  (1921),  Orbán  János  (1910),  Somi  Balázs  (1901),  
Somi  Balázs  (1903),  Sipos  Elemér  (1926),  Szarka  József  (1904),  
Tóth  József  (1913).  



Nagyborzsava 

A Borzsa  folyó menti  község közigazgatásilag  Mezővárihoz  tar-
tozik.  Lakosságának  száma  1944-ben  1058  lélek  volt.  Az  1945.  
július 3-án keltezett, hivatalosan  megerősített  lista  adataiból  tud-
juk  (az összeállítók nevüket nem tüntették  fel), hogy  175 borzsavai 
férfi  (1895—1926  közti  születésűek)  lágerben,  illetve  ismeretlen  
helyen  tartózkodott,  56-an  katonaként  vonultak  be,  119  személyt  
civilként internáltak  a faluból. A KMKSZ borzsavai  alapszerveze-
tének  aktivistái  (elnök: Buzási  István),  túlélői, köztük  Darcsi  Sán-
dor  az  életben  maradtak  segítségével  veszteséglistát  állítottak  
össze.  1944.  november  19-én  lovas  szekerekkel  Beregszászba  jut-
tatták  el az embereket,  ezekből  133-an kerültek  el  a  szolyvai,  sza-
noki,  Sztarij  Szambor-i,  Novij Szambor-i  gyűjtőlágerekbe;  81-en  
az  említett  táborok  közös  temetőjében  nyugszanak.  A szolyvai  lá-
gerből  a már  nagybeteg  Huszti  Jánost  hazaengedték,  hazáig  nem  
bírta  ki, útközben  meghalt,  de  őt már itthon temették  el  hozzátar-
tozói.  A pokoljárás  után  52-en  élték  túl  az  éh-  és  fagyhalált.  Az  
1991. március  1-ei  állapot  szerint  közülük  még 20-an  élnek.  

A  második  világháború  idején  82-en  vonultak  be  katonának,  
ebből 6-an  a fronton elestek, 49-en  szovjet fogságba, 12-en  idegen  
lágerekbe kerültek,  15-en pedig szerencsésen megúszták láger nél-
kül. Amikor  a Kárpátok  alatt  összeomlott  a front, 34-en  megszök-
tek  a  magyar  hadseregből,  de  őket  az  oroszok  útközben  elfogták,  
illetve hazulról  hurcolták  el  a koncentrációs  táborokba.  

1989. december 3-án  a község mártírjai tiszteletére  a  temetőben 
kopjafát  emeltek.  A  KMKSZ  itteni  aktivistái  kezdeményezték  az  
emlékmű felállítását  is.  

A falu  mártírjai:  

Álló  Ferenc  (1902),  Bányi  Bertalan  (1895),  Balogh  János  J.  
(1906),  Benkő Árpád  (1900),  Benkő  Béla  I.  (1906),  Benkő  Béla  F.  
(1925), Benkő Bertalan  (1914), Benkő Gyula  (1916), Benkő Elemér  
(1906),  Benkő  János  (1896),  Benkő  László  (1918),  Butka  Béla  
(1924),  Bikfalvi  József  (1925),  Cselle  Béla  (1912),  Cselle  István  
(1909), Cselle Pál  (1924), Cséke  Lajos (1902), Darcsi  Zoltán  (1924),  



Egri  Lajos  (1912),  Ember  Lajos (1913),  Farkas  Lajos (1898),  For-
nosi  Endre  (1904),  Forgács Sándor  (1920),  Fuscsics József  (1925),  
Gaál  Ferenc  (1907),  Gaál  Gyula  (1897),  id.  Gondi  Károly  (1893),  
ifi.  Gondi  Károly  (1920),  Hegyi  Miklós  (1899),  Homoki  János  
(1909),  Homoki Sándor  (1904), Horváth Antal  (1909), Horváth  Gá-
bor  (1896), Huszti János  (1925), Jakab Antal  (1900), Kálmán  Béla  
(1923), Kaluja Bertalan  (1908), Kaluja János  (1895), Kaluja  Gyula  
(1912),  Kaluja  Károly  (1914),  Kelnik  Béla  К  (1926),  Kelnik  Béla  
F.  (1923),  Kende  Gáspár  (1908),  Kende  Zsigmond  (1915),  Kerekes  
Elek  (1910), Kertai  Pál  (1906),  Lovasi  Béla  (1913),  Lőrincz  Károly  
(1911),  Lukács Miklós  (1904),  Lupcsó  Endre  (1912), Mándi  Berta-
lan  (1922), Mándi  Zoltán  (1896), Mándi  Pál  (1903), Makkai  Gusz-
táv  (1905), Molnár Sándor  (1907), Melika János (1903), Nagy  Elek  
(1903),  Nagy  Endre  (1905),  Nagy  Ferenc  (1902),  Nagy  József  
(1904),  Nagy  Sándor  (1908),  Orosz  István  (1896),  Osztermut  Ede  
(1926),  Páva  Jenő  (1925),  Papp  József  (1926),  Pörge  Imre  (1905),  
Puskás  Ferenc  (1921),  Puskás  Lajos (1925),  Simon  József  (1906),  
Sipos  Endre  (1905),  Sipos  Istán  (1910),  Siti  Mihály  (1904),  Sütő  
Kálmán  (1896), Székely Kálmán  (1915), Sztrain  Ferenc (1925), Tá-
ri Endre  (1903), Tári  Bálint  (1900), Tóth  Károly (1904), Tóth Lajos  
(1901),  Tompa  József  (1897),  Zéman  Ede  (1898).  

А  II.  világháború  áldozatai:  

Baka  Béla  (1913),  Hegedűs  Sándor  (1908),  Kálmán  Ferenc  
(1919),  Lupcsó  Gyula  (1913),  Molnár  Lajos  (1909),  Szabó  András  
(1919). 



Nagybégány 

A falut a  Beregszász—Csap műút  szeli  át.  Lakossága  1944-ben  
1434  lélek  volt.  A magyar  férfiak deportálását  követően  a  Zakar-
patszka Ukrajna Népbizottsága  utasítására  a  települések  helyha-
tóságai  összeállították  a  hadifogolytáborokban  tartózkodók  listá-
ját.  Nagybégányban  a  helyi  népbizottság  vezetői  (elnöke  Mező  
Miklós,  titkára  Laki  Sarolta)  két  listát  is  készítettek,  melyeken  
összesen  219 nevet tüntettek  fel. Ezek  a  személyek  az  1945. július 
6—i állapot  szerint  nem  tartózkodtak  a  faluban, internálták  őket,  
illetve katonaként  vonultak  be,  estek  fogságba.  Az első listán  lévő  
125 személyről  az  adatközlők  pontosan  tudják, hogy  valamennyit  
1944.  november  18-án  a  faluból  civilként  hurcolták  el  Szolyvára  
(1897—1926 közti  születésűek).  A másikra  a katonaként  bevonult  
94 férfi nevét jegyezték  fel, akik  az összeállítók  szerint  „ismeretlen  
helyen" tartózkodnak  (1901—1923 közti  születésűek).  

A KMKSZ nagybégányi alapszervezetének  (elnöke Hankáné  Ho-
moki  Edit)  felmérése  szerint  a  harctéren  10-en  estek  el,  a  sztáli-
nisták  110 embert hurcoltak  el,  ebből 61-en  odahaltak,  koncepciós  
perbe  fogtak  10  személyt.  1989.  október  31-én  —  a  beregszászi  
járásban  az  elsők  között  — a  nagybégányi  temetőben  kopjafát  ál-
lítottak  a jeltelen  sírokban  nyugvók  emlékére,  az  aktivisták  egy  
nagyobb emlékmű felállítását kezdeményezték. A nevek, évszámok 
pontosítása  még  tart.  

A falu  mártírjai:  (nem teljes  lista):  

Andrási  István  (1904),  Bezzeg  János  (1925),  Bezzeg  József  
(1926),  H.  Bezzeg János  (1900),  Bezzeg Imre  (1921),  Bíró  Sándor  
(1905),  Borsos  József  (1904),  Botos  Albert  (1900),  Bonyár  Dezső  
(1911),  Bence  József  (1897),  Fekete  Lajos  (1909),  Fekete  Miklós  
(1926),  Á.  Gajdos András  (1924),  Á.  Gajdos József  (1926),  Gajdos  
Gyula (1912), Gajdos István  (1923), Gajdos János (1912), F. Gajdos 
János  (1911),  P.  Gajdos  Sándor  (1903),  P.  Gajdos  István  (1924),  
Gerics Béla (1925), Herengu József (1908), Herengu Ferenc  (1911),  
Kocsis  Imre  (1913),  Kocsis  István  (1901),  Kozma  Károly  (1920),  
Krakab József (1924), Krakab Sándor  (1925), Kopasz Lajos (1920), 



Kopasz  Bertalan  (1920),  Köblös János  (1912),  Laky  Vince  (1900),  
Lengyel  Béla  (1925),  G.  Mezei  Bertalan  (1925),  G.  Mezei  Sándor  
(1900),  Mindák  József  (1919),  Pécsi  Miklós  (1904),  Pécsi  Lajos  
(1901),  Péter  Miklós  (1925),  Remecki András  (1901),  Sass  Ferenc  
(1924),  Siró  Bertalan  (1910),  Sütő  József  (1912),  Szabó  Aladár  
(1917), Szabó Miklós (1924), Szolnoki Zoltán  (1910), Szurnyák  Sán-
dor  (1902),  B. Tompa  Sámuel  (1923),  Tompa  Tamás  (1904),  Tóth  
Bertalan  (1914),  H. Tóth József  (1914), Sz. Tóth  József  (1926),  Zs.  
Tóth  József  (1914),  Tóth  János  (1912),  Turóczy  Bertalan  (1896),  
Turóczy  Tibor  (1925), Varga  Béla  (1924), Varga  Bertalan  (1897).  



Muzsaly  (Nagy-)  

A magyar  többségű hegyaljai település lakosainak  száma  1944-
ben  2215 fő volt. Ama községeink  sorába tartozik,  amelyben  a fér-
filakosság  mintegy  70  százaléka  a  deportálás  után  nem  tért  haza  
a  lágerekből.  A helyhatóság  1945. július 4-én  keltezett  adatlistája  
szerint  239  muzsalyi  férfi  (1895—1926  közti  születésűek)  tartóz-
kodott hadifogolytáborban,  ebből  215 személyt  civilként  hurcoltak  
el, akikről  a lista  összeállítói  azt is pontosan  tudják, hogy  személy  
szerint ki került  Szolyvára  vagy Sztarij Szamborba.  A többiek  ka-
tonaként  vonultak  be  s kerültek  hadifogságba.  A mártírok  között  
van  Narancsik  Imre,  a  község neves  református  lelkésze  is.  1946  
után  (a  KMKSZ  muzsalyi  alapszervezetének  —  elnöke  Verebes  
Erika — felméréséből tudjuk) 92-en visszatértek  családjukhoz, kö-
zülük  sokan  élnek.  129 muzsalyi  férfi nem  tért  vissza  „a  szolyvai  
kényszermunkáról".  A KMKSZ-aktivisták kezdeményezésére  1989  
novemberében  kopjafát, majd emlékművet  állítottak  az  ártatlanul  
elpusztultak  emlékére.  

A falu  mártírjai:  

Almási Károly (1903), Almási Pál (1926), Almási Gusztáv  (1920),  
Babik  László  (1916),  Bakó  Elek  (1911),  Beregszászi  Gusztáv  
(1912),  Beregszászi  Miklós  (1897),  Beregszászi  Pál  (1914),  Bereg-
szászi  István  (1909), Beregszászi  Lajos (1900), Dr.  Bereczky  Gusz-
táv  (1921),  Bereczky  György  (1903),  Birta  Gábor  (1900),  Bodnár  
Sándor  (1900),  Bonyár  Dezső  (1900),  Csipő  Ferenc  (1919),  Csipő  
András  (1900),  Dabóci  Dániel  (?), Danes  Ferenc  (1909),  Debreceni  
István  (1902),  Delegán  György  (1907),  Dóka  András  (1900),  Ekk  
István  (1915),  ifj. Fiser  Géza  (1925),  id.  Fiser  Géza  (1896),  Fiser  
Ferenc (1905), FringPál  (1903),  Gönci  István  (1903),  Grica  Sándor  
(1915),  Homoki Sándor  (1925), id. Horváth  Pál  (1898), ifj. Horváth 
Pál  (1925),  Hunyadi  István  (1925),  Hurcik  József  (1910),  Iváncsik  
Sándor  (1907), Juhász  István  (1925),  Kenéz  Ferenc  (1903),  Kenéz  
József (1922), Kis Pál  (1901), Kis György (1904), Kis Sándor  (1909),  
Kertész  Sándor  (1900),  Keresztesi-Gazda  Béla  (1925),  Kocsis  Bá-
lint (1900), Kovács Lajos (1911), Kovács István  (1900), Kovács Imre 



(1899),  Kovács  Sándor  (1924),  Kovács  István  (1910),  Kovács  Ber-
talan  (1911), Kocsis Pál (1904), Kocsis Sándor (1908), Kövér  Ferenc  
(1926),  Kövér  János  (1922),  Kun  Ferenc  (1900),  Krémer  Gusztáv  
(1912), Lengyel András  (1914), Lórincz Sándor  (1919),  Lőrincz  Ta-
más  (1900),  ifi. Lőrincz Tamás  (1926), Marinka  István  (?),  Markó  
József  (?),  Matola  József  (1903),  Máté  János  (1900),  Máté  Endre  
(1894),  Máté  Sándor  (1903),  Máté  András  (1900),  Miklósi  Béla  
(1903), Mikó Gusztáv (1910), Mohacsek István  (1903), Nagy  Ferenc  
(1904),  Nagy  Sándor  (1900),  Nagy  Imre  (1895),  Nagy  András  
(1900), Nagy József (1900), Nagy János (1896), Nagy István  (1906),  
Narancsik  Imre  (1910),  Olcsvári  János  (1904),  Orgován  Mózes  
(1904),  Pálfi  József  (1925),  Pataki  Gusztáv  (1902),  Pataki  Sándor  
(1926), Pataki  Károly  (1926),  Papp  Pál  (1910),  Pál  Sándor  (1900),  
Pető János  (1903),  Pető Lajos (1908), Pető Mihály  (1912),  Popovics  
János  (1902),  Pók  István  (1920),  Pók  Miklós  (1927),  Puskás  Pál  
(1917),  Pusztai  Ferenc  (1918),  Pusztai  Béla  (1916),  Réti  János  
(1906), Ruscsák János (1897), Salánki János (1895), id. Seres Antal 
(1899),  ifi.  Seres  Antal  (1926),  Simon  András  (?),  Simon  Dezső  
(1925),  Szabó  Mihály  (1900),  Szatmári  Pál  (1922),  Szegedi  István  
(1910), Sztreha  János  (1903), Sztreha  Gyula  (1925), Tarpai  János  
(1900), Tarpai  Mihály  (1914),  Tóth  Pál  (1906),  Tóth  Lajos  (1908),  
Tóth  Menyhért  (1900),  Tóth  Elemér  (1924),  Tóth  Zoltán  (1925),  
Tóth  Lajos  (1926),  Tóth  Sándor  (1900),  Tóth  Balázs  (1905),  Tóth  
Móricz  (1926),  Tüzes  Sándor  (1903),  Tüzes  József  (1915),  Tüzes  
Balázs  (1925),  Tüzes  Béla  (1916),  Tüzes  János  (1909),  Tüzes  Mi-
hály (1914), Varga Lajos (1910), Varga Boldizsár (1897), Varjú Sán-
dor  (1901),  Váci  Lajos (1910),  Veréb  Lajos  (1910).  



Rafajnaújfalu 

A kis  falu  lakossága  1944-ben  814  lélek  volt.  Az  1945.  július  
5-én  keltezett  rafajnaújfalui helyhatóság  által  összeállított  két  
részből  álló lista  93 személy  (1897—1923 közötti  születésűek)  ne-
vét  tartalmazza,  akik  feltehetően  hadifogságban,  illetve  koncent-
rációs-  és munkatáborokban  vannak.  Felhívásunkra  Demeter  Fe-
renc  rafajnaújfalui túlélő  levélben  reagált,  mint  írja:  „A 3  napos  
munkára  egyszerre  vittek  el  bennünket,  előbb  Orsára,  onnét  Vi-
tyebszkbe,  majd  1946 nyarán  Mogiljovba kerültem.  1946.  október  
5-én jöttem  haza,  sok társam  ott  maradt  örökre,  aki  még  élt,  azt  
tovább dolgoztatták...  Az én tudomásom  szerint  innét 24-et  Orsá-
ra,  16  személyt  pedig  Boriszovba  vittek,  a  lágerben  10-en  haltak  
meg,  még  egy páran  élünk,  de  most  is  érezzük  a  láger  nyomát..."  
Az  1991. február  19-én  alakult  KMKSZ alapszervezet  (elnöke  Fe-
jes Sándor) aktivistáinak kezdeményezésére  1991 szeptemberében 
a  református  templom  kertjében  emlékművet  állítottak  a  sztáli-
nizmus  áldozatainak.  

A falu  mártírjai:  

Antal Sándor (1915), Antal Zsigmond (1925), Barta Vince (1914), 
Barta  Dániel  (1907),  Bimba  Béla  (1909),  Demeter  Tamás  (1925),  
Hegedűs  Lajos  (1900),  Hegedűs  Zsigmond  (1925),  Hete  Lajos  
(1923), Vanyi  Gyula  (1926).  



Sárosoroszi 

A Borzsa folyó bal parti  részén  elterülő falu lakossága  1944-ben  
798  fő  volt.  Az  1945.  július  3-án  keltezett  a  helyi  népbizottság  
(elnöke  Brekóczky  Károly,  a  titkár  neve  a  pecsét  fölött  kiolvasha-
tatlan) által  összeállított lista  adataiból  tudjuk, hogy  a jelzett  idő-
szakban  124 férfi (1895—1926 közti  születésűek)  lágerben  tartóz-
kodott,  ebből  76  személyt  civilként  hurcoltak  el  háromnapos  
munkára.  A listán  szereplő nevek mellett  a  szolyvai tábor van fel-
tüntetve.  A többiek katonaként kerültek  a frontra,  s estek  fogság-
ba. A KMKSZ-aktivisták  által összeállított lista szerint  1944 őszén 
84 férfit hurcoltak  el, 50-en odahaltak. AII. világháborúban  12-en  
hősi halált haltak.  A KMKSZ sárosoroszi  alapszervezetének  (elnö-
ke  Sebi  András)  kezdeményezésére  a  falu  népe  1989.  november  
18-án  a  temetőben  kopjafát állított,  1990. július  26-án  pedig  em-
lékművet  avatott  a  római  katolikus  templom  kertjében.  

A falu  mártírjai:  

Bábel  Imre  (1896),  Brekóczki  József  (1905),  Bundovics  Imre  
(1905),  Bundovics  András  (1907),  Csurman  János  (1904),  Dorna  
Zsigmond  (1908),  Drótár  József  (1923),  Filep  Péter  (1911),  Fehér  
József  (1909),  Gál  Béla  (1900),  Gáti  László  (1907),  Gál  András  
(1925),  Gyurkó  Sándor  (1924),  Gyurkó  Balázs  (1919),  Gyurkó  Jó-
zsef (1912), Héder Anton  (1903), Héder  Béla  (1910), Héder  Mihály  
(1918),  Héder  Pál  (1902),  Héder  Bálint  (1899),  Jankóczki  János  
(1911), Konc András (1900), Kósa László (1908), ifj.  Lőrincz  Károly  
(1907),  Lőrincz  Bertalan  (1912),  Lakatos  Géza  (1906),  Mihók  Ist-
ván  (1917),  Mihók József  (1910),  Orosz András  (1908),  Pisták  Mi-
hály  (1905),  Pisták  Péter  (1895),  Pógyor  András  (1923),  Pógyor  
István  (1925),  Pógyor József  (1895),  Pógyor  Károly  (1898),  Pataki  
József (1899), Sebi Károly (1901), Sebi István  (1898), Salánki János 
(1898), Szólics Károly (1924), Szabó Károly (1902), Szircsák  Károly  
(1902),  Szircsák  Károly  (1899),  Szircsák  József  (1901),  Székely  
Zsigmond  (1901), Tóth  István  (1911), Tóth  Miklós  (1919), ifj. Tóth 
János  (?), Vaiju  István  (1905),  Vilicsku  István  (1913).  



A  II.  világháború  áldozatai:  

Bábel  Sándor  (1920),  Barkaszi  István  (1914),  Bundovics  Béla  
(1913),  Dobronyi  András  (1921),  Doma József  (1922),  Gyurkó  Ba-
lázs  (1919),  Gyurkó  József  (1912),  Hagymás  József  (1908),  Hagy-
más  Károly  (1922),  Héder  Sándor  (1912),  Pógyor  Lajos (1915),  Si-
ma  József  (1909).  



Tiszacsoma 

A közigazgatásilag Mezögecséhez tartozó község lakosainak  szá-
ma  1944-ben  718 fó volt.  Az  1945. július 4-én  keltezett  helyható-
sági  lista  alapján  (összeállítói:  Popovics  Károly,  a  községi  népbi-
zottság  elnöke,  Веса  I. titkár) megállapíthatjuk, hogy  110  személy  
tartózkodott  abban  az  időben hadifogolytáborban, 53-an  civilként  
kerültek  Szolyvára  (1895—1926  közti  születésűek).  A  KMKSZ  ti-
szacsomai  alapszervezetének  aktivistái  (elnöke  Pösze Attila)  a  tú-
lélőkkel együtt állították össze az elhurcoltak listáját. A lágerekből 
74-en hazatértek, 40-en  elpusztultak. A táborokban  odahalt  tisza-
csomai  lakosok  emlékére  a  KMKSZ szervezésével  1990. július  15-
én  kopjafát állítottak.  A kopjafa elkészítésében  nagy  részt  vállalt  
Ruszin  Ferenc  asztalosmester  és Bakancsos  László  elnökségi  tag.  

A  község  mártírjai:  

Ábrány  Sándor  (1913),  Babinec  Béla  (1925),  Babinec  Mihály  
(1900), Bakancsos Elek (1903), Bányász József (1908), Веса András 
(1906), Csuha  Dezső (1905), Dobronyi  Bálint (1904), Fekete  Miklós  
(1901),  Fekete  Miklós  (1914),  Jakab  Elek  (1905),  Jakab  Albert  
(1924), Jakab  Mihály  (1923), Jakab  István  (1898), Kosztyu  Mihály  
(1905), Kosztyu János (1907), Kosztyu János (1921), Kosztyu  Péter  
(1896), Kosztyu József (1901), Kovács Miklós (1914), Molnár  Endre  
(1813),  Nagy  Károly  (1913),  Nagy  Károly  (1897),  Nagy  Károly  
(1924),  Pallagi  András  (1922),  Pallagi  Sándor  (1925),  Papp  Péter  
(1897), Papp Imre (1923), Pál József (1924), Popovics József  (1921),  
Pösze Péter  (1910),  Ráti  Gyula  (1906),  Ruszin  Bálint  (1902),  Szu-
hán  József  (1905),  Szérceg  Elek  (1911),  Tóth  István  (1902),  Tóth  
József  (1901), Tóth  Lajos (1898), Varjú Bertalan  (1910),  Virosztek  
József  (1923).  



Újbátyu 

A  közigazgatásilag  Nagybakoshoz  tartozó  falut  1944-ben  alig  
félezren  lakták.  A második  világháborúban  ketten  estek  el.  Bagu  
Balázs  és  id.  Ember  Balázs  által  összeállított  lágerlista  adatai  
alapján  a  faluból  1944  novemberében  a  szolyvai,  szambori,  orsai  
munkatáborokba  18 személyt hurcoltak  el  a  sztálinisták,  közülük  
11-en hunytak  el.  

A  falu  mártírjai:  

Bakó  Mihály  (1906),  Baraté  András  (1897),  Baraté  János  (?),  
Barszaki  Sándor  (1896),  Demjén  József  (1908),  Horváth  Ferenc  
(1922), Pál Ferenc (1901), id. Simon János  (1898), ifj. Simon  József  
(1925),  Tamási  Ferenc  (1904),  Tóth János  (1905).  

A  II.  világháború  áldozatai:  

Borcsik  Ferenc  (1904),  Ember  Péter  (1917).  



Zápszony 

A település lakossága  1944—ben  1020 lélek  volt. A területi  levél-
tári adatokat  idézzük: a zápszonyi népbizottság helyhatósága  által  
1945.  március  2-án  összeállított  listán  53  név  van  (1898—1923  
közötti  születésűek),  ók  az  akkori  szovjet  hadifogolytáborokban,  
ismeretlen  lágerekben  tartózkodtak.  A  KMKSZ helyi  alapszerve-
zetének  felméréséből tudjuk  (id. Tóth  Mihály,  Brenzovics  László),  
hogy  1944 őszén 20 hadköteles férfit hurcoltak  el, ebből  10-en  oda-
haltak.  A II. világháborúban  12-en  estek  el.  1991  augusztusában  
a  KMKSZ-aktivisták  kezdeményezésére  emlékművet  avattak  az  
áldozatoknak. 

A  falu  mártírjai:  

Budó János, Csernáti  Pál, Gerics József, Szabó Imre, Szabó Sán-
dor, Szabó Gábor, Tóth András,  Tóth  Sándor, Turóczy István,  Var-
ga  Imre.  

(A lista  összeállítói  a  születési  évszámokat  nem  tüntették  fel,  
nem kaptuk  meg  a  II.  világháború  áldozatainak  névsorát  sem.)  



Vári  (Mező-)  

Az egykori  mezóváros  a Borzsa folyó Tiszába  ömlő torkolatánál,  
az ukrán-magyar  határ  mentén  terül  el. A község lakosainak  szá-
ma  1944-ben  2893 lélek volt. Váriból  a magyar férfiakat 18-tól  50  
éves korig  1944. november  18-án gyűjtötték be fegyveres kísérettel 
Szolyvára.  Később  a helyhatóság  ebben  a faluban  is  összeállította  
a hadifogolytáborban tartózkodók  eléggé pontos adatlistáját, amely 
két különálló  részből  áll.  Az  1. sz. lista  a katonai  hadifogolytábor-
ban  tartózkodók  névsorát  tartalmazza  (egy  személy  kivételével  
1901—1923 közti  születésűek),  akik  magyar katonaként  kerültek  
szovjet hadifogságba, illetve tartózkodási helyük  ismeretlen,  ezek-
nek  a száma  135. A 2. sz. listán  a civilként,  1944. november  18—án  
„malenykij robotra berendelt"  s a lágerekbe hurcoltak  nevei  szere-
pelnek  (1895—1926  közti  születésűek),  ezek  szerint  340 vári férfi 
került  a szolyvai gyűjtőhelyre. Tehát  ebben az időben  összesen  437  
férfit  sodort  el  falujából  a  második  világháború  és  a  sztálinisták  
embertelen  rendelkezése,  amely  a helyi  magyar  kommunistákkal  
szemben  sem tett  kivételt.  A lenini  eszmék  állig felfegyverzett vé-
delmezői  a  szerencsétlenek  pártkönyvét  még Szolyván  megsemmi-
sítették.  A  KMKSZ  vári  alapszervezetének  (elnöke  Vári  Fábián  
László költő) aktivistái  körültekintően  készítették  el  a  sztálini  ön-
kény  áldozatainak  névsorát  még  1989-ben.  Összeállítói:  Szarka  
Károly,  Nagy  László,  Vári  Fábián  László  és  a  túlélők.  Az  eddigi  
adatok  szerint  169 vári  férfi sírja  máig  ismeretlen,  a  II.  világhá-
borúban  34-en  estek  el.  1989  novemberében  a  helyi  temetőben  
kopjafát,  1992. március  15-én  pedig emlékmüvet  állítottak  az  ár-
tatlanul  elhurcoltak,  valamint  a  II. világháború  áldozatainak.  

A  község  mártírjai  és  a  II.  világháború  áldozatai:  

Albók  Sándor  (1908),  Bajnok  András  (1913),  Bajnok  János  
(1906),  Bajnok  József  (1913),  Barta  Dezső  (1924),  Barta  Gábor  
(1909),  Barta  Gusztáv  (1911),  Barta  István  (1902),  Barta  István  
(1926),  Barta  Gyula  (1922),  Barta  János  (1903),  Barta  Sándor  
(1908),  Barta  Ödön  (1907),  Bán  Sándor  (1926),  Beregszászi  Lajos  
(1917),  Beregszászi  Sándor  (1918),  Benécs  Gusztáv  (1901),  Berki  



Dezső (1912),  Bíró Dezső (1905), Bíró Károly (1923), Borbás Árpád 
(1926),  Borbély Sándor  (1905), Borbély János (1906), Bródi  Mihály  
(1904), Debreceni Lajos (1908), Debreceni Balázs (1898),  Debreceni  
Gusztáv  (1907),  Debreceni  József  (1916),  Domokos  Károly  (1907),  
Domokos Sándor  (1912), Erdei  Elek  (1910), Erdei Bertalan  (1919),  
Farkas  András  (1900),  Farkas  Károly  (1922),  Feke  József  (1908),  
File  János  (1899),  File  Károly  (1915),  Fülöp  József  (1912),  Fülöp  
Gusztáv  (1912),  Gál János  (1906),  Gál  Ferenc  (1913),  Gál  Sámuel  
(1900),  Gál  Sándor  (1906),  Gáncsos  Tamás  (1912),  Halász  Pál  
(1916),  Hajla  István  (1924),  Hankovszki  Lajos (1900), Jakab  Kál-
mán  (1898), Jakab István (1914), Jakab Béla (1926), Jánosi  György  
(1914), Józan Boldizsár  (1905), Józan Gusztáv (1905), Józan  István  
(1910),  Károlyi  Pál  (1916),  Kis  József  (1901),  Kis  Károly  (1926),  
Kenyeres János  (1899),  Kenyeres  József  (1908),  Kenyeres  András  
(1910),  Kondor  Antal  (1905),  Kondor  Pál  (1910),  Kondor  József  
(1925),  Kovács  Endre  (1913),  Kovács  Gábor  (1895),  Kovács  Gábor  
(1925),  Kovács  Dezső  (1905),  Kovács  Zsigmond  (1923),  Kósa  Ber-
talan  (1919), Kósa Ferenc (1920), Kósa Lajos (1924), Kontra  István  
(1913),  Kövér  Gyula  (1924),  Kerekes  Dezső  (1906),  Lackó  Sándor  
(1903),  Lackó János  (1906),  Lakatos  Károly  (1909),  Lengyel  János  
(1912),  Lengyel  Gábor (1902),  Lengyel  Lőrinc  (1902),  Lengyel  Ber-
talan  (1905),  Lengyel  Sándor  (1906),  Lengyel  József  (1908),  Len-
gyel  András  (1908),  Loncsák  Dániel  (1925),  Loncsák  Lajos  (1925),  
Makkai  Kálmán  (1916),  Makkai  Lajos  (1906),  Makkai  Sándor  
(1922),  Mátyus  Dezső  (1906),  Mester  Lajos  (1913),  Miklósi  Gyula  
(1923), Molnár Sándor  (1910), Molnár József  (1914), Molnár  Lajos  
(1919), Molnár Sándor (1898), Molnár István (1902), Molnár  István  
(1920),  Móré  Ferenc  (1909),  Mónus  Lajos  (1925),  Nagy  Lajos  
(1907),  Nagy  Sándor  (1907),  Nagy  Béla  (1923),  Nánási  Gábor  
(1903), Nyíri József  (1904), Nyilas Lajos (1906),  Oláh  Lajos (1903), 
Ombódi  Sándor  (1922),  Orosz Sándor  (1924), Paládi  József  (1906),  
Papp József  (1921),  Pál János  (1902), Pál  Sándor  (1912),  Petrovics  
János (1905), Polyák György (1908), Polyák Bertalan  (1898), Pólyik 
Ferenc  (1903),  Pólyik  József  (1912),  Pólyik  Károly  (1917),  Rácin  
András  (1925),  Reskó István  (1924),  Revicki  Dezső (1893),  Revicki  
Dezső (1926), Répási  Gábor  (1900), Répási  Sándor  (1926),  Sarkadi  
Károly  (1907),  Sefifer József  (1913),  Somogyi János  (1895),  Szarka  



Gábor  (1910),  Szarka  Sándor  (1903),  Szarka  Lajos (1908),  Szarka  
Károly  (1905),  I. Szarka  András  (1902),  II.  Szarka  András  (1902),  
Szarka  András  (1923),  Szarka  Zsigmond  (1912),  I. Szarka  Elemér  
(1916),  II.  Szarka  Elemér  (1917),  Szarka  Dezső  (1916),  Szarka  
Gusztáv (1926), Szarka Tamás (1916), Szabó Gusztáv (1899), Szabó 
Albert (1926), Szász Gábor (1919), Szeles Sándor (1914), I.  Szilágyi 
József  (1910), II.  Szilágyi József  (1924),  Szűcs János  (1926),  Taris-
ka  Béla (1898), Torzsás Gábor  (1898), Torzsás András  (1926), Tor-
zsás Endre  (1908), Torzsás János  (1915), Tóth  Károly (1898), Tóth 
Sándor (1912), Török Zsigmond (1906), Varga Sándor (1913), Varga 
Lajos (1923), Varga  Béla  (1922), Varga  Lajos (1924), Varga  István  
(1908),  Váradi  Gyula  (1925),  Váradi  József  (1925),  Vass  Ferenc  
(1912), Vass Áron  (1909), Vári  Lajos (1926), Veres  Sándor  (1912),  
Vince  Sándor  (1906),  Vince Antal  (1904).  



FELSŐ-TISZA VIDÉK, 
SZÓRVÁNYTELEPÜLÉSEK 



Aknaszlatina 

Az ukrán-román határ  mentén  elterülő község lakossága  1944-
ben 4518 lélek volt. Aknaszlatináról  1944 őszén szintén  elhurcolták  
a  férfilakosságot,  emiatt  a  sóbánya  üzemelése  is  leállt.  Felhívá-
sunkra  többek között  Stercli  Sándor  túlélő  (1905) reagált,  aki  így  
emlékezik  vissza  az  akkori  eseményekre:  „Engem  és két  testvére-
met,  Józsefet  és  Károlyt  1944.  november  24-én  vittek  el  három  
napos munkatáborba. Rahóra kerültünk, majd onnan  gyalogoltunk  
Szolyvára,  végül  az  uráli  vidéken  állapodtunk  meg.  Útközben  az  
a  szomorú  sors  ért,  hogy  tanúja  lehettem  a  két  testvérem,  meg-
annyi  sorstársam  elhalálozásának...  Nekem  megadatott,  hogy  
1946.  december  27-én  végül  is  hazatérhettem  családom  körébe.  
Azóta  is fájdalommal gondolok  azokra  az  időkre..."  A túlélők  ada-
taiból  az is nyilvánvalóvá  vált,  sokan  úgy menekültek  meg a biztos 
haláltól, hogy ismerve  a cseh nyelvet beálltak  a légióba,  többségük  
még életben  van. A megtorlás akkor  sem szünetelt,  amikor  46-ban  
hazatértek  a  férfiak.  1947-től  újból  összeszedték  a  fiatalokat  és  
elvitték  Donbászra.  Aki nem ment  önként,  azokat  összefogdosták.  
Ezek  közé tartozott  Zombori  István,  aki  sokszor  aludt  idegen  szé-
nakazlakban,  amíg tartott  a  verbuválás.  

A levéltári  adatok  alapján  a következőket  állapíthatjuk meg: az 
1945 júniusában  készült  jelentés  szerint  253  aknaszlatinai  férfi  
volt  munkatáborban,  a  bejegyezés  szerint  Szolyván,  Szamborban  
(1897—1926 közti  születésűek).  A lista  összeállítójának  a neve  ol-
vashatatlan.  Megtaláltuk  azt  a  folyamodványt  is,  amelyet  az  ak-
naszlatinai  sóbánya  vezetői, köztük  Strempel  Béla írt alá  (a másik 
aláírás  olvashatatlan),  melyet  Ivan Turjanicának,  a  Zakarpatszka  
Ukrajina népbizottsága  elnökének  címeztek. Többek közt  arról  tá-
jékoztatják  az  elnök „elvtársat",  hogy 218 képzett  sóbányászt  hur-
coltak  el  munkatáborba,  nélkülük  megbénult  a  termelés.  Kérik,  
hogy  az  alább  felsorolt  bányászokat  engedjék  haza  a  munkatá-
borokból.  Tudomásunk  szerint  az  NKVD  nem  teljesítette  a  bá-
nyai gazgatóság  kérését,  illetve  csak  néhány  szakembert  sikerült  
kimehteni  a hal ál táborokból.  Az aknaszlatinai  KMKSZ-alap szer-
vezet  aktivistái  — Tamás  József,  ifi.  Benedek  Imre,  Zombori  Ist-
ván, Pataki  Ferenc,  Keresztény  Péter  — portabejárással  állították  



össze az  elhurcoltak  listáját. Segítették  őket  a túlélők  is.  így  kide-
rült,  hogy  a  II.  világháborúban  a  fronton  harcolók  közül  húszan  
haltak  hősi halált.  1944 őszén  690  civil embert hurcoltak  el,  ebből  
odahaltak  172-en, hazatértek  518-an,  15 személyt koncepciós per-
be fogtak, ebből  egy embert kivégeztek.  Az  1991. április 4-i  állapot  
szerint  150-en  még élnek.  A sztálinizmus áldozatainak  még  1989.  
november  24-én  a  köztemetőben  vaskeresztet  állítottak.  1991  
őszén  pedig felavatták  az  emlékművet  is.  

A  település  mártírjai:  

Avasán  András  (1918),  Avasán  László  (1911),  Benedek  Márton  
(1896),  Búkor Miklós (1889), ifj. Búkor Miklós (1924), Bányász  Fe-
renc  (1919), Beszermán János  (1906),  Borody János  (1911),  Baráti  
János  (1904),  Benedek  Sándor  (1924),  Bertin  Nándor  (?),  Bozsuk  
Mihály  (1916),  Bocskai  Béla  (?),  Borody  István  (1905),  Csaholyi  
József  (1906),  Csaholyi  Bertalan  (1919),  Csaholyi  Nándor  (1917),  
Csonka  Ferenc  (1899),  Csonka  József  (1911),  Derecskei  József  
(1911),  Dáncs István  (1920),  Debreceni  Lajos (1920), Engli  Ferenc  
(1909),  Fehér  Imre  (1906),  Frankó  József  (1925),  Fodor  Sándor  
(1926),  Filip  Sándor  (1925),  ifj. Frankó József  (1922),  Fehér  Lajos  
(1917), Fülöp Lajos (?), Galgóczi Aladár  (?), Görög János  (?), Gurka 
Józsefi?), Gurka János  (1912), Görög Ferenc (1912), Gerbel  István  
(1914),  Görög Péter  (1922), Gurka  Lajos (1912), Gurka András  (?),  
Gál  József  (1912),  Holcberger  Ferenc  (1917),  Holcberger  Sándor  
(1918),  Holcberger  Zoltán  (1903),  Holcberger  Ferenc  (1909),  Holc-
berger Jenő (1912), Hajdú Imre (1914), Hajdú István  (1911), Hajdú 
János  (1910), Horbász Gyula  (1919), Huszár János (1914),  Imlauer  
János  (1905), Imlauer  Károly  (1900), Kovács József  (1912),  Kovács  
István  (1900),  Kovács János  (1906),  Kovács  György  (1895),  Kotka  
József  (1900),  Kotka  János  (1912),  Kolozsvári  József  (1906),  Ke-
resztyén  Károly  (1907),  Keresztény  József  (1911),  Keresztény  Já-
nos  (1902),  Kozma  Zsigmond  (1904),  Kondra  János  (1918),  Kör-
mendi  István  (1918),  Krapács  János  (1914),  Koszován  István  
(1906), Kemény István  (1901), Kontor Gyula (1914), Kondra  József  
(1917),  Körösi  György  (1924),  Kravál  Imre  (1919),  Koszován  Péter  
(1904),  Kruk  János  (1924),  Kosztinszki  István  (1914),  Kosztinszki  
Péter  (1917),  Kutasi  Gyula  (1921), Lakatos  Sándor  (1919),  Lenkei  



János  (1899),  Minya  Béla  (1912),  Mihálka  Mihály  (1910),  Minya  
József  (1916), Minya  István  (1916), Mészáros Sándor  (1914),  Mira  
Miklós  (1904),  Melega József  (1906), Melega Antal  (1901),  Módics  
Lajos  (1919),  Moldován  Sándor  (1902),  Munkácsi  Mihály  (1918),  
Munkácsi  Ferenc  (?),  Miklós  József  (?),  Nagy  László  (?),  Nyikora  
László  (1902), Nezepa József  (1907), Nezepa  Béla  (?), Németi  Béla  
(1915),  Németi  Vilmos  (1903),  Orosz  János  (1921),  Orosz  László  
(1901), Paládi  Béla (1904), Paládi Jenő (1905), Papp Mihály  (1901),  
Papp  Lajos  (1914),  Papp  József  (1907),  Papp  János  (1902),  Papp  
József  (1914),  Papp  János  (1912),  Pataki  Miklós  (1907),  Polácsek  
József  (1904),  Pántlik  Mihály  (1907),  Pohl  István  (1911),  Pohl  Já-
nos  (1913),  Pántlik  István  (1912),  Péter  Sándor  (1912),  Prágyid  
Sándor  (1916), Reisz József (1907), Reisz István  (1907), Rába  Sán-
dor (1925), Rába János (1908), Rusznák János (1911), Stercli  József 
(1903),  Stercli  Károly  (1907),  Snepp  József  (1900),  Snepp  Miklós  
(1904),  Snepp  Károly  (1908),  Schroff  Béla  (1909),  id.  Schroff  Béla  
(1910), Slárku  Mihály  (1899),  Schroff Albert  (1922),  Schroff János 
(1922),  Skerhák  János  (1908),  Stark  József  (1906),  Slárku  János  
(1902),  Simkó  István  (1914),  Simkó  József  (1915),  Simkó  Vilmos  
(1912), Slárku Sándor (1921), Sonkádi  György (1899), Spák  Sándor  
(1895),  Spák  Antal  (1917),  Svájger János  (1915),  Suttá  János  (?),  
Suttá  József  (1917),  Szabó  István  (1906),  Szakács  László  (1914),  
Számoilov  Viktor  (1912),  Szedlák  András  (1913),  Szedlák  Antal  
(1904),  Szedlák  István  (1907),  Sztáronszki  Mihály  (1906),  Traxler  
Árpád  (1905), Traxel  Márton  (1909),Traxler  Antal  (1910),  Traxler  
Ferenc (1902), Traxler Gábor (1905), Traxler János (1926), Trájszta 
István  (1906), Tamáska János  (1900), Tamás János  (1905),  Takár  
János (1904), Szabó János (1917), Tamás Sándor (1925), Tatár  Béla  
(1911), Terentyák  Sándor  (1907), Tamás János  (1912),  Terentyák  
Elek  (1918), Vajnági Károly  (1910), Vizáver  Ferenc  (1907),  Vesze-
lovszki  Jenő  (1905),  Vellősi  György  (1924),  Vrazsgyák  József  
(1906),  Zborovszki  Károly  (1904).  

A  II.  világháború  áldozatai:  

Dudla  István,  Erdélyi  János,  Filip  Lajos,  Kubán  Albert,  Mun-
kácsi  Ferenc, Názárovics József, Simkó József, Szedlák  Antal,  Ta-
máskó  József.  



Bustyaháza 

A Tisza mentén  elterülő,  gyorsan  iparosodó településnek  1941-
ben  3348 lakosa  volt.  

1944 novemberében  a  túlbuzgó  sztálinisták  itt  is  szinte  kötéllel  
fogdosták  össze  a katonaköteles  magyar  és német  civileket.  1945.  
július 9-én  az ungvári  Népbizottság számára készített  statisztikai  
felmérésből látható, hogy lágerekben, hadifogolytáborokban  92 fér-
fi tartózkodott.  A fegyvert  soha  nem  viselt  18—19 éveseket  is  kö-
nyörtelenül  internálták  a  szolyvai  gyűjtőtáborba.  

A falu  veszteséglistája  még  nem  készült  el.  De  ifj. Sari  József  
eljuttatta  hozzánk  az  egyik  túlélő  levelét,  aki  emlékezetből  legkö-
zelebbi  sorstársai  nevét  feljegyezte,  akikkel  együtt  raboskodott.  
Ezen  a lapon mindössze  22 név szerepel, közülük  13 személy  pusz-
tult  oda.  

A KMKSZ bustyaházi  alapszervezete  1992-ben  alakult  meg,  el-
nöke  Körtvélyesi  József.  

A falu magyarsága  1992-ben  emléktáblát  állított  a helyi  római  
katolikus  imaház  falán.  

A  falu  mártírjai  (az  adatok  hiányosak):  

Czauner  Géza,  Cziller József, Cziller Zoltán, Hausberger  János,  
Kellner Ignác, Német (?), Máramarossy István, Máramarossy Jenő, 
Reiz  Rudolf, Román  Sándor,  Sterczl  Ferenc,  Szálka  László,  Takár  
István. 



Gyertyánliget 

A Felső-Tisza  vidék  legszebb környezetében  fekvő,  s a  Sopurka  
két  partján  elterülő  község  lakossága  3215,  ebből  magyar  670.  
1944-ben  2276-an  lakták. Erre  a községre vonatkozólag  a területi  
levéltárban  nem találtunk  adatokat.  Az 1989-ben  alakult  KMKSZ  
alapszervezet  (elnökei  Macsek  Irén,  Henrich  Ottó)  aktivistái,  Ma-
jer Ferenc túlélő segítségével  elkészítették  a falu veszteséglistáját. 
1944  őszén  a  községből  82  személyt  hurcoltak  el  a  sztálinisták.  
Köztük  3 gyermekes anyát (Schneider Jánosné  szül. Korent  Erzsé-
bet  (1919),  Seff Ferencné  szül. Wermester  Irén  (1909),  Zadránski  
Arnoldné  szül.  Korent  Mária  (1916)).  Az  elhurcoltak  közül  29-en  
meghaltak,  53-an  hazatértek.  

Rákóczy  Sándor  naplójából  idézünk:  „Az út  nagyon  nehéz  volt,  
sokat  éheztünk,  majdnem  minden  nap  valaki  meghalt  a  falubeli-
ekből.  Én  beírtam,  hogy  kit,  mikor  ért  a  szomorú  vég,  hogyha  az  
Isten  segítségével valamikor hazakerülök, megmondhassam  a hoz-
zátartozóiknak." 

1990. november 4-én  a helyi  római  katolikus  temetőben  emlék-
művet  avattak  a  sztálinizmus  áldozatainak.  

A  falu  mártírjai:  

Csillik József (1912), Csillik Miklós (1910), Drimus János  (1920),  
Erdélyi  Ferenc  (1923),  Erdélyi  Péter  (1918),  Flórián  György  (?),  
Enrich  Miklós  (1916),  Körtvélyesi  (Herman)  Gyula  (1907),  Huszti  
Antal  (?), Illia István  (1910), Kandai Arnold  (1903), Kandai  Oszkár  
(1905),  Karla  Albert  (1911),  Kravz  Gyula  (1916),  Moulisz  József  
(1897),  Pénzes  Stadler  (?),  Sárdi  József  (1908),  Seff  József  (?),  
Schneider András  (1905), Schneider József  (?), Schvamberg  József  
(1923),  Tuser  József  (?),  Tóth  József  (1904),  Wermester  Győző  
(1899),  Wein er Józsefi?),  Zinn  István  (1905),  Zinn  Gyula  (1923),  
Zinn Jenő  (1919),  Zadránszky  Béla  (?).  



Huszt 

A Felső-Tisza vidék nagy történelmi múltú, vegyes lakosú város 
lakossága  1944-ben  21118  fő volt.  A második  világháborút  köve-
tően  a  magyar  ajkúak  száma jelentősen  csökkent.  

1944 novemberében  a  sztálinisták  nemcsak  a német  és  magyar  
férfiakat hurcolták  el  a  lágerekbe,  hanem  brutálisan  megalázták  
a  17—20 éves lányokat,  asszonyokat,  akiknek német hangzású  ne-
ve  volt,  azt  a  munkatáborokba  hurcolták.  A tegnapi  hatalom  kép-
viselői  még ma  is  tagadják  a kárpátaljai  nők  internálását.  

A levéltári  anyagok  tanúbizonysága  alapján  megtudhatjuk  azt  
is,  hogy  1945. július  5-én  a  huszti  Népbizottság  Brinzej  nevű  el-
nöke  aláírásával jelentés készült  azokról  a huszti  lakosokról,  akik  
hadifogolytáborban,  illetve  ismeretlen  helyen  tartózkodtak.  Az  
ungvári  Népbizottság  címére  eljuttatott  listán  439  katonaköteles  
lakos neve van feltüntetve (1893—1926 közti születésűek),  273 fér-
fi neve mellett  az  a bejegyzés olvasható,  hogy ismeretlen  lágerben  
van. A többieknél, akik katonaként vonultak  a magyar  hadseregbe,  
azoknak  legutóbbi  tábori  posta  címük  is fel van  tüntetve.  Egyedül  
Brar  József  (1925) huszti  lakosról  tudják  a lista  összeállítói,  hogy  
a  szolyvai  lágerbe  került.  

A  KMKSZ huszti  alapszervezetének  vezetői: Udut  Sándor,  Bu-
zinkay  János  és mások  igen  nehéz  körülmények  közepette  láttak  
a  városban  élő magyarság  veszteséglistájának  összeállításához.  A  
városban  szinte  áttekinthetetlen  a  helyzet,  mivel  az  adatközlők  
még ma  is félnek, a fájdalom nehezen  oldódik  szívükben.  Eddig  84  
elhurcolt  adatait  dolgozták  fel,  26  lágeresről  már  azt  is  tudják,  
hogy  odapusztultak.  A  lista  összeállítását  még  nem  fejezték  be,  
ezért  teljes adattal  mi  sem  szolgálhatunk.  Azt  viszont  megjegyez-
zük,  hogy  feltűnően  sok  lágert  megjárt  huszti  nő  adatait  tárták  
elénk,  akik  a  sztálinisták  oldaláról  elmondhatatlan  megaláztatá-
sokon  estek  át;  fiatalon  ártatlanul:  Dán  Ilona  (1925),  Dán  Mária  
(1924),  Gerhardt  Ilona  (1922),  Gerhardt  Ilona  (1925),  Gerhardt  
Irén (1925), Gerhardt Margit (1925), Hangler Ilona (1924), Kilimán 
Anna  (1928),  Kizman  Ferencné  (1925),  Kovács  Magdolna  (1921),  
Morgental  Katalin  (1922),  Müller  Erzsébet  (1926),  Müller  Jolán  
(1926),  Müller  Karolina  (1925),  Müller  Magdolna  (1924),  Müller  



Mária  (1924), Seibert  Magdolna  (1922), Veinrauch  Katalin  (1925).  
A sztálinisták  által  okozott  szenvedéseikre  talán  már  a  múló  idő  
sem  szolgáltat  gyógyírt.  

1990.  november  24-én  a  temetőben  az  alapszervezet  aktivistái  
gyászszertartást  szerveztek  és  a  sztálinizmus  huszti  magyar  és  
német  áldozatainak  kopjafát  állítottak.  

A  város  magyar  és német  mártírjai  (a lista  nem  teljes):  

Balog Gyula  (1917),  Boros János  (1903), Gerhardt János  (1897),  
Gosta  József  (1911),  König  Frigyes  (1905),  Olasz  Mihály  (1909),  
Sin  Antal  (1889), Szauner  István  (1893).  



Kőrösmező 

Ruszin-magyar-német  település.  Lakosainak  száma  1944—ben  
12717 fő volt. Jelenleg  1100 magyar  él a faluban. A területi  levéltár  
adatai  szerint  1945. július  7-én  állították  össze  a  község  vezetői  
(bíró és titkár, nevük olvashatatlan) az elhurcoltak névsorát.  Ebből  
kitűnik,  hogy  a faluból  136 hadköteles férfi ismeretlen  helyen  tar-
tózkodott.  A  helyi  KMKSZ-szervezet  (elnöke  Birosz  János)  által  
benyújtott lista  szerint  41 civilt hurcoltak  el a sztálinisták,  köztük  
német  származású  fiatalokat,  illetve  nőket  (Frindt-Derencsuk  
Borbála  (1907),  Schaibner  Rozália  (1913),  Frindt  Emma  (1913),  
Repáruk Antalné,  szül. Frindt Gizella (1921), Boklay Lajosné, szül. 
Repáruk Mária (1925)). Az elhurcoltak közül nyolcan még Szolyván 
beléptek  a  cseh  légióba.  A lista  összeállítóinak  feljegyzése  szerint  
a  magyar  nemzetiségű  nőket  és  férfiakat  1944.  december  22-én  
internálták  Novogorlovkára,  amely  Donbász  környékén  van.  Hu-
szonkét hónapon keresztül  különféle munkákat végeztettek  velük.  
1945 szeptemberében  kitört  a tífuszjárvány, ekkor  sokan  meghal-
tak.  Az akkori  felfordulásban még a régi pártemberek  hozzátarto-
zóit,  rokonait  is  elvitték.  Például  Ivan  Turjanicának,  Kárpátalja  
akkori  pártvezérének  az  unokatestvére  is  ott  volt,  de  őt  rövid  idő  
múltán  hazaengedték.  A legtöbben  csak  1949  őszén jöttek  haza.  
39  személyt  hurcoltak  el  a  sztálini  lágerekbe,  28-an  odahaltak,  
11-en hazatértek.  A KMKSZ kezdeményezésére  1990. október  14-
én  emlékművet  állítottak  a  helyi  temetőben.  

A  település  mártírjai:  

Adler  Adolf, Aczberger  Lajos, Bíró  Pál,  Bobrovszky  Rezső,  Bob-
rovszky  József,  Ferenczi  József,  Frindt  János,  Francz  Ferenc,  
Francz  Ferenc  R., Frindt József, Hamuth  József, Kirchner  István,  
Kirchner  Károly,  Kirchner  Pál,  Kirchner  Raimund,  Leitner  Antal,  
Lengyel  István,  Lengyel  Mihály,  Lengyel  Raimund,  Milcsevics  La-
jos,  Neiman  Antal,  Repáruk  Ferenc,  Repáruk  István,  Skerhák  
Nándor,  Szádeczky  Imre,  Szentimrey  Sándor,  Wolf Sándor,  Wisa-
uer  Antal.  



Nagybocskó 

Az ukrán-román határ, illetve a Tisza folyó mentén  elterülő köz-
ségben jelenleg közel  300 magyar  él. Lakossága  1944-ben  7427 fő 
volt.  Erre  a  helyiségre  vonatkozó  adatokat  a  területi  levéltárban  
nem találtunk.  Az 1992-ben  alakult  KMKSZ alapszervezet  elnöke  
még  nem  küldte  el  címünkre  a  község  veszteséglistáját.  Felhívá-
sunkra Hormanszki Ferenc túlélő (1925) levélben jelentkezett.  Tőle 
tudtuk  meg,  hogy  a  községből  1944.  november  20-án  mintegy  39  
hadköteles férfit hurcoltak  először  Rahóra,  aztán  a  szolyvai  gyűj-
tőtáborba.  Közöttük  német  nemzetiségűek  is  voltak.  Adatközlőnk  
édesapjával  együtt  raboskodott  a  távoli  GULAG lágereiben,  1947-
ben  jött  haza,  édesapja  odahalt.  A  39  elhurcoltból  a  nevianszki  
fogolytáborból  17-en  hazatértek,  22-en  odahaltak.  A túlélők  és  a  
KMKSZ aktivistái  kezdeményezték  egy  emlékmű  felállítását.  

A  község  mártírjai:  
Alsánszky  Ferenc  (1909),  Bátori  József  (1895),  Fodor  Ferenc  

(1903),  Horbász  Antal  (1926),  Hormanszki  Ferenc  (1896),  Ja-
novszky József  (1914), Kádas Károly  (1912), Mutter Jakab  (1912),  
Novodárszky  Ferenc  (1915),  Pelion  József  (1903),  Reisch  Ludwig  
(1904),  Selega  Imre  (1925),  Simon  Bertalan  (1900),  Szabó  András  
(1908),  Szabó  László  (1916),  Szűcs  Ferenc  (1907),  Traxler  Béla  
(1914), Traxler József  (1917), Váradi  Sándor  (1912), Vince  Aladár  
(1910), Zádránszky  Gusztáv  (1913),  Zelenko  Imre  (1917).  



Rahó 
A festői környezetben  elterülő járási  székhelynek,  melyet  ruszi-

nok, magyarok, románok lakják, 1944-ben  12455 lakosa volt, ebből 
1400 magyar.  A levéltárban  Rahóra  vonatkozó  adatokat  még nem 
sikerült  felderíteni.  Az  1989-ben  alakult  helyi  KMKSZ  alapszer-
vezet  (elnöke  Bilics Éva) aktivistái  hozzáláttak  a város  lágerlistá-
jának  az  összeállításához.  Bilics  Éva közlése  szerint  1944.  decem-
ber 25-én  a volt telefonközpont épületében gyűjtötték össze a rahói 
magyar és német származásúakat,  s 1945. január 2-án  teherautón  
vitték  el  őket különböző  lágerekbe.  A  18—35  év közötti  nőket  Vo-
lócra  szállították  (Wisauer  Klotild,  Stadler  Valéria,  Baron  Jolán,  
Francz  Mária,  Neuman  Erzsébet,  Zaharovics  Erzsébet,  Schmolna-
uer Jolán). Schmolnauer Jolánt útközben  elengedték, mert  rosszul  
lett,  helyette  egy Kulinyák  Babi  nevezetű  kislányt  az  utcán  meg-
fogták  és  az autóra  tették,  csak  azért,  hogy  meglegyen  a  létszám.  
Szegény, könnyű ruhában  volt, félcipőben, hajadonfőn, mert  akkor  
elég meleg volt az idő. Később társai  adtak  neki  egy szoknyát,  hogy 
bekösse  a fejét. Lábára valami  rongyot tekertek.  Szegény  édesany-
ja,  amikor  meghallotta,  hogy  mi történt,  pongyolában,  papucsban,  
jajveszékelve futott az  autó után.  De a katonák  embertelenek  vol-
tak,  nem  engedték  el  a  gyereket.  Elvitték,  sorsa  ismeretlen.  

A városból  összesen  93 személyt  hurcoltak  el,  ebből  32-en  oda-
haltak,  61-en  hazatértek.  

A  KMKSZ kezdeményezésére  1990.  október 28-án  emlékművet  
állítottak  a helyi  temetőben  a  sztálinizmus  áldozatainak.  

A  város  mártírjai:  

Anger Béla (1901), Andriovszki Gyula (1898), Báron Emil  (1909),  
Balogh  Gyula  (1918),  Brandisz  Jakab  (1896),  Faltinszky  Jakab  
(1894), Falticsko József (1925), Francz József (1926), Hamut  József  
(1904),  Hőnis  Mátyás  (1901),  Hónis  János  (1902),  Hőnis  Lajos  
(1916),  Kulcsár  Gyula  (1912),  Krafta  Béla  (1919),  Lajtner  Antal  
(1910),  Lengyel  Bertalan  (1907),  Milcsevics  József  (1897),  Milcse-
vics József  (1911), Milcsevics László (1913),  Petróczi  Gyula  (1904),  
Minich Péter  (?), Sleiher József (1901), Sleiher Gyula (1926), Smot-
zer  Antal  (1904),  Stadler  Lajos (?), Stadler  Károly  (1898),  Stadler  
Emil (1900), Traxler  Béla (1924), Tuser József (1903), Wisauer  Ká-
roly  (1896), Wainrauch  József  (1898), Zaharovics József  (1906).  



Szolyva 

A  Latorca-völgyében  elterülő  város  lakossága  1944-ben  kb.  8  
ezer  fő volt.  Mint ismeretes,  a város határában  állították  fel azt  a  
haláltábort,  ahol  az  emberek  tízezrei  pusztultak  el  ártatlanul.  A  
lágerimákban  halálvölgyként került  a  köztudatba.  

1992 augusztusában  itt is megalakult  a KMKSZ  alapszervezete,  
mely elnökéül Jőröss Bélát választotta. Legfontosabb fel adatuknak 
azt  jelölték  ki,  hogy  védnökséget  vállalnak  az  épülőfélben  lévő  
szolyvai  gyűjtőláger  áldozatainak  emlékműve  fölött,  amely  az  I.  
világháborús katonatemető  mellett  található.  1992  novemberében  
a  helyi  római  katolikus  egyház  híveinek  kezdeményezésére,  lelki-
pásztoruk  beszentelte  a  néptelen  tömegsírokat,  a  gyászszertartás  
közepette  szimbolikusan  eltemették  az  áldozatokat.  A jelenlevők 
hitet  tettek  amellett,  hogy  minden  évben  kegyelettel  adóznak  az  
ott  eltemetett  mártírok  emlékének.  Az  aktivisták  hozzáláttak  a  
Szolyváról  elhurcolt  magyarok,  svábok,  szászok  lágerlistáinak  
összeállításához. 

A  város  mártírjai  (a lista  nem  teljes):  

Enyedi József, Hutira  Antal, Papp Béla, Peterlik-Pencer  Márta,  
Udvarhelyi  Imre.  



Taracköz 

A Felső-Tisza vidék eme településén jelenleg 50-nél  több, illetve 
100-nál  kevesebb  magyar  él.  Erre  a  községre  vonatkozólag  a  te-
rületi  levéltárban  nem  találtunk  adatokat.  Az  1992-ben  megala-
kult helyi KMKSZ-szervezet  (elnöke Fülöp János) a mai napig nem 
küldte  el  a  címünkre  a község veszteséglistáját. Tudomásunk  van  
arról,  hogy innen  is  elhurcolták  a magyar férfiakat, többek  között  
ezt tudjuk  meg Sütő  László  taracközi  lakos  leveléből,  aki  felhívá-
sunkra  reagált.  „Értesítjük,  hogy  édesapánkat:  Sütő  Bertalan  
(1896) taracközi  lakost  szintén  elhurcolták  arra  a bizonyos  három 
napos munkára  1944. november 20-án.  Csoportjával Szolyváig kí-
sérték  gyalog,  ott  vérhasban  betegedett  meg...,  azután  elvitték  a  
Sztarij  Szambor-i  kórházba...  Sajnos,  soha  nem  tért  vissza.  Vele  
együtt  elhurcolták  sógorunkat,  Tomcsik  Zoltánt  (1920).  Szolyván  
elszakították  egymástól  és  ő Orel  városban  dolgozott  egy  villany-
telepen, ahonnan  1946-ban tért haza 45 kg-os testsúllyal." (A levél 
keltezési  ideje  1991. február  10.)  



Terebesfehérpatak 

A Tisza menti községben magyarok és elmagyarosodott  németek  
kis számban  élnek.  1944-ben lakosai  száma 2648 fő volt. A területi 
levéltárban  a községre vonatkozó adatokat nem sikerült felkutatni. 
Az  1989. október 29-én megalakult  KMKSZ-szervezet  elkészítette  
a  község veszteséglistáját.  1944 őszén  52 férfit hurcoltak  el,  haza-
tértek  46-an,  odahaltak  6-an.  Négy  személyt  fogtak  koncepciós  
perbe.  A szervezet  vezetői  (Vadas Vilmos, Vadas Mária,  Körn  Má-
ria) nem jutatták  el  a címünkre  a lágerlistát.  A KMKSZ kezdemé-
nyezésére  1990 októberében  a helyi  temetőben  emléktáblát  állítot-
tak  a  sztálinizmus  áldozatainak.  



Técső 

A Tisza  mentén  elterülő  egykori  koronaváros  lakossága  1944-
ben  10731 lélek  volt.  

Szöllősy  Tibor  lejegyzésében  К  István  técsői  túlélő  így  emléke-
zik vissza  a novemberi  elhurcolásokra:  „Egy vasárnap jöttek  be  az  
oroszok,  csütörtökön kihirdették,  hogy minden  magyar  ember  16—  
tói 55-ig jelentkezzen  a városházán,  megyünk három  napos  mun-
kára. Vittem magammal  az orvosi bizonyítványt  a  sebesüléseimről  
és  megmutattam  Nagy  Lajosnak,  mert  ő volt  az,  aki  ott  intézke-
dett,  megbíztak  benne,  mert  kommunista  volt,  Spanyolországban  
harcolt,  de  ő azt mondta,  hogy kibírom  azt  a három  napot.  Össze-
gyültünk  vagy 300-an, előttünk már  egy ilyen transzport  elindult,  
olyan  „félmagyarok" kíséretében,  mint  Szligán Jóska,  akinek  pus-
kát  adtak.  Elindultunk  Huszt  felé.  Sokan  megszöktek  útközben,  
hajtottak  minket  a  szolyvai táborba.  Itt kegyetlen  aratott  a  hastí-
fusz, nagyon  sokan  ott  pusztultak  el, hordták  a halottakat  regge-
lenként  szekérszámra..."  

Egy másik  túlélő,  Erdő Károly,  aki  1944 októberében  éppen  alig  
töltötte be a 24. életévét, érte jött  egy orosz katona és géppisztollyal 
a  kezében  kísérték  a városházára.  Ott  megparancsolták  neki,  há-
romnapi  koszttal  viszik  hidakat  meg utakat  építeni.  Mint  említi,  
a fegyveres katonák kíséretében  nem mindenki bírta  a  menetelést.  
„A volt  szomszédom,  К  T.  nem  bírt  menni,  beteg  volt  szegény,  a  
kísérő katona  ordítozott rá, levette  a puskáját és le akarta  lőni,  de  
közrefogtuk  a  szerencsétlent,  úgy  hurcoltuk  szegényt  két  napig,  
míg meg nem  érkeztünk  Szolyvára.  Előtte,  Huszton  mindenünket  
elvették.  Szolyván betereltek  minket  a barakkokba,  ahol  nemhogy  
lefeküdni,  de  állni  is  alig  lehetett.  Reggelre  már  néhány  ember  
meg  is  halt.  Kivitték,  fellökték  a  szekérre,  vitték  temetni.  Enni  
nem  adtak,  akinek  volt  mit,  evett.  Egy  pár  nap  múlva  tovább  in-
dítottak  minket."  

Az  ehhez  hasonló  emberi  sorsokról  regényfolyamokat  lehetne  
írni. A területi levéltár Técsővel kapcsolatos anyagokkal  is rendel-
kezik.  1945. június  9-én  Técső  elöljárói  összeírták  mindazon  fér-
fiak  neveit, adatait,  akiket elhurcoltak, illetve hadifogságba kerül-
tek.  Nagyon  sok  név  mellett  foltüntették  a  szolyvai,  szambori,  



szanoki és más haláltáborok  címeit. Ezen  a listán  367 név  szerepel  
(1890—1926 közti születésűek).  Hogy hányan tértek haza  közülük,  
erre  a  kérdésre  igyekeztek  feleletet kapni  a  KMKSZ  técsői  alap-
szervezetének  aktivistái  a túlélők  segítségével.  A település  veszte-
séglistája: a II. világháborúban  29-en haltak  hősi halált,  190 férfit 
civilként  elhurcoltak,  ebből  79-en  odahaltak,  hazatértek  111-en,  
az  1991. február  25-ei  állapot  szerint  41-en  még  élnek.  Huszon-
nyolc  személyt koncepciós perbe fogtak. A sztálinizmus  áldozatai-
nak  1989. november  20-án  állítottak  emlékművet  a  helyi  temető-
ben. A listát  Borbély Sándor,  Fóris László, Szöllősy Tibor és mások 
állították  össze.  

A  város  mártírjai:  

Bacai  Béla  (1899),  Baló  Károly  (1890),  Bányász  Sándor  (1901),  
Bartos  Endre  (1899),  Bíró Gábor  (1924), Braun  Ferenc (1911),  Bu-
csok  Emil  (1926),  Cébely  Imre  (1905),  Compa  Elek  (?),  Csetnek  
István  (1925),  Csik  Ferenc  (1920),  Debreceni  Károly  (1906),  Deb-
receni  Lajos (1916),  Debreceni  István  (1911),  Erdő  Sándor  (1901),  
Erdő Albert  (1903), Erdő Albert  (1908), Erdő Zsigmond (1908),  Er-
dő Béla  (1919), Fekete Zsigmond (1908), Gazda Lajos (1901),  Gosta  
József  (?),  Gáti  József  (?),  Hánka  Bálint  (1924),  Horbász  Sándor  
(1899),  Horváth  Imre  (1901),  Izsák  Imre  (?), Jőrös  Mihály  (1915),  
Kaszó Ferenc  (1911),  Kaszó Béla  (1926), Kaszó Károly  (1901),  Ka-
zinci Ferenc  (1909),  Kegyes Sándor  (1901), Kerekes  Endre  (1912),  
Kékesi  András  (1910),  Kékesi  István  (1906),  Kékesi  Lajos  (1903),  
Kékesi  Sándor  (1920),  Kiss János  (1909),  Koós Lajos (1907),  Koós  
Albert (1917), Koós Endre (1911), Kozma Lajos (1902), Kántor  Sán-
dor  (1917),  Körözsi  Károly  (1912),  Lajos János  (1904),  Lesovszki  
István  (1905), Mészáros Imre  (1915), Mészáros  Károly  (1922),  Mé-
száros  Bálint  (1904),  Munkácsi  Károly  (1923),  Mészáros  Albert  
(1906),  Munkácsi  István  (1904),  Munkácsi  Árpád  (1924),  Monya  
Sándor  (?),  Németi  Károly  (1904),  Nóvák  György  (1924),  Román  
Gyula  (1910),  Román  Zsigmond  (1905),  Román  István  (1905),  Ro-
mán  Bálint  (1908), Román  Sándor  (1901), Román Imre (1924),  Ro-
mán Albert (1922), Rózsi Sándor  (1910), Rózsi Imre  (?), Rózsi Lajos 
(1913), Rudai  Sándor  (1926),  Sófalusi  István  (1900),  Sófalusi  Sán-
dor (1898), Salka Pál  (?), Szenek Sándor (1908), Szépi János  (1927),  
Pénzes  János  (1905),  Tatár  Imre  (1911),  Tóth  Béla  (1926),  Tóth  
Imre  (1926),  Ónodi  György  (?), Varga  István  (1923).  



Tiszabogdány 

A  falu  3000  lakosából  jelenleg  alig  200  a  magyar.  A  területi  
levéltárban  a településre vonatkozó,  1945. július 3-án  összeállított  
lista  szerint  135 hadköteles  férfi lágerben,  illetve  ismeretlen  he-
lyen  tartózkodott.  A névsort  a  bíró  és titkár  állították  össze,  alá-
írásuk  olvashatatlan.  Az  1990-ben  alakult  KMKSZ  alapszervezet  
(elnöke Papariga  Éva) aktivistái  nem juttatták  el címünkre  a  kért  
adatokat. Ezért csak a levéltári iratokra hivatkozhatunk,  mely sze-
rint  az internálást  itt  is  végrehajtották.  



Visk 

Vegyes lakosú  nagyközség Huszttól  délkeletre,  a Tisza  túlsó  ol-
dalán  az  ukrán-román  határ  térségében.  Lélekszáma  1944-ben  
7644 volt. Az  1944 novemberében bekövetkezett internálás  hosszú  
esztendőkön keresztül behozhatatlan veszteséget okozott.  Nehezen 
gyógyultak  be  a  lelki  sebek.  Id.  Sari  József,  aki  „szintén  megjárta  
a  poklot",  még  az  1989-es  beregszászi  emlékkonferencián  is  fel-
hívta  a  gyászoló  magyarok  figyelmét,  hogy  „azon  legyünk,  hogy  a  
bennünket  ért  kibeszélhetetlen  sérelmeket  oldja békévé  az  idő  és  
az  emlékezet.  Sértődöttségből  nem  lehet  potens jövőt  építeni."  Az  
elhurcoltak  jogaiért  síkra  szálló,  akkori  viski  papot,  Forgon  Pált,  
a  Kárpátaljai  Református  Egyház  püspökét  koholt  vádak  alapján  
többek  között  ezért  is ítélték  el,  s vetették  hosszú  évekre  egy  szi-
bériai  munkatáborba.  A  Sárospatakon  letelepedett  Nagy  László  
(aki  ugyan  sátoraljaújhelyi  születésű,  de  1939  szeptemberétől  az  
emlékezetes  novemberi  elhurcolásig  Visken  tanított)  részletesen,  
23 ^gépelt  oldalon  krónikát  írt  a  viski férfiak kálváriájáról... 

íme néhány kiragadott részlet visszaemlékezéséből: „...  1944 no-
vember  27-én  három  napi  munkára  kirendelték  az  egész  magyar  
férfilakosságot  18-tól  60 éves korig — 3 napi  élelemmel.  A késle-
kedőket  a ruszin  lakosság  egy töredékének  közreműködésével  ka-
tonaság  szedte  össze. Aki  idejében  ki  tudott  menekülni  az  erdőbe,  
csak  az maradt  otthon.  De amint később megtudtan,  még két  ízben  
került  sor  az  otthon  maradottak  összeszedésére.  Déli  12  órakor  
indult  el 600 magyar,  de nem  sejtettük, hogy hová...  A három  nap-
ból  három  év  lett,  az  elindultaknak  a  fele  soha  nem  tért  vissza  
otthonába.  Kegyetlen  körülmények  között  deportáltak  bennün-
ket...  Az  útvonalról:  november  27-én  12  órakor  indulás  gyalog  
Husztra,  érkezés  úgy  5—6 óra tájban. Itt  három  napot  töltöttünk  
egy körülzárt  háztömbben...  November  30-án  reggel  indulás  Be-
regszászon,  Munkácson  keresztül  Szolyvára.  Ez  az  út  gyalogme-
netben  3  napig  tartott.  A harmadik  nap  estéjén  érkeztünk  meg  
Szolyvára.  Itt  a láger képe már közelről  is rettenetes  volt.  Fokozta  
a  döbbenetet,  hogy kapunyitáskor  először  egy hullával  megrakott  
nagy  teherkocsi  jött  ki,  majd  utána  indultunk  befelé.  A  látvány  
belülről  még rettenetesebb  volt. A drótkerítésen  belül  dühöngött  a  



flekktífusz. Naponta két kocsi halottat szállítottak  el. Három  napot  
töltöttünk itt. Innen Sztrijbe... aztán a szambori lágerbe kerültünk. 
December  17-én  bevagoníroztak  bennünket,  három  hetes  utazás  
után  az uráli Nyevjanszkba kerültünk. Aki nem tetveszkedett,  1—  
2 nap  alatt  elpusztult,  megették  a  tetvek...  Nyevjanszkba  érkezé-
sünkkor  az  útbaindított  1000  emberből  300-at  halva  szedtek  
össze..." 

A  szögesdrótok  közé  került  viski  férfiakról  itt  is  —  a  hatóság  
felkérésére  —  1945. július  11-ei  dátummal  lista  készült,  melyet  
egy  bizonyos  Iván  Tamás,  a  falu  akkori  vezetője  írt  alá,  a  bereg-
szászi  levéltárban  talált  lista  „csonka",  utolsó  lapjai  hiányoznak.  
Ezen  mindössze  308  viski  katonaköteles  neve  és  adata  szerepel,  
születési  évüket  nem  tüntették  fel, azt  sem jelezték,  hogy  melyik  
lágerben  tartózkodnak, hadifogolyszámba veszik  az itteni  civileket  
is. 

1989 novemberétől  a KMKSZ viski alapszervezetének  aktivistái,  
id.  Sari  József  túlélővel  az  élen, hozzáláttak  a falu  veszteséglistá-
jának összeállításához hagyományos portabejárással. Nagy pontos-
ságra  törekvő  anyagaik  alapján  a  következő  kép  tárul  elénk:  sze-
rintük  a  második  világháborúnak  17  viski  hadifoglya  volt.  A  
többieket  civilként, saját házukból hajtották fegyveres kísérettel  a  
szolyvai gyűjtőtáborba. Eddig 286 személy nevét azonosították,  eb-
ből  a  lágerekben  95-en  odahaltak,  188-an  hazatértek.  

1989.  november  26-án  gyászszertartás  keretében  a  viski  refor-
mátus templom kertjében  a sztálinizmus áldozatainak kopjafát ál-
lítottak. Azóta minden  évben megemlékeznek  a falu  értelmetlenül  
elpusztult  mártírjairól.  

A falu  mártírjai:  

Adler  Károly  (1906),  Bácsi  Tamás  (1917),  Bácsi  József  (1903),  
Balázs  Károly  (1910),  Bakkai  Lajos (1926),  Bányai  József  (1900),  
Berecz  József  (1917),  Berecz  Bálint  (1919),  Becske  Imre  (1924),  
Becske  János  (1903),  Berki  Sámuel  (1903),  Berecz  Lajos  (1901),  
Botos  Imre  (1897),  Botos  Béla  (1921),  Botos  Imre  (1904),  Botos  
Lajos (1898), Czébely Bálint  (1904), Czébely Bálint (1907),  Czébely  
Gyula  (1902),  Czébely  Lajos (1901),  Czébely  Sándor  (1909),  Decsi  



Sándor  (1911),  Dömöcs  István  (1900),  Deák  József  (1927),  Gódi  
Károly  (1919),  Fodó  József  (1924),  Farkas  Imre  (1904),  Farkas  
Márton  (1896),  Fésűs  József  (1903),  Hánka  Imre  (1909),  Hánka  
Károly  (1923), Hánka  József  (?), Hánka  Imre  (1905),  Horvát  Már-
ton  (1901), Heczel József (1912),  Heczel  Bálint  (1910),  Heczel  Imre  
(1912),  Heczel  Imre  (1909),  Heczel  Imre  (1918),  Heczel  Bálint  
(1902),  Heczel  Bálint  (1912),  Heczel  Márton  (1924),  Héder  József  
(1914),  Héder  Barna  (1924),  Héder  József  (1907),  Héder  József  
(1915),  Huber  István  (1907),  Igyártó  Imre  (1911),  Igyártó  Lajos  
(1925), Jancsó  Imre  (1915), Jenei  Imre  (1906), Jőrös  Lajos  (1896),  
Krüzsely  Imre  (1904),  Krüzsely  Lajos  (1925),  Krüzsely  Lajos  
(1917),  Kaszó  Lajos  (1928),  Kurpé  József  (1907),  Kun  Károly  
(1904),  Kincses  Dániel  (1896),  Lator  Gyula  (1909),  Lan gróf  Albert  
(1905), Langróf Sándor (1909), Langróf József (1907), Lingvai  Imre  
(1904), Nacinec Lajos (1903), Ötvös József (1911), Pál János  (1900),  
Poncz Pál (1915), Poncz Márton  (1907), Pufler Gyula  (1922), Pufler 
József  (1900),  Ponevács Bála  (1901), ifi. Ponevács  Béla  (1925),  Pól  
Lajos (1925), Rózsi János  (1898), Rózsi Károly  (1910),  Rózsi  Gyula  
(1925), S. Lator Sándor (1909), Stefánovics József (1908), Stók Imre  
(1908),  Stók  Károly  (1917),  Stók  Béla  (1925),  Suta  József  (1913),  
Sütő  Bálint  (1922),  Szabó Pál  (1900),  Sztojka Gyula  (1904),  Szabó  
Géza (1925), Szup Sándor  (1905), Szépi  Imre  (1909), Toijai  Ferenc  
(1915), Tóth József (1905), Tóth Károly (1911), Varga Gyula  (1916),  
Zsámbók  József  (1900),  Zsigó Sándor  (1911).  



MUNKÁCSI  JÁRÁS  



Barkaszó 

A  közigazgatásilag  Szernyéhez  tartozó  falu  lakosainak  száma  
1944-ben  1680 lélek volt.  Ez év novemberében  több mint  106 élet-
erős  magyar  férfit  hurcoltak  el,  aki  ruszinnak  vagy  szlováknak  
adta  ki  magát,  az  megmenekült  a  lágerek  szönyűségeitől.  Az  el-
hurcoltak  közül 20-an  tértek haza, 86-an  odahaltak.  Az  1992. feb-
ruár  11-ei  adatok  szerint  13-an  még élnek. Három lakost  koncep-
ciós  perbe  fogtak,  egyiküket  kivégezték.  A  sztálinisták  helyi  
aktivistái  később is nagy nyomást gyakoroltak  a magyar  lakosság-
ra.  A  KMKSZ  itteni  alapszervezete  1989  novemberében  kopjafát  
állított,  1990. november 2-án emlékmüvet, illetve emléktáblát  ava-
tott  a  sztálinizmus  és  a  II. világháború  áldozatainak.  A falu  vesz-
teséglistáját  Sütő  Antal,  Majoros  Béla,  Fokász  Valéria,  Szilágyi  
Sándor  KMKSZ-aktivisták  állították  össze.  

A falu  mártírjai:  

Balogh Béla, Balogh Károly, Balogh Ferenc, Bálint János,  Bihari  
József, Boros Bálint, Csorna Mihály, Egri Kálmán, Fejes Menyhért, 
Görei  Ferenc,  Görei  Ignác,  Görei  Pál,  Galambosi  Béla,  Galambosi  
János,  György  Miklós,  György  Tibor,  Hadar  Gyula,  Hadar  Lajos,  
Hadar  Zsigmond,  Halász  Béla, Halász János,  Halász  Ferenc,  Hor-
váth  András,  Horváth  Károly,  Horváth  Károly,  Horváth  Lajos,  
Horváth  László,  Halász  Gyula,  Horváth  János,  Halász  Sándor,  
Kálmán  Géza,  Kovács Béla,  Ködöböc Ferenc,  Koleszár Gyula,  Kuni  
Gyula, Lázár  Mihály, Máté  László, Némethy János,  Orosz  Mihály,  
Pólé  Mihály,  Pallagi  János,  Pallagi  Mihály,  Pallagi  Ferenc,  Sütő  
Bertalan,  Sütő  Béla,  Sütő  József,  Sütő  Endre,  Sütő  Sándor,  Sütő  
Menyhért,  Sütő  Zsigmond,  Szalontai  Béla,  Szalontai  Ferenc,  Sza-
lontai  Elemér,  Szalontai  Mihály,  Szalontai  József,  Szanyi  Ferenc,  
Szanyi  Mihály,  Szolnoki  László,  Szegedi  Lajos, Tóth  Pál, Tóth  Ist-
ván,  Szanyi József, Mezei  Imre, Varga  Béla, Varga  László,  Vántus  
Bálint, Vántus György, Vántus Gyula, Vántus Sándor, Vántus  Pál,  
Újvári János,  Rapka  József.  



Beregrákos 
Az  Ungvár—Munkács  főútvonal  mellett  elterülő  vegyes  lakos-

ságú községet 1944-ben 3578-an lakták.  1944 novemberében  ebből  
a  faluból is  a görög katolikusokon  kívül  — azaz  a ruszin férfiakat  
leszámítva  — 173 református magyar férfit hurcoltak  el, ebből  71-
en  odahaltak,  102-en  hazatértek.  Ha  ide  számítjuk  a  szomszédos  
Kajdanót,  akkor  a  deportáltak  száma  meghaladja  a  200-at.  Az  
1991. február  11-ei  adatok  szerint 47-en  élnek.  A II.  világháború-
ban  24—en estek  el. A község lakosai  közül hármat  koncepciós  per-
be  fogtak.  A  lágerlistát  itt  is  a  KMKSZ  helyi  alapszervezetének  
aktivistái  (Tóth  Margit,  Molnár  Vince,  Szarka  János)  állították  
össze,  ők kezdeményezték  a mártírok  emlékének  megörökítését  is.  
1991. december 6-án  emlékművet  avattak  a református  templom-
kertben. 

A  község  mártírjai:  

Bara  Károly,  Bolyog Péter,  Bolyog  К  Mihály,  Bolyog K.  Károly,  
Balla Béla, Bolyog Mihály,  Bolyog János,  Bolyog Z. Sándor,  Bolyog  
K.  András,  Bolyog  P.  Sándor,  Bara  G.  Sándor,  Bara  Pál,  Doktor  
A. Mihály,  Doktor Béla András,  Doktor Gergely, Doktor P.  Sándor,  
Darcsi  Béni,  Gőci M. Mihály,  Gölnici  Sándor,  Gőci  B. Sándor,  Gőci  
Mátyás,  Gőci  Sz. József,  Gőci Mihály,  Gőci Jenő,  Gőci  Lajos,  Gőci  
N.  Kálmán,  Gőci  Mátyás,  Kántor  Imre,  Kiss  D.  Mihály,  Kozma  
Sámuel,  Kopasz Sándor, Kálmán Endre, Molnár Gy. János,  Molnár  
Gy.  József,  Molnár  I.  Imre,  Molnár  G.  János,  Molnár  G.  Zoltán,  
Molnár  G. Sándor,  Molnár  Gy. György, Molnár  В. M.  Károly,  Mol-
nár  M. József, Molnár  B. Zoltán,  Molnár Jenő,  Mészár  B.  Márton,  
Mészár  D.  György,  Mészár  Sámuel,  Mészár  D.  István,  Mészár  B.  
György,  Pali agi  M. János,  Tóth J.  Bálint,  Tóth  L. András, Tar  Bá-
lint,  Tóth J.  Mátyás, Tar  B. Mihály,  Tóth  J.  Mihály,  Tóth  P.  Sán-
dor, Tar  B. Sándor, Tar Gy. Károly, Tóth  M. András, Tar  M. János, 
Tar  M. Sándor, Tóth J. Sándor, Vass Gy. András, Vass Gy. Sándor, 
Vass  B. János,  Vass  D. János,  Vass  Gy. János,  Vass  Gy.  Sándor,  
Vass  Bálint.  



Csongor 
A  magyar  település  lakosainak  lélekszáma  1944-ben  1906  fő  

volt.  1944 novemberében  a településről  300 személyt hurcoltak  el,  
101-en odahaltak, hazatértek  199-en. AH. világháborúban  29-en  
haltak  hősi  halált.  Az  1991.  február  14-ei  állapot  szerint  26-an  
még  éltek.  Érdekes  tény,  hogy  míg  a  szomszédos  Dercenből  55,  
addig Csongorról  60 éves korú személyeket vittek  el a  sztálinisták.  
A  KMKSZ helyi  alapszervezete  (Nagy  Sándor,  Torma  Erika,  Ta-
mási  Erika,  Hadar  Győző)  a  lágerlista  összeállításán  túl  megörö-
kítette  a  falu mártírjainak  emlékét.  1990-ben  a  templomkertben  
emlékművet  állítottak.  

A falu  mártírjai:  

Baksa Bertalan, Baksa Lajos, Baksa Péter, Baksa Ferenc,  Baksa  
Kálmán, Baksa Mátyás, Baksa Tamás, Baksa József, Bálint  János,  
Bíró  Endre,  Bíró  Béla,  Bíró  Miklós,  Bíró  Balázs,  Bíró  Bertalan,  
Bodnár János, Csákány Béla, Csákány Géza, Csákány Károly, Csá-
kány Kálmán, Csákány Dezső, Csákány Mihály, Csóka Gyula, Csó-
ka  Ernő,  Danó Mátyás,  Fejes Ferenc,  Földi  Endre,  György  Endre,  
György Ferenc,  György József, Hadar Béla S., Hadar  Béla I., Hadar 
Béla P., Hadar Vince, Hadar Mihály, Hadar Zsigmond, Hadar And-
rás,  Hadar  Bálint  A.,  Hadar  Bálint  V., Hadar  Gyula,  Hadar  Sán-
dor, Hadar  Géza, Hadar  Zoltán,  Hadar  István,  Holovej István,  Ki-
rály  Márton,  Kopasz  Károly,  Kopasz  Kálmán,  Kelemen  Balázs,  
Kelemen  Pál,  Kelemen  Sándor,  Kovács  Béla,  Kovács  Ferenc,  Ko-
vács  Gyula,  Kovács  Imre,  Molnár  Miklós,  Marton  Bálint,  Marton  
István,  Marton  Károly, Marton  Gyula,  Marton  Tamás,  Misák  Bá-
lint, Misák  Béla, Misák  Dezső, Misák István,  Misák  Ferenc,  Misák 
Károly,  Misák  Gyula,  Nagy  János,  Nagy  András,  Papp  Mihály,  
Orosz  Sándor,  Sándor  Balázs,  Sándor  Ferenc  F.  (1903),  Sándor  Fe-
renc  F.  (1912), Sándor  Ferenc M., Sándor Tamás, Sándor  Zsigmond,  
Sándor  Béla,  Sándor  Lajos,  Sándor  Mihály,  Sándor  Géza,  Sándor  
Mátyás, Sass József, Sass Béla, Sass Imre, Sidó József, Simon Endre,  
Szkiba Péter, Tamási Ferenc Józsefé, Tamási Ferenc Jánosé, Tamási 
Ferenc F., Tamási András, Tamási Bálint, Tamási  Béla, Tamási  Kál-
mán, Tamási  Sámuel, Tamási  Sándor, Tamási  Zsigmond, Tóth  Béla.  



Dercen 

A járás legnagyobb magyar községének  s leginkább fejlődőképes 
településének  lélekszáma  1944-ben  2017  fő  volt.  A faluból  1944  
novemberében  402  személyt  vittek  el, zömében  18—55 év  közötti-
eket,  az  elhurcoltak  között  a legfiatalabb  17, a  legidősebb  66  éves.  
1945. január  27-én  minden jogalap nélkül további  19 személyt  po-
litikai  fogolyként, nyomozás és bírósági tárgyalás nélkül  hurcoltak  
el:  egy  67  éves férfit, egy  50  éven  felüli  anyát  és hat  16  éves  fiút,  
többségük  3 év múlva került haza  a  sztálini  lágerekből.  A helység 
veszteséglistája:  a  fronton 23-an  elestek,  a  deportáltakból  72-en  
a  Gulágokon  pusztultak  el, hazatértek  330-an.  Az 1991-es  adatok  
szerint  72-en  még  élnek.  A területi  levéltárban  nem  sikerült  fel-
kutatni  a  falura  vonatkozó  adatokat.  A lágerlistát  Fodor  Ferenc,  
Bakos  Lajos,  Szabó Márton  és Horváth  Ilona  aktivisták  állították  
össze. Az adatgyűjtést, a kutatást még folytatják. Fodor  Ferencnek,  
a  KMKSZ helyi  szervezetének  vezetőjétől  azt  is megtudtuk,  hogy  
a derceniek elhurcolásának  előkészítésében fontos szerepet játszott 
Úszta  Gyula partizánvezér  (a későbbi  magyarországi  pártfunkcio-
nárius,  majd  altábornagy,  s  1956—1962  között  a  magyarországi  
honvédelmi  miniszter  első helyettese),  aki  Dercenben  nevelkedett.  
November  első felében jelent  meg itt,  egyszerűen  hazudott  és fél-
revezette  szülőfaluja népét.  így kerültek  a  derceni  férfiak — meg-
járva  a  szolyvai gyújtőtábort— Ukrajna, Közép-Ázsia  és  Szibéria  
kényszermunka-telepeire.  Az elpusztultak  emlékére  1989. novem-
ber 26-án  a falusi temetőben  a  KMKSZ aktivistái kopjafát  állítot-
tak,  1991.  május  12-én  pedig  a  református  templomkertben  em-
lékművet  avattak.  

A falu  mártírjai:  

Bakos  Béla  (1926),  Bakos  Bertalan  (1911),  Bakos  Géza  (1926),  
Bakos Géza  (1905), Bakos Ignác (1900), Bakos Mátyás (1916),  Bál-
lá  Antal  (1913),  Balla  József  (1914),  Balla  Pál  (1903),  Bíró  Albert  
(1920),  Bíró  Árpád  (1900),  Bíró  Lajos  (1912),  Bíró  Péter  (1908),  
Bíró  Lajos  (1901),  Bíró  Sándor  (1922),  Bíró  Sándor  (1907),  Bíró  
Sándor  (1925), Dávid Imre (1900), Dóka József (1878), Dóka József 



(1904),  Fodor  András  (1923),  Fodor  András  (1903),  Fodor  József  
(1921),  Fodor  Sándor  (1922),  Fodor  Tamás  (1922),  Fodor  Tamás  
(1924),  Gorondi  Béla  (1910),  Gorondi  Béni  (1911),  Gorondi  Zsig-
mond (1914), Heé Ferenc (1905), Heé Sándor (1889), Horváth  Antal  
(1909),  Horváth  Elemér  (1905),  Iván  András  (1902),  Iván  József  
(1926),  Király  József  (1913),  Kopasz  Bálint  (1905),  Kopasz  János  
(1921),  Kopasz  János  (1899),  Kopasz  Pál  (1910),  Lőrinc  Antal  
(1906),  Lőrinc  Sándor  (1900),  Lőrinc Tamás  (1910),  Máté  András  
(1896),  Máté  Antal  (1926),  Máté  Sámuel  (1925),  Máté  Tamás  
(1900),  Nagy  Béla  (1923),  Orosz  András  (1907),  Orosz  Dániel  
(1914), Orosz Ernő (1905), Orosz János (1923), Orosz József  (1903),  
Orosz  József  (1892),  Orosz  József  (1909),  Orosz  Sándor  (1896),  
Orosz Tamás  (1910),  Orosz Vince (1925), Patai  Lajos (1903),  Patai  
Sándor  (1909),  Pelsőci Imre  (1922),  Pelsőci  Zsigmond  (1924),  Pus-
kás  Pál  (1902),  Puskás  Péter  (1890),  Szabó András  (1924),  Szabó  
Antal  (1890),  Szabó  Béla  (1905),  Szabó Józsefi .  (1915),  Szabó  Jó-
zsef II. (1907), Szabó József III. (1907), Szabó Károly (1905),  Szabó 
Sándor  (1908).  

A  II.  világháború  áldozatai:  

Bakos  Albert  (1915),  Bakos  Imre  (1920),  Bakos  Károly  (1911),  
Bakos Lajos (1921), Balázs Károly (1921), Balázs Péter (1912), Bar-
ta  Ferenc  (1915),  Bíró  Péter  (1900),  Darcsi  András  (1922),  Fodor  
Aladár  (1919),  Fodor Zsigmond  (1921),  Gorondi  Bálint  (1903),  Go-
rondi  Béla  (1900),  Heé  József  (1910),  Iván  Lajos  (1911),  Kopasz  
Géza (1920),  Kopasz Imre  (1916), Kopasz Lajos (1919), Lukács  La-
jos  (1914), Maronics János  (1915),  Márcé Tamás  (1907),  Máté  Ba-
lázs (1920), Máté Imre (1877), Pelsőci Károly (1916), Szabó András 
(1886). 



Fornos 

Lakossága  1944-ben  989 fő volt.  Fodor  Ferenc  és Gulácsi  Géza  
pedagógusok  adatai  szerint  ebből a faluból  1944 őszén 42  személyt  
hurcoltak  el, 20-an  odahaltak.  Mivel itt még nem  alakult  KMKSZ  
alapszervezet,  a lágerlista összeállítását  túlélők, tanárok  vállalták  
magukra.  A falu  az egyház közreműködésével  itt  is  megörökítette  
a  deportáltak  emlékét,  tiszteletükre  a  temetőben  közös  sírkövet  
állítottak,  a  mártírokon  kívül  annak  a  15  fornosinak  a  nevét  is  
felvésték,  akik  a fronton haltak  meg.  

A  falu  mártírjai:  

Bekfű  Béla  (1926),  Bodnár  József  (1903),  Cs.  Darcsi  Antal  
(1906), G. Darcsi Béla (1900), N. Darcsi Béni (1900), L. Darcsi  Béni  
(1905),  Cs.  Darcsi  József  (1923),  K.  Darcsi  Pál  (1925),  M.  Darcsi  
Sándor  (1900),  P.  Darcsi  Sándor  (1912),  B.  Darcsi  Sándor  (1925),  
P. Darcsi Tamás (1909), V. Darcsi Tamás (1913), Dumi Béla  (1900),  
K.  Kukri  András  (1906),  Gy.  Kukri  János  (1915),  Kukri  Vince  
(1905),  Nagy  Ignác  (1906),  G.  Nagy  Mihály  (1906),  Pupás  Béni  
(1910). 



Izsnyéte 
Az  öt síkvidéki  színmagyar  község egyikének  lélekszáma  1944-

ben  1804  fő volt.  Az  1944  novemberi  deportálás  a  falu  ruszinjait  
nem  érintette,  aki  református volt,  azt  elhurcolták.  A területi  le-
véltárban megtaláltuk  az Izsnyétére vonatkozó hatósági listát,  me-
lyet  1945. július  16-án  állították  össze  a falu vezetői. A névsor  172  
nevet  tartalmaz.  Az  összeállítók  jelzik,  hogy  valamennyien  isme-
retlen  helyen,  illetve  hadifogolyként  táborokban  tartózkodnak.  A  
KMKSZ helyi  alapszervezete  által  összeállított  (összeállítók:  Mé-
szár  Irén,  Derkács  László,  Gáti  Ilona)  veszteséglista  adatai  a  kö-
vetkezők:  a II. világháború csataterein  11-en haltak  meg,  a  depor-
tált  magyar  férfiak közül  40-en  a  sztálini  lágerekben  pusztultak  
el.  Az  1990-es  adatok  szerint  12-en  még  élnek.  Az adatok  ponto-
sítása tovább tart. A falu lakossága  a KMKSZ-aktivistákkal  együtt  
1991-ben  a református templomkertben  emlékművet  állított  már-
tíijainak. 

A falu  mártírjai:  

Bahus  József  (1896),  Bahus  József  (1903),  Bahus  József  J.  
(1908),  Bahus  Kálmán  (1911),  Bahus  János  (1914),  Balog  Dániel  
(?), Balog Sándor (1904), Bence József (1915), Bence Sándor  (1895),  
Bence Géza  (1923), Bence Mihály  (1901), Bence  Dezső (1926),  Ben-
ce János (1900), Bekfi István  (1895), Bojog Sándor  (1910),  Csákány 
Sándor  (1910),  Deák  Géza  (1924),  Dóka  Imre  (1902),  Gőci  Géza  
(1925),  Gőci Géza  (?), Hidi Kálmán  (1914), Járó Albert  (1907),  Lőrinc 
Ferenc  (1924), Molnár  Gábor  (1897),  Orosz  Sándor  (1903),  Orosz Jó-
zsef  (1907),  Orosz  Mihály  (1919),  Orosz  József  S.  (1927),  Orosz  Béla  
(1914),  Orosz  Ferenc  (1900),  Orosz  János  (1901),  Orosz  Mihály  J.  
(1902),  Pallagi  Ferenc  (1918),  Pallagi  Dezső  (1924),  Pallagi  József  
(1908), Pallagi Sándor  (1902), Pallagi  Imre (1907), Sidó János  (1924),  
Tóth  Géza  (1923), Tóth  Gyula  (1910), Vank  József  (1907).  

A  II.  világháború  áldozatai:  

Bahus József  (1916), Bahus  Dezső (1921), Deák  Kálmán  (1916),  
Géci  Ferenc  (1917),  Kopasz  Endre  (1917),  Orosz  Albert  (1920),  
Orosz  Dezső  (1920),  Orosz  József  (1913),  Orosz  Kálmán  (1920),  
Pallagi  József  (1922),  Vank  Jenő  (1915).  



Munkács 

Kárpátalja  második  legnagyobb  városának  lélekszáma  1944-
ben 31602 fő volt. A KMKSZ helyi tisztségviselői  közösen  készítet-
ték  el  a  lágerlistát,  az  adatok  pontosítása  tovább  folyik,  azonban  
az írásos beszámolókból képet alkothatunk  az itteni magyarok,  né-
metek, köztük  nők, családos anyák  elhurcolásáról  is. Gulácsi  Géza  
közlése  szerint  1944.  november  18-tól  a 40-es  évek  végéig  állan-
dóan  vitték  az embereket.  Eleinte  csak férfiakat,  1944  decemberé-
től  a férfiakkal párhuzamosan  a magyar  és német  nőket  is  kezdik  
elhurcolni,  majd  egész  családokat  asszonyostul,  gyerekestül;  ké-
sőbb sorra kerültek  a görög katolikus,  római katolikus és reformá-
tus  papok.  A munkácsi  Rákóczi-kastély  vol  a  gyűjtőhely,  aki  ru-
szinnak,  szlováknak  vallotta  magát,  azt  az  NKVD  tisztjei  
hazaengedték.  Hosszú  sorok indultak  el a németek  által lakott  Pó-
saházáról,  Váraljáról  és  Palánkáról  a  Rákóczi-kastélyba.  A  szov-
jetunióbeli  Gulágokról  csak  1950-ben  térnek  haza  kevesen.  

1944 december végétől  a leányoknak  és az asszonyoknak  a jegy-
zőségen kellett jelentkezni,  18 és 30 év közöttiek  voltak,  csak  azo-
kat  kímélték,  akiknek  1 éven  aluli  gyermekük  volt.  1945.  január  
1-én  nyitott  vagonokba  terelték  a  200—250  főnyi  női  csoportot,  
ezek  közül  40—50 Pósaházára,  Palánkára,  Nagyrétre  való  volt.  A 
nőket  Volócra  szállították,  itt  volt  a  szolyvain  kívül  a  második  
kárpátaljai  gyűjtőtábor,  de  ez  a  nők  számára,  inenn  vitték  őket  a  
gorlovkai  koksz-  és  vegyi  gyárba.  Az  utolsó  csoportot  5  esztendő  
múltán  engedték  haza.  A munkácsi  német  családokat  1946  már-
ciusában  is  internálják,  sokan  a  tyumenyi  területre  kerülnek,  a  
Volga-menti  németekkel  együtt tartják itt őket évekig. A névsorok 
összeállítása,  a  kutatás  még  folyik,  eddig  ismertté  vált,  hogy  a  
sztálini  terrornak  123 munkácsi  áldozata  van,  köztük  3  nő.  Elve  
pedig  74 férfi és  40 nő tért  haza  (vegyesen:  magyarok,  németek).  
A környező  németlakta  településeken  még  nem  állították  össze  a  
veszteséglistát.  A helyiek  becslése  szerint  több  mint  2  ezer  sze-
mélyt  deportáltak.  A  KMKSZ-tisztségviselők  (Gajdos  Györgyné,  
Oláh  György, Neubauer  Ferenc,  Kron Pál,  Popovics  Béla) által  be-
nyújtott veszteséglista  szerint  kb.  251 magyar  férfit hurcoltak  el,  
ebből odahaltak  125-en, hazatértek  135-en.  Az  1992. januári  ada-



tok  szerint 49-en  még élnek.  A területi  levéltárban  megtaláltuk  a  
Munkácsra  vonatkozó  listát,  melyet  1945  júliusában  állítottak  
össze  a  helyhatóság  képviselői.  A lista  772 nevet  tartalmaz,  akik  
abban  az  időben  ismeretlen  helyen,  illetve  munkatáborokban  tar-
tózkodtak.  1989.  november  18-án  a  KMKSZ  városi  szervezete  a  
művelődési  házban  gyász-emlékestet  szervezett.  1991.  november  
17-én  a Rákóczi-kastély előtti téren Kárpátalja első  figurális  szob-
rát  állították  fel, melynek  alkotója Matl  Péter munkácsi  szobrász.  
Az  egykori  gyűjtőhelyen  a  Rákóczi-kastély  falán  márványemlék-
táblát helyeztek  el. Kezdeményezésüket támogatta  a német  érdek-
védelmi  szövetség nemrég alakult  szervezete  is.  

A  város  mártírjai:  

Ádám  Dezső, Ádám  Géza,  Balogh  Sándor,  Balog László,  Bartos  
Tibor, Bazár  György, Barzsó János,  Bencze Oszkár, Bernát  Dezső,  
Bertók  János,  Bihari  Károly,  Bodonyi  Antal,  Borbély  István,  Bo-
doki  (?), Cipf Antal,  Cipf János  I.,  Cipf János  II.,  Cipif József,  Cipf  
Mihály,  Cipf  Rudolf, Csányi  Béla,  Darcsi  Sándor,  Daróczy  József,  
Demkó Mihály,  Demlich  Ferenc,  Demlich  Miklós,  Derkács  Zoltán,  
Dorkota  Péter  Pál,  Duliskovics Viktor,  Erdélyi  Károly,  Erdős  Sán-
dor, Fekete  Zoltán,  Fekete  Sándor,  Ferenczy János,  Fodor  Tamás,  
Fogel  József,  Frink  István,  Furik  Ferenc,  Fülöp  Ferenc,  Garcsár  
Sándor, Gerzsenyi  Béla, Glász György, Glász József, Glász  Ferenc,  
Gerei Béla, György Ferenc, Hausier  György, Harsányi  Gyula,  Hen-
zel  Magdolna,  Henel  József,  Kaliska  Gyula,  Kanizsai  József,  Ka-
pornai  József,  Kazinczi  János,  Kepler  Antal,  Kéker  Antal,  Király  
József,  Kiss  Gyula,  Kiss  Imre,  Kizman  György,  Kizman  Ferenc,  
Kizman  Lénárd,  Kizman  Mihály,  Klub  Jenő,  Kosztyu  János,  Ko-
vássy  Elemér,  Kráner  Johanna,  Kráner  Katalin,  Kráner  János,  
Kráner  Ferenc,  Kráner  Hermina,  Kráner  József,  Kul  Dezső,  Kuhl  
József,  Kükemezei  István,  Labáth  Kálmán,  Langbauer  Béla,  Le-
hotay Albert Zoltán,  Lehotay József, ifj. Lehotay József, Lib János 
I., Lib János II., Lib György, Limbach Vilmos, Lokker Zoltán, Major 
Ferenc,  Mózer(?),  Nemes  Béla,  Nagy  Ignác,  Nigli  Viktor,  Orosz  
Olivér,  dr.  Papp  Gyula,  Pataky József, Pataky  Zoltán,  Panigai  Er-
nő, Palatini?),  Percy András, Péter Lénárd, Pfeifer József,  Pénzelik 



György, Piller József, Pribék  Ferenc, Pribék  Mihály,  Róbel  Károly,  
Sárkány  Zoltán,  Seflfer János,  Sehin  Gyula,  Stefanszki  Sándor,  
Strausz János,  Strausz  Mihály, Strausz  Gregor,  Sőtér József,  Sza-
bó János, Szatmári  Ede, Szatmáry  Eduárd,  (1926), Szegedi József, 
Szepesváry  Béla,  Szopó  András,  Takács  Géza,  Tamásy  Kálmán,  
dr.Tárczy  Károly,  Tárczy  András,  Teliinger  János,  Tájpsz  János,  
Thegze Miklós, Tivadar István, Török Tibor, Veréb János,  Vizinger  
Ernő,  Vizinger  Mihály,  Zirnzák  Ervin,  Zatlukár  András.  

(A lista  összeállítói  a  születési  évszámokat  nem tüntették  fel.)  



Szernye 

A sík területen fekvő magyar település lakossága  1944-ben  1494  
fő volt.  Községi tanácsa  helyben. Jelenleg több mint  2 ezren  élnek  
itt.  1944  novemberében  204  személyt  gyűjtöttek  be,  hurcoltak  el  
Szolyvára,  ebből  34-en  örökre  odamaradtak,  hazatértek  170-en.  
A helyi aktivisták (Horkay Zoltán, Nagy Balázs, Barta Zoltán,  Kiss 
Mária)  azt  is  kinyomozták,  hogy  azokban  a  hónapokban  49  szer-
nyei  illetőségű  hadifoglyot, katonaszökevényt  zártak  a  lágerekbe.  
A  második  világháborúban  13-an  estek  el.  A  KMKSZ  szernyei  
alapszervezetének  köszönhetően  a  község  központjában,  a  refor-
mátus  templom  mellett  a  sztálinizmus  áldozatainak  emlékművet  
állítottak,  ezzel együtt visszaállították  az első világháborús  emlék-
művet, melyen  27 hősi halott neve van felvésve. A szernyei  egykori  
Gyöngykaláris  vezetőjének,  a  költőként  is  ismert  Balogh  Sándor  
kántortanítónak,  aki  több mint  10 évet  raboskodott  a  szibériai  lá-
gerekben,  1990-ben  az  iskolakertben  emlékművet  állítottak.  

A falu  mártírjai:  

Baksa Gyula, Barkaszi  Károly, Barta József, Bimba  Géza, Fejes 
Sándor,  Hódi  József,  Kiss  Béla,  Kiss  Dániel,  Kiss  Péter,  Kozma  
Zsigmond,  Kovács  Kálmán,  Nagy János,  K. Orbán  Ferenc,  Orbán  
Kálmán, Orbán Vince, Orbán Zsigmond, Simon Balázs,  Simon  Kál-
mán,  Simon Sámuel, Sütő József, Szabó Gábor, Szabó Sándor,  Szo-
pó  Zsigmond,  Tamási  András,  Tamási  Kálmán,  К  Tar  Béla,  N.  
Tar  Béla,  Tar  Géza,  Tar  Tamás,  Tar  Vince,  Tóth  Kálmán,  Tóth  
Balázs,  K. Tóth János,  Orő  Gyula.  

А  II.  világháború  áldozatai:  

Barta  Géza,  Bimba  Imre,  Bimba  Ferenc,  Bimba  Zsigmond,  Ha-
dar  Balázs,  Kajla János,  Keresztyén  Balázs,  Király János,  Simon  
Zsigmond,  Simon  Dezső, Tar  Bálint,  Tar  Ernő,  Tar  Ignác.  



NAGYSZŐLŐSI  JÁRÁS  



Аkli  (Öreg-)  

Nevetlenfalu  másik  társközsége,  Öregakii,  úgyszólván  az  uk-
rán-román határ  mentén  (itt működik  a Halmiba  vezető vámfelü-
gyelőség,  határátkelőhely)  terül  el.  Lakossága  1944-ben  823  fő  
volt.  Az  1945. július  elsején  összeállított  listát  a  levéltárban  még  
nem  találtuk  meg.  így  hitelesnek  tekintjük  Nagy  Lászlónak,  a  
KMKSZ helyi  alapszervezete  elnökének  hozzánk  eljuttatott  vesz-
teséglistáját, melyet Bocskor László, Domokos András, Bocskor Pál 
túlélők  által  ellenőriztetett  le.  1944.  november  10-én  27 férfit in-
ternáltak,  akik  Szolyvára  és  Ukrajna  belső  területeire  kerültek.  
Közülük  19-en  odahaltak, 8-an hazatértek,  az  1992 februári  álla-
pot  szerint 4-en  még élnek.  А II. világháborúban  9-en  odahaltak.  
A  KMKSZ-aktivisták  a  református  templom  kertjében  1990.  no-
vember  11-én  emlékművet  avattak  a  sztálinizmus  és  а  II.  világ-
háború  áldozatainak  tiszteletére.  

A  község  mártírjai:  

Bocskor  Antal  (1921),  Bocskor  Pál  (1902),  Domokos  Aladár  
(1909),  Domokos Elemér  (1905),  Domokos  Gyula  (1902),  Domokos  
Károly  (1906), Farkas  Zsigmond  (1925),  Fodor János  (1904),  Nagy  
István  (1898),  Oroszi  György  (1900),  Oroszi  István  (1907),  Oroszi  
Kálmán  (1902),  Póti János  (1921), Salamon András  (1904),  Sebes-
tyén Sándor (1910), Szerecseny Pál (1902), Tóth Gábor (1904), Tóth 
Károly  (1902), Tóth  Pál  (1918), Varga  György  (1902).  



Aklihegy 

A két  világháború  között  indult  el  a  településsé  formálódás  út-
ján.  Korábban  Öregaklihoz  tartozó  Szőlőhegyként  tartották  nyil-
ván.  1940-ben  819 lakosa van. A II. világháborúban  hatan  haltak  
oda,  1944 őszén  a faluból 33 férfit hurcoltak  el,  16-an  a  lágerekben  
lelték halálukat, hazatértek  17-en.  Az 1991 decemberi állapot  sze-
rint  5-en  még  éltek.  Az  1945-ös  koncepciós  per  folyamán  Kékes  
Jánost  bírósági  úton kényszermunkára  ítélték,  Bűcs Istvánt  pedig  
a  NKVD katonái  az  internálás  idején  helyben  lőtték  agyon.  Az ő  
neve  is  felkerült  a  kopjafára.  Az  adatokat  Fóri  Éva,  a  KMKSZ  
akiihegyi szervezetének titkára gyűjtötte össze Pénzes János túlélő 
szíves  segítségével.  1989 őszén állították  fel az említett kopjafát  a 
sztálini  önkény  áldozatainak  emlékére.  

A  település  mártírjai:  

Ármás  Lajos  (1902),  Balár  György  (1906),  Bűcs  István  (1906),  
Fancsiki  Ferenc (1924), Ferenci József  (1905), Fülep  Gyula  (1924),  
Kapa  Mihály  (1906),  Kovács  Mihály  (1905),  Kovács  Lajos  (1910),  
Kóré Gyula (1909), Kóré János  (1924), Kóré György (1924),  Molnár  
István  (1924),  Németh  Ferenc  (1909),  Pál  Ferenc  (1924),  Pénzes  
Gyula  (1913),  Simon  Pál  (1894).  

A  II.  világháború  áldozatai:  

Bárin János,  Kékes József, Kovács Miklós, Pénzes  László,  Vász-
ka  Aladár.  



Batár 

E települést  1944-ben  733-an lakták. Azt pontosan nem tudjuk, 
hogy  1944 novemberében hány civilt internáltak  e kis  településről,  
amely  köztudottan  görög  katolikus  vallású.  Felsőbb  utasításra  
1945. július  1-én itt is elkészült  a hadifogolytáborban  tartózkodók  
névsora,  amelyen  42 név  szerepel  (1904—1923 közti  születésűek).  
Ekkor  még  azt  sem  tudja  a falu népe,  hogy  közülük  kik  élték  túl  
a  második  világháború  borzalmait.  Kubinyi  Béla,  a  KMKSZ  helyi  
alapszervezete elnökének adatpontosító listája szerint azon az omi-
nózus napon  civilként  csupán  3 férfit internáltak  az  NKVD  révén.  
Ebben  a tragikum az, hogy mindhárman  a sztálini terror  áldozatai  
lettek,  erről  hiteles  információt  az  elhunytak  hozzátartozói  közöl-
tek,  név  szerint:  Barna  Gyula,  az  elhunyt  fia,  Kónya  István,  az  
elhunyt  fia  és Szilágyi Ilona, az elhunyt felesége. Ezenkívül  a  sztá-
lini  koncepciós  per  folyamán  e  faluból  három  személyt  elítéltek.  
1990 novemberében  a KMKSZ-aktivisták  a batári  temetőben  kop-
jafát  állítottak  a  sztálinizmus  áldozatainak.  

A  település  mártírjai:  

Barna Antal (1909), Kónya István  (1913), Szilágyi Ferenc (1904). 



Csepe 
Ruszin-magyar  község,  1944-ben  1270 lakosa  volt.  Községi  ta-

nácsa  helyben,  társközségei  a  szintén  ruszinoklakta  Csomafalva  
és Tiszahetény.  A falu túlnyomó többsége  görög katolikus  vallású,  
a  református  hívek  száma  kb.  200  fő.  Ebben  a  községben  ugyan  
1989. június 8-án megalakult  a KMKSZ helyi  szervezete,  melynek  
elnöke  Fülöp  Endre  lett,  de  azóta  sem  reagáltak  felhívásunkra,  
nem  készítették  el  a  település  veszteséglistáját.  A  levéltárakban  
sem találtunk  ide vonatkozó  adatokat.  



Fancsika 

Ruszin-magyar település, községi tanácsa helyben.  1944-ben  la-
kossága  1325. Társközségei  Tiszasásvár  és Csonkás.  1944  novem-
berében  a református és római katolikus vallású  magyar férfiakat 
innen  is  elhurcolták.  A területi  levéltárból  előkerült,  1945. július 
1-én  összeállított  listán  81 hadköteles  férfi neve  szerepel.  51 férfi 
neve  mellett  van  feltüntetve,  hogy  azok  ismeretlen  helyre,  illetve  
a  szolyvai  táborba  kerültek.  Feltételezhető,  hogy  30%-a  nem  tért  
haza.  Az 199Q-ben alakult KMKSZ-szervezet  tisztségviselői  (Kris-
tóf Katalin, Sztaroszta Mihály) nem reagáltak  a felhívásunkra,  így 
nincs adatunk  a falu  veszteségéről.  



Feketeardó 

A falu  lakossága  1944-ben  2346  fő.  Az  1944  őszén  internáltak  
pontos  listája  még  nem  készült  el.  A  levéltári  adatok  alapján  a  
következőképpen  rekonstruálhatjuk  a helyzetet:  az  1945. július  1-ei  
dátummal jelzett,  a helyhatóság által  összeállított listán  130 feke-
teardói  férfi neve  van  feltüntetve, köztük  katonaként  és  civilként  
fogságba  ejtett,  illetve  internált  személyek  egy  névsorban  szere-
pelnek,  akik  1895—1926 közti  születésűek.  A tucatnyi  név  mellett  
feltüntették  a  szolyvai  tábor  címét  is.  A névjegyzékeket  egy  bizo-
nyos  Lovga  nevű  helyi  bíró,  illetve  tanácselnök  írta  alá,  a  titkár  
neve  olvashatatlan.  A  KMKSZ feketeardói  szervezete  (elnöke  Re-
zes  Géza)  1990.  november  11-én  emlékművet  avatott  a  helyi  te-
metőben.  Egy  önmagát  megnevezni  nem  kívánó  túlélő  1989-es  
visszaemlékezése  szerint: »Sejteni lehetett  1944 őszén, hogy  vala-
mi készülődik  a magyarok  ellen. Munkácson  szélsőséges  indulatú  
nagygyűlést  tartottak,  hogy ott mit határoztak  ellenünk, mit  nem,  
azt  nem  lehet  tudni,  azt kérték-e,  hogy telepítsék  ki  innen  a  ma-
gyarokat,  vagy  mást,  de  azután  rendszeresen  kiabáltak  az  utcán  
a  suhancok:  „Magyarok,  vissza  Ázsiába!"  A szovjet  katonaságnak  
azonban  más  gondja  is  volt  akkor,  semmint  a  helyi  ellentétekkel  
foglalkozni. Viszont azt mondták: „Vigyétek  el a magyarokat  mun-
kára!".  Kidobolták,  hogy  20  éves  kortól,  egyes  helyeken  18  éves  
kortól,  50 éves korig mindenki jelentkezzen  három  napi  eleséggel  
munkára.  Mindenki  becsülettel  jelentkezett.«  

A II. világháborúban  51-en  pusztultak  el,  a  24 elhurcoltból  19-
en  odahaltak,  egy lakos  pedig  a  koncepciós per  áldozata  lett.  

A feketeardói  KMKSZ-alapszervezet  részéről  benyújtott  deportál-
tak  névsora:  

Balogh István  (1896), Garanyi Pál  (?), Hánka  Dezső (1905),  Ilyás 
Endre  (1908),  Kondor  Ferenc  (1926),  Peleskei  Géza  (1905),  Paládi  
Pál  (1904),  Paládi  Ödön  (1903),  Paládi  György  (1909),  id.  Paládi  
Dániel  (1897),  ifj. Paládi  Dániel  (1926),  Paládi  Zsigmond  (1895),  
Paládi  Lajos  (1906),  Paládi  István  (?),  Petrus  Márton  (?),  Riskó  
Lajos  (1912),  Riskó  Menyhért  (1901),  Seres  Sándor  (?),  Seres  
György  (1905),  Seres  Lukács  (1901),  Szabó Áron  (1895),  Tóth  Lu-
kács  (1904),  Tóth  Sándor  (1901), Tóth  Károly  (?).  



Feketepatak 

Verbőc társközségének  lakossága  1944-ben  688 fő. 
A pataki  férfiak  1944.  november  18-án  dobszóra  indultak  há-

romnapos  munkára.  Köztük  volt  az  akkor  18 éves  Nagy  Jenó, je-
lenleg Ungváron  élő nyugdíjas pedagógus is, aki naplót írt  az  átélt  
eseményekről,  neki  is,  mint  írja  „csak  a  nemzetisége  volt  a  bűne  
ahhoz, hogy elhurcolják  az otthonából". Társaival  együtt  az ukraj-
nai, kaukázusi  és más táborokban raboskodott.  1946-tól az életben 
maradottakat fokozatosan hazaengedték.  Az elhurcolt férfiak nagy 
része nem látta  viszont  szülőföldjét, csontjaik jeltelen  tömegsírok-
ban  porlanak  Szolyvától  Ocsemcsiriig.  Nagy  Jenő  lágernaplója,  
amely  1992  végén  jelent  meg,  hiteles  élményanyaggal  emlékezik  
elhunyt társainak  ezreire,  a helyi magyar lakosság  legtragikusabb  
periódusára. 

A helyhatóság utasítására  az  1945. július 1-én összeállított  lista  
szerint  104  pataki  férfi  tartózkodott  (1890—1926  közti  szüle-
tésűek) koncentrációs táborban. Nagy Jenő úgy tudja, hogy  102-en  
kerültek  hadifogolytáborba,  utólag  kiderült,  hogy  8-an  fronton  
pusztultak  el, 22-en  civilként haltak  oda, 72-en  lelkileg,  fizikailag  
összetörten  kerültek  haza.  A falu  népe  halottainak  tiszteletére  a  
helyi református templom  falán  emléktáblát  helyezett  el.  

A falu  mártírjai:  

Balogh  Sándor  (1894), Beregi Jenő  (1919),  Beregi József  (1903),  
Boda  András  (1920),  ifj.  Derceni  Endre  (1918),  Derceni  Géza  
(1920), Dapsi Aladár  (1916), Fazekas András (1906), Fazekas And-
rás  B. (1909), Fazekas Árpád (1914), Fazekas  Béla (1903),  Fazekas  
György (1924), Homoki Lajos (1898), Homoki Kálmán  (1920), Jana 
Elemér  (1926),  Jana  István  (1922),  Jana  Frigyes  (1926),  Kádár  
Áron  (1914), Kádár  Sándor  (1926),  Kelemen  György (1909),  Orbán 
Lajos  (1907),  Paládi  Elemér  (1924),  Paládi  Jenő  (1917),  Salamon  
Ignác (1901), Szabó Béla  (1926), Tihor Elemér  (1906), Tihor  Endre  
(1912),  Tihor  Gábor  (1917),  Tihor  Tivadar  (1914),  Vass  Tibor  
(1921). 



Fertősalmás 

1944-ben  799 volt  lakosainak  száma.  1945-ben  még  önálló  ta-
nácsú községnek  számított.  Az internálást követően, több mint  egy  
fél év múltán itt is két külön lista készült  1945. július 1-én. Felsőbb 
utasításra  a  helyi  vezetők  (elnöke  egy bizonyos  Somogyi,  a  titkár  
aláírása  olvashatatlan)  állították  össze.  Összesen  125  személyről  
igazolják,  hogy  nem  tartózkodik  a  faluban,  és  családja  körében.  
63-an magyar katonaként vonultak be és kerültek ismeretlen  hely-
re.  62  civil  fogolyról  tudják,  hogy  a  háromnapos  munkaakció  ke-
retében  a Sztarij Szambor-i lágerben  sínylődnek (1896—1925 közti 
születésűek).  A KMKSZ helyi alapszervezetének  elnöke, Bíró Irma 
a  túlélők  bevonásával  lelkiismeretesen  gyűjtötte össze azoknak  az  
adatait,  akik  a  sztálinisták  jóvoltából  szakadtak  el  hozzátartozó-
iktól.  A  még  nem  teljes  veszteséglista  eddigi  adatai:  23-an  a  II.  
világháborúban  elpusztultak,  kb.  90  személyt  internáltak,  22-en  
odahaltak, 59-en hazatértek.  Az 1991. március 3-ai állapot  szerint  
még 27-en  éltek.  

A  falu  népe  lerótta  kegyeletét  halottai  előtt.  1989.  november  
18-án  a  helyi  temetőben  kopjafát állítottak,  1990.  október  14-én  
a  református  templom  kertjében  emlékművet  avattak  a  tisztele-
tükre. 

A falu  mártírjai  (a lista  nem  teljes):  

Balogh Pál (1910), Bíró András (1919), Bíró Károly (1919),  Cellár  
Gábor (1905), Gereben Endre (1912), Kövér Sándor (1917), Kengyel 
László  (1907),  Legán  László  (1921),  Lőrincz  Gyula  (1917),  Lőrincz  
József (1908), Lőrincz Károly (1904), Mészáros László (1897), Mon-
dics Endre  (1906), Nagy Gergely (1914), Szabó Gáspár  (1921),  Sza-
bó  Gábor  (1906),  Szabó  György  (1910),  Taracközi  Gerzson  (1906),  
Tar  Imre  (1923),  Tegze  Gábor  (1918),  Zelikovics  Géza  (1903),  Ze-
likovics János  (1911).  



Forgolány 

A  község  lakosainak  száma  1944-ben  738  fő.  Tiszapéterfalva  
társközsége.  1945-ben szintén önálló tanácsú községnek  számított.  
1944  őszén  ebből  a  faluból kb.  57 férfit hurcoltak  el  háromnapos  
munkára.  Nagy  részük  súlyos betegen  tért  haza.  A  gyengélkedők  
hamarosan meg is haltak  (1902—1926 közti születésűek).  Az  1945.  
július 1-én a forgolányi Népbizottság vezetői  által  összeállított  lis-
tát  eddig nem  találtuk  meg  a  területi  levéltárban.  így  csak  azzal  
a névsorral rendelkezünk,  amelyet hozzánk Vass Mária,  a  KMKSZ  
forgolányi alapszervezetének  elnöke juttatott  el. Fóris István  túlé-
lővel pontosította  a lágerlisták  adatait.  A felmérést  1990.  március  
10-én fejezték be. A további adatok leellenőrzése még folyamatban 
van.  A falu veszteséglistája: a II. világháborúban  13-an  elpusztul-
tak, kb.  64 személyt civilként  1944 novemberében  internáltak,  eb-
ből  23-an  odahaltak,  41-en  hazatértek,  három  lakost  koncepciós  
perbe  fogtak.  Az  1991. február  20-ai  állapot  szerint  13-an  éltek.  

A  KMKSZ helyi  aktivistái  gyűjtést rendeztek,  hogy  megörökít-
sék  a  sztálinizmus  áldozatainak  emlékét.  A mártírokról  már  nem  
egy  ízben  megemlékeztek.  A tervezett  emlékmű  építése  folyamat-
ban  van.  

A  község  mártírjai  (a lista  nem  teljes):  

Balla  Károly  (1911),  Balla  Sándor  (1921),  Balogh  Endre  (1924),  
Balogh  Károly  (1922),  Biky  Endre  (1926),  Biky  Menyhért  (1922),  
Biky Sándor  (1914), Fóris József  (1904), Kincses János  (1906),  Ko-
csis Bálint  (1908), Komáromi  Sándor  (1902),  Kondor József  (1914),  
Nagy Albert (1905), Orosz Endre (1906), Szabó Andor (1926), Szabó 
Gáspár  (1925),  Szabó Árpád  (1921), Szabó Gábor  (1912), Tusa  La-
jos  (1923), Varga  József  (1907), Vass  Géza  (1902).  



Gödényháza 

A ukrán-román határ mentén  elterülő község lakosainak  száma  
1944-ben  992  lélek  volt.  A sztálinisták  1944 novemberében  itt  is  
könyörtelenül  megszervezték  a magyar  földművesek  internálását.  
A koncentrációs  táborokban  tartózkodókról  készült  1945. július  2-ai  
hivatalos  lista  még  nem  került  elő.  Dupka  József,  a  gödényházai  
KMKSZ-alapszervezet  elnöke  portabejárással,  a  túlélők  vallomá-
saira építve készítette  el a falu veszteséglistáját. A kárpátaljai  ma-
gyarlakta  falvak  közül  a  második  világháború  frontjain  ebből  a  
faluból  pusztult  el  a  legtöbb  férfi: 39-en  haltak  hősi  halált.  Az  
életben  maradt  30 katonaköteles  kenyérkereső  földművest  pedig  
civilként  az NKVD-sek  hurcolták  el Szolyvára,  így további  15 gö-
dényházait  értelmetlenül  kényszerítettek  éh-  és  fagyhalálba.  
1946-ban  15-en  szerencsésen  hazatértek  Sztálin  lágereiből.  Az  
1992. január  26-ai  állapot  szerint  6-an  élnek.  Közülük  az  egyik  
túlélő  lágerbeli  evőkanalát  is  hazahozta,  s  mint  ereklyét  a  helyi  
alapszervezetnek  megőrzésre  átnyújtotta.  Két  helyi  lakost  fogtak  
koncepciós  perbe.  A halottaikat  sirató,  tisztelő  gödényháziak  még  
közvetlenül  az  internáltak  hazatérte  után  a  helyi  templom  falán  
emléktáblát  helyeztek  el,  ezt  megneszelték  a  túlbuzgó  janicsár-
kommunisták,  régi jó kipróbált eszközökkel  az emléktáblát  eltávo-
lították. 

A falu maroknyi  magyarsága  csak  1989. november  26-án  emlé-
kezhetett  meg szabadon mártírjairól  és emlékművet avattak  a  he-
lyi  temetőben.  

A  község  mártírjai:  

Bökényi  Ferenc  (1903),  Bökényi  József  (1905),  Deák  Dániel  
(1922), Gacs Bálint  (1911), Gérus Bálint (1907), Kolozsvári  Sándor  
(1906),  Kósa  Lajos (1907),  Kovács  Géza  (1896),  Nagy  Béla  (1905),  
Radvánszky  Lajos (1895), Radvánszky Árpád  (1907),  Sóvári  Lajos  
(1897),  Sóvári  János  (1922),  Tóth  Lajos  (1893),  Velicskó  Mihály  
(1902). 



Karácsfalva 

Ruszin-magyar  település,  közigazgatásilag  Tiszakeresztúrhoz  
tartozik.  1944-ben  482  lakosa  volt.  Mivel  a  község  90%-a  görög  
katolikus  vallású,  ezért  csupán  néhány  embert  érintett  az  1944  
novemberi meghurcoltatás.  A területi levéltárban  nem sikerült fel-
kutatni  e településre vonatkozó adatokat.  E helységben  a KMKSZ-
nek  nem  alakult  alapszervezete,  így  nem  volt,  aki  összeállítsa  a  
lágerlistát.  Tóth János karácsfalvi lakos hozzánk küldött  leveléből  
tudjuk,  hogy  édesapját,  Tóth  Károlyt  (1924)  szintén  elhurcolták  
Szolyvára  és  azóta  sem kaptak  róla  hírt.  



Királyháza 

A ruszin-magyar  nagy  történelmi  múltú  település  lakosainak  
száma  1944-ben  5191 fő. A magyar  férfiak internálását  követően  
felsőbb utasításra  itt  is  lista  készült  azokról,  akik  az  1945. július 
3-ai  állapot  szerint  szovjet hadifogoly-,  illetve  internáló  táborok-
ban tartózkodtak.  Ezen  a hitelesített listán  209 személy nevét  tün-
tették  fel  (1896—1926  közti  születésűek).  A  dokumentum  egyik  
aláírója  egy bizonyos Hadadi  nevezetű titkár.  Az elnök, azaz  a bíró 
aláírása  olvashatatlan.  Megközelítően  azt  is  tudjuk  már,  hogy  a  
209 ismeretlen  helyre került  királyházi  férfi közül kb.  70-et  1944  
novemberében  a  sztálinisták  hurcoltak  el.  E tekintetben  a  tények  
és  adatok  vizsgálatával  a  KMKSZ  királyházi  alapszervezetének  
vezetői foglalkoztak, ifj.  Munkácsi  Károly (elnök), Dornbach  Kata-
lin (felelős titkár)  a túlélők hiteles vallomásaira  építve  állapították  
meg,  hogy  34—en pusztultak  el éh-  és  fagyhalál  következtében  a  
sztálinisták  lágereiben.  Az  1991 márciusi  állapot  szerint  a 43  sze-
rencsésen  hazatért  magyar  férfiből még hatan  élnek.  A  település  
római  katolikus  és református magyarsága  a  lágerben  elhunytak  
tiszteletére feliratos emléktáblát  avatott  1990. október 28-án  a ró-
mai katolikus temetőben.  Ebből az alkalomból Tegze Elemér  túlélő  
emlékezetből  mondta  el azt  a lágerimát, melyet rabtársaival  fogal-
mazott  meg  1944.  december  25-én,  szent  Karácsony  ünnepén  a  
szolyvai  lágerben.  Tulajdonképpen  ennek  a  szövegnek  már  közel  
10  variánsa,  változata  ismert  területünkön.  íme  így  hangzanak  
kezdő  sorai: „Valahol  messze,  valahol  távol,  /  Kis város végén  van  
egy fogolytábor, / Sok embert hoztak, mindenfelől oda, / Sokunknak 
szomorú  lett  most  az  otthona..."  

A  település  mártírjai:  

Balasa  László  (1924),  Bajos Géza (1917),  Balogh  György  (1913),  
Báski  András  (?),  Bekecs  János  (1920),  Csalóközi  László  (?),  Gál  
János  (1914),  Gál  Lajos  (1927),  Gáspárovics  József  (1916),  Ger-
hardt  Sándor  (1921),  Gerhardt  János  (1901),  Gróf  Gyula  (1920),  
Gróf Károly  (1915), Györffy Lajos (1922), Kocsis Gyula  (1905),  Ko-
csis  Miklós  (?),  László  Balázs  (1917),  Lécs János  (1914),  Lengyel  



Géza (1900),  Lengyel János  (?), Lézu Sándor  (1902), Mádai  Sándor  
(1916), Mészáros  András  (1895),  Mészáros  Sándor  (1898),  Molnár  
Sándor  (1901), Nagy Károly (1917), id. Nagy Lajos (1900), ifi. Nagy 
Lajos (1925),  Stefanovics János  (1900), Szankovszky Antal  (1904),  
Szemere  Zoltán  (1912),  Szirku  László  (?), Takács János  I.  (1911),  
Takács  János  II.  (1913),  Takács  László  (1900),  Váradi  János  (?),  
Váradi  László  (1908),  Vékony József  (1910).  



Mátyfalva 

1944-ben  945 lakosa volt. Ez év novemberében  a faluból  12 férfit 
hurcoltak  el  a sztálinisták,  akik  szerencsésen  életben maradtak  és  
hazatértek. 

Az  1992. januári  állapot  szerint  még  3-an  éltek.  Az  adatokat  
Szeklyánik  Péter,  Aranyos  László  és  Magyar  János,  a  helyi  
KMKSZ-szervezet  tisztségviselői juttatták  el címünkre.  Előkerült  
a  levéltárból  a mátyfalvaiakra  vonatkozó  1945. július 2-án  össze-
állított hivatalos lágerlista,  mely tanúsítja, hogy kb. 30 hadköteles 
férfi nem tartózkodott  a faluban. Nincs adatunk arról, hogy hányan 
pusztultak  el II.  világháborúban.  



Nagypalád 

Lakosainak  száma  1944-ben  1744 fő volt. A hozzácsatolt  Fertős-
almással együtt  1944 óta az országutaktól  erősen félreeső faluként 
tartják  számon.  Felkérésre  1945. július  1-én állították  össze  a  lá-
geresek  listáját. Aláíró: Nagy  Lajos, a helyi  népbizottság  elnöke,  a  
titkár  neve  olvashatatlan.  Az  egyik  körpecsétes  lapon  a  magyar  
hadseregből  haza  nem  tért,  illetve hadifogságba került  107  nagy-
paládi  férfi személyes adatait  gyűjtötték  össze,  mellékelik  egykori  
katonai  tábori  címüket  is (1901—1926 közti  születésűek).  A másik 
lista  115  civilként  internált  személy  legfontosabb  adatait  tartal-
mazza.  A lista  aláírói  86  személyről  azt  is  tudták,  hogy  a  Sztarij  
Szambor-i  lágerbe  kerültek  (1895—1926  közti  születésűek).  így  
222 embert  sodort  el  családjától  a háború  utáni  időszak.  

A  KMKSZ  helyi  alapszervezetének  agilis  elnökhelyettese,  Ju-
hász  Béla  a  túlélők  segítségével  (Sebestyén  József,  Barát  Endre,  
Kálmán  László, Oroszi  Sándor) névsort készítettek.  Kiderült,  hogy 
51-en  odahaltak,  sírhelyüket  örökre homály fedi.  

1989.  október  27-én,  amikor  még  a járási  tanácsi  vezetők  aka-
dályozták  a  megemlékezéseket,  az  emlékműállítást  — a  nagypa-
ládiak  szívükre  és  a  KMKSZ  felhívására  hallgatva  —  elsőkként  
állítottak  emlékművet  a főút menti  temetőben.  A sztálinizmus  ál-
dozatait  szimbolikusan  el  is  temették.  íme  a  település  veszteség-
listája: 20-an  a  II.  világháborúban  pusztultak  el,  112 személyt  ci-
vilként hurcoltak  el,  ebből  51-en  odahaltak,  61-en  hazatértek.  

A falu  mártírjai:  

Balogh  Endre  (1903),  Bagó  Ferenc  (1899),  Bagó  István  (1914),  
Bagó Károly (1916), Bagó Sándor (1906), Barát Sándor (1900), Bar-
ta  Sándor  (1914),  Bihari  Kálmán  (1913),  Bornemissza  Endre  
(1910),  Csele  István  (1909),  Csele  József  (1911),  Csele  Sándor  
(1909), Dani János (1904), Dani Sándor (1920), Deák István  (1911),  
Gál  Lajos (1898),  Hadadi  József  (1906), Hadadi  Sándor  (1908),  Ig-
nácz János (1897), Illés Bálint  (1898), Illés Elek  (1914), Illés Gusz-
táv  (1900),  Illés József  (1908),  Illés  László  (1901),  Istvánfi  Márton  
(1908), Kálmán Endre  (1897), Kálmán József (1898), Kincses Lajos 



(1909),  Kovács  József  (1911),  László  Elek  (1919),  László  Endre  
(1908),  László  Lajos  (1910),  Mándi  Elek  (1918),  Mándi  József  
(1911), Mándi  Lajos (1913), Marozsi  Endre  (1911), Marozsi  József  
(1909), Micó József (1908), Nagy Bálint (1900), Nagy Ferenc (1906), 
Nagy József (1908), Nagy Sándor  (1903), Oroszi Endre (1903),  Oro-
szi  István  (1898),  Oroszi  István  (1905),  Oroszi  Pál  (1898),  Oroszi  
Sándor  (1910), Sarkadi  József  (1913), Váradi József (1908),  Varga 
Zsigmond  (1910), Virág  Endre  (1904).  



Nagyszőlős 

Az  egykori  Ugocsa  megye,  ma  a  nagyszőlősi  járás  székhelye,  
melynek  történelmi  emlékhelyei  a  dicső magyar  múltra  emlékez-
tetnek,  ahol hanyatló,  hol virágzó város vegyes lakosságának  szá-
ma  1944-ben  13  331  fő.  „A nagyszőlősiek  közül  sokan  rögtön  a  
szovjet csapatok  bevonulása  után  részt  vettek  a  lerombolt  Tisza-
híd  helyreállításában.  Már  több napot  ledolgoztak  itt,  amikor  no-
vember  derekán  jött  a  háromnapos  munkáról  szóló  parancs.  Az  
embereket  a  vármegyeházán  gyűjtötték  össze,  s  innen  indították  
gyalog  százas  csoportokban  Tiszaújlakra.  Nagyszőlősre  rendelték  
be  a környező falvak népét  is. Nagyszőlősön  fegyveres civilek  ház-
ról házra jártak,  s úgy értesítették  az embereket,  hogy  háromnapi  
élelemmel  együtt  azonnal  meg kell jelenniük  a  megyeházán.  Ott  
őrök  vigyázták  a  termet,  s  el  nem  hagyhatták  az  emberek  addig,  
míg valamelyik  csoporttal  útnak  nem indították  őket.  Újlakon  so-
kaktól már  elszedték értékesebb holmijaikat,  s úgy indították  őket  
gyalog Szolyvára. Majd onnan  az ország különböző fogolytáboraiba 
szállították  őket,  ahol  együtt  voltak  a  magyar,  román,  szerb  és  
német  hadifoglyokkal..."  — írja  le  az internálás  kezdetét  Keresz-
tyén  Balázs  az  1989.  november  18-án  elhangzott  előadásában,  
melyben  folvázolta  az ugocsai  magyarok  internálásának  körülmé-
nyeit. 

A  Nagyszőlősre  vonatkozó  levéltári  adatok  szerint  az  akkori  
szevljusi  Népbizottság  vezetőinek  1945 júliusában  Ungvárra  be-
küldött, két részből álló jelentésében  a katonaköteles férfiak száma 
összesen  444  volt.  

Az  írnokok  tudomása  szerint  olyan  magyar  katonaként,  mun-
kaszolgálatosként  bevonult,  illetve  a harctéren  eltűnt,  majd  orosz  
fogságba esett  szevljusi férfiakról van  szó, akik  a lista  összeállítá-
sának  pillanatában  különböző  munka-  és  hadifogolytáborokban  
tartózkodnak.  Arról  az  írnokok  hallgatnak,  hogy  civilként  hány  
magyart  internáltak  a  városból.  A listák  elemzésénél  a  következő  
bejegyzésekre  figyeltünk  fel: a 444 névből  csupán  110-nél jelzik  a  
szolyvai, perecsenyi  és szambori gyűjtőlágerek címét, ezeket  a  sze-
mélyeket  feltehetően  civilként  hurcolták  el  az  NKVD  keretle-
gényei. 



„Láger  helye"  és  a  „Megjegyzések"  c. rovatból  megtudjuk,  hogy  
Szevljusról  a „szolyvai  orosz munkatáborba került": pl. Kovács Pál  
(1911),  Markovics  Ervin  (1895), Mádi  Zsigmond  (1923), Vass  Sán-
dor (1907), Kovács Sándor (1899), Bak András (1917), Balog Zoltán 
(1926),  Mádi  Sándor  (1908),  Szabó József  (1928),  Gulácsi  Sándor  
(1922),  Mezei Zoltán  (1924),  és mások.  Sót,  olyan bejegyzést is  ta-
lálunk,  hogy  „kit", „mikor" hurcoltak  Szolyváról Ukrajna belső  te-
rületeire: Kolb Béla (1901) 1945. február 23-án, Csík Ferenc (1896) 
február  18-án,  Szaniszló  Károly  (1921) január  5-én,  Ecsei  Károly  
(1913) március  18-án, Nagy János (1907) Szamborból  1944 decem-
berében,  Csorba  György (1906) pedig  1945 februárjában került  to-
vább „ismeretlen  helyre".  Azt is megtudjuk, hogy tucatnyi  férfi eb-
ben  az  időben  Szamborban  raboskodik:  Kovács  István  (1910),  
Kerekes  Ferenc  (1911),  Mádi  Ferenc  (1888),  Bárányi  Sándor  
(1919),  Kovács  József  (1908),  Borbély  András  (1915),  Bak  László  
(1910), Csík  Béla (1910), Rác József (1906), Lengyel Sándor  (1894),  
Bircsák  György (1897), Bánik Róbert (1926), Salaha Sándor  (1926),  
Dorszki  János  (1926) és még  sokan  mások.  

Felvetődik  a  kérdés,  hogy  miért  részletezzük  e  levéltári  lista  
elemzését?  Mivel  városról  lévén  szó,  nem  pedig  faluról,  az  itteni  
veszteséglista  összeállítása  kemény  próbatétel  elé  állította  a  
KMKSZ nagyszőlősi  alapszervezetének  aktivistáit.  Kezdték  azzal,  
hogy 1989. november 24-én  a sztálini önkény áldozatainak  a városi 
temetőben  kopjafát  állítottak.  Az  egykori  gyűjtőhelyen,  a  megye-
házán  pedig  emléktáblát  helyeznek  el.  A gyászszertartáson  jelen  
volt  Für  Lajos, Magyarország jelenlegi  honvédelmi  minisztere,  ki-
váló történész is. A KMKSZ aktivistái  1991-ben  a deportált  zsidók  
emlékére  emléktáblát  lepleztek  le  a  nagyszőlősi  egykori  gettó  fa-
lán. 

1991.  szeptember  14-én  Milován  Jolán,  a  KMKSZ  nagyszőlősi  
városi szervezetének  elnöke eljuttatta címünkre  az  1944—ben a vá-
rosból  elhurcolt  és  odaveszett  személyek  adatait.  Eddigi  felméré-
sük  eredménye:  30  életerős  férfi  csontja  porlad  az  orosz  lágerte-
metőkben.  A kutatás  tovább  tart.  Azóta  a  hozzátartozóktól  űjabb  
adatokat kaptunk,  így egyre bővül  a nagyszőlősi mártírok  névsora:  



A  város  magyarságának  mártírjai:  

Ámort  József  (1925),  Ámort  Zoltán  (1926),  Bakk  Endre  (1917),  
Balogh  Zoltán  (1926),  Bekecs  Pál  (1895),  Berki  Gusztáv  (1910),  
Csorba  György  (1906),  Dankó  György  (1908),  Engi  Lajos  (1890),  
Gajdos  Pál  (1901),  Heé  Mihály  (1903),  Horok  József  (1910),  Iván  
József (1903), Kenéz Pál  (1926), Kerekes Ferenc (1911),  Komáromi  
István  (1924),  Kovács  Béla  (1906),  Kovács Imre  (?),  Kovács  István  
(1906),  Kovács  József  (1909),  Kovács  Pál  (1908),  Kovács  Sándor  
(1896),  Kónya  István  (1925),  Kulcsár  István  (1898),  Mádi  Ferenc  
(1888),  Mádi  István  (1912),  Mádi  János  (1904),  Mádi  Zsigmond  
(1925),  Mezei  Zoltán  (1926),  Nagy  János  (1924),  Nyíri  Endre  
(1925),  Szaniszló  Károly  (1921),  Takó János  (1909),  Vince  Endre  
(1915). 



Nevetlenfalu 

A határ  menti  község lakossága  1944-ben  728  fő. Az  itteni  in-
ternálásról  a  túlélő:  Szabó  Ferenc  és  Béres  Ferenc  írásos  beszá-
molót is készített,  ennek  alapján új adatokhoz jutottunk.  A leírtak 
szerint:  „1944 novemberében  itt  is kidobolták  a  nagyszőlősi  járási  
parancsnok,  Moszkopf parancsát. Aki magyar nemzetiségűnek  val-
lotta magát,  meg kellett jelennie a nagyszőlősi vármegyeházán.  Itt  
ismét  megkérdezték,  ki  magyar,  ki  ruszin.  A ruszinoknak  egy kis  
igazolócédulát  adtak,  aztán hazaengedték  őket. A többit,  a  magya-
rokat  bezárták  egy  terembe.  Másnap  ismét  felszólítottak  minket,  
hogy  a  görög katolikusok  álljanak jobbra,  a  római  katolikusok  és  
a  reformátusok balra.  Sokan  nem is tudták,  hová lenne jobb  állni,  
a  sorok keveredtek. A katonai parancsnok  megkérdezte  a jelenlévő 
községi  vezetőket:  Selesztai  Györgyöt,  Szirmai  Bertalant  és  Suba  
Pált,  vállalnak-e  felelősséget  az  itt  lévő  emberekért.  Ezek  közül  
egy  sem  vállalt.  

November  23-án  Nagyszőlősről  gyalog indultunk  fegyveres  kí-
sérettel. Újlakról egy éjjeli pihenés után  Beregszászba, majd Szoly-
vára  kísértek...  Aztán  gyalog jutottunk  el Novij Szamborig.  Itt  az-
tán  marhavagonokba  raktak  minket  és  1945.  január  8-án  
megérkeztünk Tuvánba. Ebben a lágerben  2 hónap alatt  180 halott 
volt. Ezeket  közös sírba  temették...  1945. május 9-én  erősen  meg-
tizedelve kerültünk  haza..."  

Sántha  Menyhért  túlélő  elmondása  szerint,  ő  Krasznauralszk-
ban kötött  ki.  Szétszórták  őket  a GULAG valamennyi  szigetére.  A 
Zakarpatszka  Ukrajina  vezetőségének  utasítására  1945. július  1 -
én  itt  is  összeírták  a  katonaként  bevonult,  lágerben  tartózkodók  
névsorát.  Eszerint  80 férfi, tizenkilenc  és  negyvennégy  év  közötti  
kenyérkeresőt  sodort  el  a második  világháború  vihara.  Pontosabb  
adatokat  Kaliska Jenőtől,  a  KMKSZ helyi alapszervezete  elnökétől  
kaptunk,  aki Illés Józseffel együtt  a még  15 túlélőtől kapott  hiteles  
információkat.  A falu veszteséglistája: 6-an  a második  világhábo-
rúban  elpusztultak,  1944 őszén  civilként  49 személyt  elhurcoltak,  
ebből  13 odahaltak.  Hazatértek  36-an.  Az  1991. február  17-ei  ál-
lapot  szerint  még  15-en  élnek  az  elhurcoltak  közül.  

A  szövetség  helyi  alap szervezete  1989  novemberében  a  római  
katolikus  és  református  templomkertben  megemlékezést,  gyász-



szertartást  szervezett,  emlékjelet helyeztek  el.  1992  augusztusá-
ban  pedig  a falu központjában  emlékművet  avattak  az  áldozatok  
emlékére. 

A  község  mártírjai:  

Budaházi  Elek  (1911),  Erdélyi  József  (1922),  Fancsiki  Elek  
(1906),  Kádár  Jenő  (1916),  Kaliska  Gyula  (1898),  Kosztya  Endre  
(1914),  Kovács  Jenő  (1925),  Máté  József  (1916),  Szabó  József  
(1910),  Szilágyi  László  (1921),  Török  János  (1908),  Vajda  József  
(1912), Váradi  Zsigmond  (1912),  Zekulics  Lajos  (1908).  



Salánk 

A Rákóczi-emlékhelyekről  nevezetes település  lakossága  1944-
ben  2773 fő. A helyi Népbizottság vezetői (az elnök és a titkár  neve  
olvashatatlan)  1945.  július  1-én  egységes  listát  állítottak  össze  
azokról  a  katonaköteles  férfiakról,  akiket  civilként  hurcoltak  el,  
illetve katonaként kerültek hadifogolytáborokba (1896—1926 közti 
születésűek).  A lista  299 személy nevét tartalmazza.  (Megjegyzen-
dő: utólag két pótlista készült július 2-i és3-i dátummal,  de ezeken 
csak  két  név  szerepel:  Rónay  Gézáé  (1898)  és  Lénárt  Józsefé  
(1919)).  így  összesen  301  férfi került  táborokba,  közülük  175-en  
civilként. 

A  KMKSZ  helyi  alapszervezete  (elnöke  Barta  József,  alelnöke  
Homoki  Árpád)  a  községi  tanáccsal  (elnöke  Gecse  Elemér)  és  a  
túlélőkkel együttműködve állították  össze a mártírok listáját. Ada-
taik  a következők:  1944 őszén  105-en kerültek  Szolyvára,  közülük  
59-en  életüket  vesztették,  46-an  hazatértek.  A hazatértek  közül  
1991 márciusában  még  15-en  éltek. Ádám Andrást kulákként  vit-
ték  el,  ő is  életét  vesztette,  sírhelye  ismeretlen.  1989.  november  
26-án  a falu főterén  emlékművet  avattak,  mely  a  sztálini  önkény  
áldozatainak  nevét  örökíti  meg.  

A  település  mártírjai:  

Ádám András  (1905), Bálint András  (?), Bálint Géza (1898),  Bal-
la  Béla (1925), Bányai  Ferenc (1901), Danka János  (1903),  Delényi  
Endre  (1903),  Dencs József  (1897),  Dunics  Mihály  (1898),  Fábián  
Andor (1923), Fan ta Gyula (1906), Gecse András (1912), Gecse Béla 
(1910),  Gecse  Frigyes  (1926),  Gomba  György (1904), Hleba  Ferenc  
(?),  Hleba  Endre  (1907),  Homoki  József  (1907),  Hudán  Endre  
(1906),  Imre  Béla  (1904),  Iszák  Endre  (1924),  Kanik  Béla  (?),  Ka-
ramán  János  (?),  Kenéz  Jenő  (1913),  Kenéz  Mihály  (1924),  Kész  
Béla  (1924),  Kész  Ferenc  (1899),  Kis  András  (1904),  Kis  Ferenc  
(1902), Kis Gusztáv (?), Kucsinka János ( 1913), Kun András  (1903),  
Kun  Sándor  (1904),  László  Géza  (1925),  László  Géza  F.  (1902),  
László  Elemér  (1923),  László  Tihamér  (1917),  Makó  Pál  (1923),  
Mán  József  (?),  Máté  Béla  (1908),  Molnár  László  (1909),  Morvái  



Béla (1920), Nyíri Mihály (1900), Pataki Ferenc (1910), Pilip János 
(1908),  Popovics  János  (1910),  Sárga  Béla  (1910),  Sárga  Zoltán  
(1916),  Sipos  Géza  (1907),  Sipos  Sándor  (1901),  Szabó  Bertalan  
(1897), Szidor  Béla (1902), Szunku Ferenc (1898), Taracközi  Gábor  
(1904),  Tóth  Elek  (?),  Zán  Béla  (1902),  Zán  József  (1923),  Zsoldos  
Elemér  (1922),  Zsoldos  Frigyes  (1924).  



Szőlősgyula 

Ugocsa történelmi borvidékének legkorábbi magyar községe.  La-
kosságának  száma  1944-ben  1123 fő.  1944.  november  24—26, kö-
zött  a faluból  összesen  103 embert  hurcoltak  el.  Volt  olyan  család  
(Orosz  Istvánék),  ahonnan  az apát  és mind  a  négy fiát is  elvitték.  
Akadt  olyan  is,  akit  betegen  hurcoltak  el.  A falu  szülöttei  közül  
harmincnégyen  haltak  meg  a  lágerekben.  Szabó Árpád  pedig  ha-
zatérte után  egyetlen napot élt. Szőlősgyulára  az internáltak  közül  
utolsónak  1949. május 23-án Sebestyén  Sándor tért vissza. A listát 
a  KMKSZ  szőlősgyulai  elnöksége  állította  össze,  az  aktivisták  se-
gítségére  volt: Sápi  Ferenc, Sápi Tibor, Nagy  Ferenc,  Oroszi  Gusz-
táv,  Oláh  Pál,  Domokos András,  Sebestyén  Sándor,  Simon  István.  

Az elhurcoltak  emlékére  1989 novemberében kopjafát állítottak. 
Ezt  követően  a  mártírok  emlékére  márványtáblát  lepleztek  le.  A  
községi  önkormányzat  listája  szerint  1945. június  2-án  155  hely-
beli  volt  a  GULAG-on,  őket  hadifogolyként,  illetve  internáltként  
hurcolták  a  táborokba.  A listát  Szőlősgyula  akkori  tanácselnöke,  
Mihail  Kacsur  írta  alá.  A titkár  neve  olvashatatlan.  

A  község  mártírjai:  

Antal  István  (1924),  Bocskor  Bálint  (1906),  Csetneki  Ferenc  
(1921),  Domokos  Sándor  (?),  Elek  János  (1913),  Garanyi  Pál  (?),  
Gecse Bertalan  (1906), Hevesi  István  (?), Jakab József (1899),  Kiss  
András  (1908),  Kozma  Károly  (1901), Molnár  Miklós  (1925),  Nagy  
Béla  (1908), Nagy József  (1902), Nagy Sándor  (1899), Oláh  István  
(1903), Oroszi  Béla  (1907),  Oroszi  Sándor  (1911),  Oroszi  Zsigmond  
(1912),  Paládi  Károly  (?),  Paládi  Miklós  (1907),  Paládi  Sándor  
(1906),  Polgár  József  (1904),  Polgár  Károly  (1899),  Rezes  Géza  
(1900),  Sápi  István  (1898),  Sápi  József  (1901),  Sebestyén  Pál  
(1920),  Szabó  Bálint  (1900),  Szabó  Károly  (1900),  Váradi  József  
(1900), Váradi  Károly  (1898),  Vince  Lajos (1900),  Zsendely  József  
(1900). 



Tekeháza 

Az  ukrán-magyar  község néhány  emberöltővel  ezelőtt  még  ma-
gyar  többségű  volt.  Lakossága  1944-ben  1269 fő.  1944  novembe-
rében  az  internáltakkal  kapcsolatos  adatok  feldolgozását  a  
KMKSZ  tekeházi  alapszervezetének  elnöke,  Gérus  Gábor  kezde-
ményezte,  ebből részt vállaltak  a túlélők  is. Mindeddig nem  került  
elő  a  levéltárakból  a  tekeháziakra  vonatkozó  1945.  július  2-án  
összeállított hivatalos  lágerlista.  Ettől  eltekintve  a település  vesz-
teséglistáját szövetségünk helyi aktivistái elkészítették. A második 
világháborúban  7-en  pusztultak  el.  1944  novemberében  62  teke-
házi  civilt internáltak.  Ebből  19-en  odahaltak,  43-an  betegen,  lel-
kileg összetörten hazatértek.  Az  1992. január  19-ei  állapot  szerint  
7-en  éltek.  

A falu magyarjai először  1989. november 26-án  emlékeztek  meg  
halottaikról,  illetve  temették  el  őket  szimbolikusan,  s  a  helyi  re-
formátus  temetőben  a  sztálinizmus  áldozatainak  emlékművet  is  
állítottak. 

A falu  mártírjai:  

Ajb  Lajos  (1912),  Balogh  Bálint  (1902),  Balogh  József  (1907),  
Gérus Árpád (1900), Gérus János (1894), Gérus Lajos (1904), Jakab 
János  (1905), Jakab  József  (1904),  Kócsi  Béla  (1907),  Kócsi  Bene-
dek  (1911),  Kócsi  Elek  (1926),  Kócsi  János  (1909),  Kócsi  Sándor  
(1924),  Miklós  Pál  (1910),  Oláh  Béla  (1902),  Oláh  Dániel  (1902),  
Oláh  János  (1925),  Sápi  Jenő  (1926), Turda  Sándor  (1901).  



T i s z a b ö k é n y 

Tiszapéterfalva társközségének  lakossága  1944-ben  1166 lélek. 
A települést szintén megtépázta  a kegyetlen múlt és sokaknak  oko-
zott nehezen  gyógyuló  sebeket. A sztálinisták  helyi csatlósaira  ma  
is  élénken  emlékezik  a  falu,  többek  között  egy  Dávid  nevü  komi-
szárra, hasonló funkciót ellátó Szverenyák Péterre,  Bodó Ferencre.  
Tulajdonképpen  ők voltak  azok, akik  vakon  teljesítették  az  NKVD 
utasításait,  lelkiismeretfurdalás nélkül  készítették  el  a  háromna-
pos munkára  kiszemelt férfiak listáját, akiket  1944. november  19-
én  indítottak  útnak  a  D—23614—es  számú  szolyvai  lágerbe.  A te-
rületi levéltárban  csupán  az utólag felsőbb utasításra  összeállított,  
két  részből  álló  névsort  találtuk  meg.  Az  1945. július  1-én  datált  
dokumentumok  aláírói: Szabó István,  a tiszabökényi  Népbizottság  
elnöke  és Virág József helyettes  titkár.  Az  egyik  okmányon  a  ka-
tonaként  bevonult,  azóta  ismeretlen  helyen  tartózkodók  adatait  
tüntették  fel, egyeseknek  katonai  tábori  posta  címét  is  mellékelik:  
így 51  személyről  feltételezik,  hogy katonai  hadifogolylágerbe  ke-
rült  (1901—1924  közti  születésűek).  A  másik  három  lapból  álló  
lista  55  civil férfi nevét  tartalmazza,  akik  a  szolyvai  lágerben  tar-
tózkodtak  (1900—1926  közti  születésűek),  közülük  8-an  alig  töl-
tötték  be  18. életévüket  (Kövesdi  András,  Görbe  György,  Kormos  
Vilmos,  Virág  István,  Lázár  István,  Dankovics  Béla,  Vincze  And-
rás,  Nagy  Antal).  A két  listán  összesen  106 név  van.  

A  KMKSZ  felhívására  ebben  a  faluban  özv.  Papp  Andrásné  
(lánykori  neve:  Toldi  Katalin)  szervezte  meg  portabejárással  az  
elhurcoltak  listájának összeállítását. Azóta  az egy falunak  számító  
Tiszabökény  és  Tiszafarkasfalva  közös  veszteséglistája  így  fest:  
összesen  200 életerős férfi ismerte  meg az  orosz  lágerek  poklát.  A  
túlélőktől  tudjuk,  a  Szolyvára  induló  menetből  jónéhányan  meg-
szöktek,  az  NKVD tisztjei  az  egyik  bökényi  szökevényt,  saját  pad-
lásán  lőtték  agyon. Sokan  életüket  mentve még Szolyván  a szovjet 
hadseregbe önként jelentkeztek, közülük heten  elestek,  13-an  ma-
gyar  katonaként  a fronton  lelték  halálukat,  26-an  internált  civil-
ként,  értelmetlenül  pusztultak  el.  1947-ig  a  16—18  évesek  közül  
76  ifjút szintén  elhurcoltak  donbászi  szénbányákba,  három  éven  
keresztül  ott dolgoztatták  őket, közülük  egy ifjú odahalt.  Aki  meg-



szökött,  azt  öt  évig  terjedő kényszermunkára  ítélték.  A  sztáliniz-
mus  áldozatainak  itt  még nem  állítottak  emlékművet.  

A  község  mártírjai  (a lista  nem  teljes):  

Argyilán  György  (1911), Balogh András  (1924),  Berezovszky  Já-
nos (1915), Borsos József (1910), Cigus János (1912), Dudics  István 
(1905),  Dupka  András  (1921),  Illés  Miklós  (1907),  Illés  Zsigmond  
(1915), Mándi  István  (1910), Sárga  Zsigmond  (1916),  Szabó  József  
(1910), Váradi  Mihály  (1906), Virág  István  (1926).  

Önkéntesként  esett  el:  

Huszti  János  (1900),  ifj. Huszti  János  (1924),  Hudácsik  András  
(1910),  Kovály  László  (1911),  Szabó  Mihály  (1926).  



Tiszafarkasfalva 

A közigazgatásilag Tiszapéterfalvához tartozó község főleg görög 
katolikus  lakossága  1940-ben  452  fő  volt.  1944—45  után  is  egy  
ideig önálló községként jegyezték, majd Tiszabökényhez  csatolták.  
Ebből  a faluból is az  1901—1926 köti  születésű férfiakat  1944  no-
vember  19-én erőszakkal irányították  a szolyvai haláltáborba.  Fel-
sőbb utasításra  a  deportálást  követően  szintén  felmérő  listák  ké-
szültek  a faluban  nem  tartózkodók  hollétéről.  Összeállítói:  a  helyi  
kommunista  pártszervezet  vezetője Molnár  László,  a  népbizottság  
elnöke  Ivan  Ivanovics  Derkacs.  1945. jűlius  1-én  keltezett  egyik  
lapon  azok  a férfiak szerepelnek,  akik  a magyar  hadseregből  nem  
tértek  haza,  mind  a  13 személynek  tábori postacíme is fel ven  tün-
tetve  (1907—1923  közti  születésűek).  A másik  listán  a  civilként  
internáltak  nevei  sorjáznak,  38 név mellett  olvashatjuk  a  szolyvai  
láger  címét.  A túlélők  közül  kevesen  élnek,  a  lágerlisták  pontosí-
tása  tovább tart.  A sztálinizmus áldozatainak  itt  sem emeltek  még  
emlékművet. 

A  község  mártírjai:  

Danku Elek  (1926), Dankovics József (1903), Deszkovics  András  
(1921),  Fülöp  János  (1911),  Gajdos  Sándor  (1907),  Kovács  Béla  
(1911), Kotobé András (1922), Molnár Pál (1907), Papp Elek  (1917).  

Önkéntesként  esett  el:  

Posták  György  (1911),  Sáfi  György  (1922).  



Tiszakeresztúr 

A kisközség lakosainak  száma  1944-ben  565 lélek volt. A szovjet 
hadsereg bejövetele után innen is begyűjtötték a férfiakat. Az ung-
vári  hatóság  által  sürgetett  helyi  lágerlistákat  1945. július  1-én  
állították  össze (az elnök  és titkár  neve olvashatatlan).  Az egyiken 
a  katonaként  hadifogolytáborba,  illetve  a háború  forgatagába  ke-
rült  36 személy nevét olvashatjuk  (1902—1923 közti  születésűek),  
a  másikon  56  civilként  Szolyvára  elhurcolt  személy  neve  van  fel-
tüntetve  (1901—1926 közti  születésűek).  Összesen  92 férfi szakadt 
el  családjától.  Később  két  keresztúrit  az  ungvári  „népbíróság"  a  
„nép  ellenségének" nyilvánított  és ítélt  el  kényszermunkára.  

A KMKSZ helyi  alapszervezetének  (elnöke  Gerendely  Béla)  ak-
tivistái újabb listát készítettek,  e szerint  a II. világháborúban  26-
an pusztultak  el, 56 civil került  lágerbe, közülük  12-en  odahaltak.  
Az  1992 januári  állapot  szerint  a  44  hazatért  közül  még  18-an  
éltek.  A falu népe  1989 novemberében  sírkövet állított  a  sztáliniz-
mus  áldozatainak.  

A  község  mártírjai:  

Balogh  Gábor  (1921),  Dobsa  Sándor  (1914),  Forgács  Albert  
(1921),  Horváth  István  (1910),  Kállai  Lajos  (1924),  Kupor  Dezső  
(1913), Kupor  Pál  (1926), Papp  Gyula  (?),  Pógyor  István  (?),  Pödör  
Antal  (1924),  Sarkadi  Károly  (1909),  Szabó Sándori 1907). 



Tiszapéterfalva 

A színmagyar községnek  1944-ben  765 lakosa volt. A dokumen-
tumok által  1944. november 18-án internálták Tiszapéterfalva fér-
fiait. 

A felsőbb utasításra  1945. július  1-én  a  helyi  népbizottság  ve-
zetői  (elnöke  Márton  József,  titkára  Virág  J.)  által  összeállított  
anyag két  részből  áll: ebben  az  időben  összesen  110 férfi nem  tar-
tózkodott  a faluban. A magyar katonaként  bevonult  és hadifogoly-
nak  nyilvánítottak  száma  47  (1901—1926  közti  születésűek).  A  
másik  szintén hitelesített  okmányon  63 civil férfi fontosabb adatai  
vannak  feltüntetve,  őket  1944. november  18-án  dobszóra  vitték  el  
a  szolyvai  gyűjtőtáborba  (1897—1926  közti  születésűek).  A  Sza-
nokra  hurcoltak  között  feltűnően  sok  az  alig  18  éves  ifjú  (Szabó  
Sándor,  Lator  István,  Simon  György,  Tomori  István,  Pál  János,  
Gajdos  László,  Gajdos János,  Szombati  Kálmán,  Forgó  József).  E  
generáció  képviselőjétől,  Ary József  túlélőtől  idézzük  a  következő  
sorokat:  „...mint  valami  vadállatokat,  úgy  kísértek  végig.  Minde-
nütt  puskatussal,  szuronnyal  körülvéve.  Az  irány  Beregszász,  
Szolyva  volt... meg sem melegedtünk  ott,  az  első halottunk  egy  17  
éves  diák  volt.  Akkor  utána  mindennap  újabb  és  újabb  betegek  
lettek,  köztük  Kovács Béla,  Sipos János...,  akik  már  soha  sem  áll-
tak  talpra...  A tetű  sebesre  ette  a  bőrünket...,  Szkotarszkojéban  
hidat  építettünk...,  tovább  vittek  minket,  útközben  vesztettem  el  
édes  bátyámat...  Mindezek  után  Lembergben  kötöttünk  ki...  Ott  
viszont  egy  zsidó  kapitány  oszlásnak  indult  halat  adott  nekünk.  
Miután  felülvizsgálták,  azonnal  ott  leváltották,  többé  nem  is  lát-
tuk. Aztán már normálisnak  mondható körülmények között  éltünk  
a  lágerben..."  

A  KMKSZ tiszapéterfalvi  alapszervezete  (elnöke  Virág  László)  
kezdeményezésére  az aktivisták  a  túlélőkkel  összeállították  azok-
nak  a névsorát, akik  a sztálinizmus áldozataivá váltak. 23 halottja 
van  a falunak. Csak  az erósebbek, szívósabbak bírták ki  a lágerbeli 
szörnyűségeket.  Ary  Károly,  Ary  József,  Csorna  Zsigmond,  Nagy  
Gyula  és Jenci  József  4—5 esztendőt  töltött  a  szögesdrót  mögött.  
1990. július  8-án  Kárpátalja  egyik  legnagyobb köztéri  emlékmű-
vének  leleplezésére került  sor  ebben  a faluban.  A közadakozásból 



született  monstrum  márványtáblára  54 tiszapéterfalvi  és  tivadar-
falvi mártír nevét vésték fel, azokét, akik jeltelen gödrökben  porla-
doznak,  Oroszi  Pál  esperes  úr  jelképesen  el  is  temette  őket.  Az  
emlékművet  Hadadi  Csaba  tervezte  és  ó irányította  a  kivitelezést  
is. 

A falu  mártírjai  (a  lista  nem  teljes):  

Ary  Bálint  (1909),  Bodó  Lajos  (1920),  Bodó  Menyhért  (1923),  
Bocskay  László  (1926),  Borbély  József  (1908),  Dankovics  András  
(1921),  Elek  András  (1926),  Erdei  Péter  (1902),  Gönczy  Dániel  
(1908),  Homoki  Gábor  (1925),  Homoki  József  (1900),  Horváth  
György (1919), Kiss József (1905), Kovács Béla (1910), Lator  Endre  
(1906), Lator Károly (1899), Megyeri György (1901), Sárközy  Endre  
(1903), Siklósi Gyula (1916), Sipos János (1912), Szombati  Kálmán  
(1926),  Tomori  István  (1926), Vaíjú  Mihály  (1914).  



Tiszaújhely 

Lakosságának  száma  1944-ben  1048 lélek  volt.  Az  1945. július 
1-ei keltezésű  egységes, helyhatóságilag igazolt listán  (az elnök  és  
a  titkár  neve olvashatatlan)  63 helyi  lakos  neve  szerepel,  akik  fo-
golytáborokban  tartózkodtak  (1895—1926  közti  születésűek),  az  
összeállítók 42 személyről pontosan tudják, hogy civilként kerültek 
az  NKVD szolyvai,  szambori,  szanoki lágereibe,  16-an  pedig kato-
naként  tűntek  el  a  II.  világháborűban.  

A KMKSZ tiszaűjhelyi szervezete (elnöke Máriánné Boldog Edit) 
újabb adatközlése  szerint  a faluból  93 férfit vittek  el  háromnapos  
munkára,  33-an meghaltak  a táborokban,  a hazatértek  közül  még  
26-an  élnek  (1991 áprilisi  állapot  szerint).  1989. november  26-án  
a  templomkertben  emlékművet  avattak  az  ismeretlen  helyen  el-
pusztultak  tiszteletére.  (A falu  halottainak  kiegészítésre  szoruló  
listáját még 1989-ben  a helyi alapszervezet első elnöke, Győri Mik-
lós juttatta  el  hozzánk).  

A falu  mártírjai  (a  névsor  nem  teljes):  

Bihari  Sándor  (1913),  Boldog  János  (1914),  Boldog  Sándor  
(1925),  Egri  Sándor  (?),  id.  Jóvcsák  János  (1895),  Li szák  János  
(1924),  Rózsa  Gábor  (1911),  Sima  Mihály  (?),  Szenek  Miklós  (?),  
Szilágyi  Ferenc  (?), Szpodni  Bertalan  (?).  



Tiszaújlak 

Lakossága  1944-ben  3429  fó  volt.  A  tiszaújlaki  civil  férfiakat  
1944.  november  17—26  közt  hurcolták  el.  Ismeretes,  hogy  az  
NKVD tisztjei különös  szerepet  szántak  a  településnek,  itt  éjsza-
káztatták  a Szolyvára  induló internáltakat.  Áldozataikat  a  Tisza-
Túr  vidék  magyar  falvaiból  szűrték  ki.  

Az  1945. július  1-én felsőbb utasításra készült lágerlista  szerint  
(az  összeállítók  neve  olvashatatlan)  a jelzett  időpontban  228 férfi 
(1889—1926 közti születésűek) nem tartózkodott  a faluban. A sze-
retteiktől távolba szakadt  126 férfi neve mellett az NKVD  szolyvai,  
szanoki  és  szambori  lágere  van  feltüntetve.  A civil  deportáltakon  
kívül  102 volt katonát  is számon tartanak,  akiket  eltűntnek,  vagy  
hadifogolynak  nyilvánítottak.  Egyesek  nevénél  az  utolsó  tábori  
postacímet  is  lejegyezték.  

A KMKSZ helyi alapszervezete  (elnöke Fábián  Balázs) a  túlélők  
segítségével készített  listát. Szerintük  a faluból  147 személyt  hur-
coltak  el,  23-an  életüket  vesztették,  124-en  tértek  haza.  Á nagy-
községben még 17 olyan férfi élt, aki megjárta a láger poklait (1991. 
január  11—i állapot).  A II. világháborúban  kb.  50-en  haltak  meg.  
1989.  november  16-án  a község temetőjében  emléktáblát  avattak  
a sztálinizmus tiszaújlaki áldozatainak tiszteletére. Megjegyzendő: 
1944 után  a helyi  túlbuzgó  sztálinisták  az ukrán  kommunista  na-
cionalistákkal  együtt  a falu határában  lévő  Rákóczi-emlékművet,  
majd  a  nagy  árvíz  áldozatainak  emlékére  emelt  Szent  János  ká-
polnát  a  földdel  egyenlővé  tették.  Elképesztő  volt  az  is,  hogy  a  
turulmadárban  fasiszta jelképet láttak,  ezért  megbecstelenítették,  
eltüntették,  az  emlékoszlopot  pedig  a  cipógyár  előtti  téren  emelt  
orosz  katonák  sírhantjára  helyzték  el.  Ebben  az  időben  vitték  el  
és ítélték  halálra  Fábián  Kázmér  édesapját  is,  aki  a  Rákóczi-ün-
nepségek  szervezője volt. Ma már mind  a két  emlékhely  újjáépült,  
hirdeti  a  magyar  élniakarást.  

A falu  mártírjai:  

Bene  József  (1908),  Bihari  Péter  (?),  Biky  Sándor  (?),  Bosnyák  
Sándor  (1911), Bunna Józsefi?), Csuha Árpád  (1916), Hentes  Bá-



lint  (?),  Kapitány  József  (1908),  Kósa  Károly  (?),  Kulcsár  András  
(1906),  Lizák  György  (1906),  Márkus  Ferenc  (?),  Molnár  István  
(1897),  Orlóczki  Lajos  (1900),  Palotás  János  (1923),  Pekli  József  
(?),  Pödör  Antal  (1926),  Rozmán  Dániel  (?),  Sütő  András  (1926),  
Szilágyi  Sándor  (?),  ifi.  Szilágyi  Sándor  (?),  Tóth  Sándor  (?),  Víg  
József  (1906),  Zelik  Gyula  (1902).  



Tivadarfalva 

1940-ben lakosainak  száma 555 fő. Tiszapéterfalva  társközsége,  
1945-ben  is  még  önálló  közigazgatással  bíró  településnek  számí-
tott. Felsőbb utasításra  1945. július 1-én itt is elkészült a lágerben 
tartózkodók adattára,  érdekes, hogy minden  egyes személyről  ma-
gyarul külön adatlapot készítettek.  A helyhatóság vezetőinek  kéz-
jegye  hiányzik  a  lapokról.  íme  ez  olvasható  az  egyik  szeletnyi  ol-
dalon: „Narodnij Komitet  Fedorovo.  Név:  Kocsis  Dániel.  Született  
1915. VIII.  24.  Fedorovo.  Ugocsa m. Lakik:  Fedorovo. Anyja neve:  
Olajos Eszter.  Foglalkozása:  földműves.  Katonafogoly. A hitelesítő 
körpecsét  felirata:  Ugocsa  vármegye.  Tivadarfalva  község.  1938.  
XI.  10. A civilként  elhurcolt  személy  lapján  ezt  olvashatjuk:  Név:  
Sárközy Viktor. Született:  1920. IX.  18. Fedorovo. Ugocsa m. Lakik: 
Fedorovo. Anyja neve: Biky Malvin. Foglalkozása:  földműves.  Civil  
fogoly: Szolyva,  Szánok,  Szambor..."  Együttvéve  78  személyről  ál-
lítottak  ki  ilyen  adatlapot.  Lebontva  így fest: 25 katona  fogoly, 52 
civil fogoly és  1 önkéntes  szovjet katona  (Hudacsik  András  szemé-
lyében).  Sokatmondó  a különböző  foglalkozások felsorolása is  sze-
mélyekhez  kötve:  Fóry Gábor  (1924) tanulóként,  Gyarmathy  Sán-
dor  (1919)  cipészként,  Gajdos  Pál  (1922),  Nagy  József  (1907),  
Lengyel  Mihály  (1904),  Gajdos  Sándor  (1904)  és  Bozzon  Péter  
(1912) gazdasági  cselédként,  Dudics István  (1905) gátőrként,  Ungi  
Kálmán (1904) és Sárközy Ákos (1903) kereskedőként, Ukrin  Lász-
ló  (1915)  tisztviselőként,  Kutasi  Béla  (1925)  földműves  munkás-
ként  a  többit  pedig  fölművesként  hurcolták  el.  

A  KMKSZ  tiszapéterfalvi  szervezetének  tivadarfalvi  aktivistái  
állították  össze  (Várady  Gyula)  a falu veszteséglistáját.  A 78 fér-
fiból 22-en  nem tértek haza, sírhelyük ismeretlen. Nevüket felvés-
ték  a  két  falu  közterén  létesített  emlékmű  márványtáblájára.  A  
helyiek  közösen  emlékeztek  a két  falu  áldozataira.  

A falu  mártírjai:  

Anickó István  (1900),  Balogh  Ferenc (1926), Biky Károly  (1917),  
Biky Zsigmond  (1902), Fóri Gábor (1924), Fehér Gyula (1907), Gaj-
dos Sándor  (1904),  Hudácsik  András  (1907),  Iványi  János  (1920),  



Mészáros  Ferenc  (1900),  Mészáros  András  (1903),  Nagy  József  
(1902),  Nagy  Károly  (?),  Sárközy  István  (1918),  Sárközy  Mihály  
(1920),  Sárközy  Miklós  (1924),  Tóth  Jenő  (1924),  Ungi  Zsigmond  
(1915), Varga  Árpád  (1913), Varga  Béla  (?), Várady  Gyula  (1905),  
Varga  Károly  (1924).  



Verbőc 

A  színmagyar  református  községet  1944-ben  1168  lakták.  Az  
1944. november  18-át  követő deportálás után  felsőbb utasításra  a  
helyi  népbizottság  vezetői  szintén  összeállították  a  faluban  nem  
tartózkodó 233 verbőci és pataki férfiak közös listáját.  Ebből  128-
an  verbőciek  (1895—1926  közti  születésűek).  Azt nem  tudni  pon-
tosan,  hogy  civilként hányan  is kerültek  Szolyvára,  ezzel  kapcso-
latosan  adataink  hiányosak.  

A  KMKSZ  helyi  alapszervezeteinek  (elnöke  Csató  Anna)  akti-
vistái  1989-ben  a  túlélők  segítségével  névsort  készítettek.  Ezek  
szerint  69-en  kerültek  Szolyvára,  41-en  odavesztek,  28-an  haza-
tértek.  A  sztálinizmus  és  a  II.  világháború  áldozatainak  a  helyi  
református templom  kertjében  emlékművet  emeltek.  

A falu  mártírjai:  

Balogh Antal (1925), Balogh Ferenc (1901), Balogh Gábor (1910),  
Balogh  Endre  (1926),  Balogh  Zsigmond  (1924),  Bányai  Ferenc  
(1919),  id.  Bányai  Gyula  (1901),  Ifj. Bányai  Gyula  (1926),  Bodor  
Endre  (1925),  Borsos  Zsigmond  (1902),  Dicső  Béla  (1896),  Enyedi  
Alajos  (1902),  Fábián  Endre  (1910),  Gál  Gyula  (1903),  Gál  Lajos  
(1902),  Gönczy  Elek  (1895),  Gönczy  Endre  (1905),  Gönczy  István  
(1903),  Horváth  Elek  (1905),  Horváth  Gyula  (1908),  Jánki  Zsig-
mond (1906), Kádár Bálint (1896), Kádár István (1912), Komáromy 
Alajos (1919),  Komáromy  Károly (1906), Komáromy István  (1913),  
Komáromy  Alajos  (1903),  Komáromy  Elemér  (1924),  Komáromy  
Zsigmond  (1901),  Kozák Endre  (1913),  Kovács Endre  (1924),  Konc  
Elek  (1906),  Nyéki  József  (1908),  Orosz  Bálint  (1926),  Papp  Zsig-
mond  (1918), Papp Sándor  (1903), Sipos Béla (1926),  Sipos Sándor 
(1898),  Spir  György  (1909),  Szenyes  György  (1898),  Tihor  József  
(1895). 



UNGVÁRI  JÁRÁS  



Bátfa 

A  közigazgatásilag  Gálocshoz  tartozó  község  lakossága  1944-
ben  221  fő  volt.  Az  1989.  október  15-én  alakult  helyi  KMKSZ-
szervezet (elnöke Bakajsza Gyula) adatai  szerint Bátfáról  1944 no-
vemberében  a  sztálinisták  nem  vittek  el  senkit.  A  területi  
levéltárban  e településre vonatkozó adatokat nem találtunk.  Arról  
sincsenek  információink, hogy magyar  katonaként  hányan  vonul-
tak  ki  a harctérre,  illetve közülük  hányan  estek  el.  



Botfalva 

A  közigazgatásilag  Ungtarnóchoz  tartozó  település  lakosainak  
száma  1944-ben  495 fő volt. A területi  levéltár  1945. július  10-én  
összeállított  listája szerint  a faluban 28-an  nem tartózkodtak,  kö-
zülük  7-en  — az  összeállítók  szerint  — Szamborba,  Szolyvára  és  
Turkára kerültek. Az  1989. június  17-én alakult KMKSZ alapszer-
vezet  (elnökei  Korpa  Péter,  Tóth  László) közlése  szerint  a  lágerbe  
kerültek  közül  3-an  odahaltak,  5-en  hazatértek.  A II.  világhábo-
rúban  14-en hősi halált haltak. A KMKSZ-szervezet  aktivistái  sír-
kő felállítását kezdeményezték  a helyi  temetőben.  

A  település  mártírjai:  

Balázs  Sándor,  Cap  István,  Szlinszky  Péter.  

A  II.  világháború  áldozatai:  

Ádám Miklós, Bakos Zoltán,  Breza István, Korpa István,  Kovács  
István,  Miksó János,  Mikula  György, Nagy Imre, Nyisztor  Balázs,  
Nyisztor  György,  Szűcs  Sándor,  Turi  Elek,  Turi  Zoltán,  Volosin  
Mihály. 

(Az  összeállítók  a  születési  évszámokat  nem tüntették  fel.)  



Csap 

A Tisza  jobb  partján  fekvő  1957-től  városi  rangú  település  la-
kossága  1944-ben  3498  fő  volt.  1944.  november  23-án  a  szovjet  
haderő  közel  egyhónapos  véres harcok,  bombázások  árán  foglalta  
el Csapot,  a hadászatilag fontos vasúti  csomópontot. A sztálinisták 
néhány  napon  belül  összeterelték  a tereprendezést  vállaló férfiné-
pet,  aztán  Szolyvára  hurcolták,  onnan  kit,  hová...  A KMKSZ  csapi  
alapszervezete  (elnöke Halász József)  1989. november 26-án  a he-
lyi  temetőben  emlékművet  avatott  az  1944-ben  elhurcolt  magya-
roknak,  az  eddig  felkutatott  36  áldozatnak.  A  végleges  névsor  
összeállítását  még nem fejezték be,  a lelkiismeretes munkát  végző  
csoport  tagjai  (Laczi  Zoltán,  Bodrogi  Gyula,  Horváth  Gyula,  Mol-
nár  Sándor,  Hidi  Ferenc)  tovább  nyomoznak  az  eltűntek  után.  A  
területi levéltárban található lista szerint  1945. július 7-én  74 had-
köteles férfi nem tartózkodott  a településen.  Nincs  adatunk  arról,  
hogy hányan  haltak  meg  a  II.  világháborúban.  

A  város  mártírjai:  

Ádám József, Ádám Sándor,  Baksa  Ferenc,  Badó Gyula,  Balogh  
Ignác,  Belovics  Zoltán,  Bátori  János,  Csopák  Ferenc,  Dán  Antal,  
Fábián  Sándor, Fedor Ferenc, Kajla János,  Kazinci Ferenc,  Komár  
Pál,  Kun  András,  Kojsza  Miklós,  Kovács  Károly,  Kázsmér  Béla,  
Leskó Bálint, Molnár Béla, Molnár Sándor, Magyar Gábor,  Molnár  
Ferenc,  Néger  József,  Nagy  Béla,  Nagy  István,  Ónodi  József,  Or-
gován  János,  Szamai  Mihály,  Szabó  Lajos, Szirmai  József,  Talián  
Sándor,  Tagyi  Lajos, Tóth  Benjamin,  Palkó  Bertalan.  

(A lista  összeállítói  a  születési  évszámokat  nem  tüntették  fel.)  



Császlóc 
A település  lakossága  1944-ben  505 fő volt. 
Az  1989. április  16-án  alakult  KMKSZ helyi  alapszervezete  (el-

nöke  Gergely Zoltán)  nem juttatta  el hozzánk  a falu  veszteséglis-
táját.  Annyit  tudunk,  hogy  a  helyi  szervezet  1989  novemberében  
a  II.  világháború  és  a  sztálinizmus  áldozatainak  emlékművet  állí-
tott. 

A területi  levéltár  adatai  szerint  1945. július  10-én  a helyi  bíró  
és titkár által összeállított listán  összesen  37 név szerepel, közülük 
27 hadköteles férfi nem tartózkodott  a településen,  10  fiatal  levente  
névsorát  is mellékelik,  akiket hivatalosan  nyilvántartásba  vettek.  
További  sorsuk  ismeretlen.  



Eszeny 

A község  lakossága  1944-ben  2526  lélek  volt.  Ez  év  őszén  313  
férfit hurcoltak  el a sztálinisták, közülük 94-en odahaltak,  219-en  
hazatértek.  15 lakost  koncepciós  perbe fogtak, közülük  ketten  po-
litikai  fogolyként haltak  meg. A II. világháborúban  10-en  hősi  ha-
lált  haltak.  A területi  levéltár  adatai  szerint  az  1945. július  7-én  
a  helyi  bíró  és titkár  által  összeállított  listán  321 hadköteles férfi 
neve van  feltüntetve,  akik  ebben  az időben  ismeretlen  helyen  tar-
tózkodtak.  A KMKSZ helyi  alapszervezete  gondosan  készítette  el  
és ellenőriztette le a listát  a túlélőkkel és a község több tekintélyes,  
idős lakosával  (Fekete  József, Tagyi  Klára).  A teljesen  azonos  ne-
vek külön  személyek.  1991 november  9-én  emlékmüvet  állítottak  
a templomkertben  az elhurcoltaknak,  a sztálinizmus mártírjainak. 
Ugyanabban  az  évben,  szeptember  9-én  emléktáblát  lepleztek  le  
a  templom falán  Balog Sándor református lelkész  tiszteletére,  aki  
szintén  a  sztálini  önkény  áldozata  lett.  

A  község  mártírjai:  

Badó  Endre,  K.  Badó  Ferenc,  T.  Badó János,  N.  Badó  Miklós,  
N. Badó Sándor, Balla János, Balla Sándor, Banga István,  Barabás  
Gyula,  Barkaszi  Kálmán,  Batka  Béla,  Battyányi  Gyula,  Bauman  
János,  R.  Beregszászi  József,  Bíró  Imre,  Csonka  János,  Csonka  
Kálmán,  Danes  Ferenc,  Danó Árpád,  Deák  Tibor,  Eszterházy  Jó-
zsef, Farkas  István,  Feka  Béla,  Györké Kálmán, Hadar  Géza,  Ha-
dar Ferenc,  Hidi József, Horváth  Ferenc, Jónás  Dániel,  Kacsi  (Pa-
tikás)  József,  Kacsó József,  Kádas János,  Kádas  József,  S.  Kádas  
József,  Kára  Ferenc,  Kára  János,  Kára  József,  Kertész  József,  D.  
Kertész József, E. Kertész József,  Kisari  Miklós,  Kiss  Béla,  Komo-
nyi  Sándor,  Kovács  Béla,  B.  Kovács  Dániel,  B.  Kovács  Ferenc,  B.  
Kovács  Ferenc,  D.  Kovács  Ferenc,  К  Kovács  Ferenc,  K.  Kovács  
Ferenc,  Sz.  Kovács  Ferenc,  B.  Kovács  János,  M.  Kovács  József,  
Kovács  Miklós,  B.  Kovács  Miklós,  Kulcsár  Sándor,  Kun  Béla,  La-
dányi István, Mező András, Mező Miklós, Molnár Gábor, P. Molnár 
János,  P.  Molnár  József,  T.  Molnár  József,  Molnár  József,  Nagy  
Ferenc,  Nagy  Miklós,  Óvári  Gyula,  B.  Papp  József,  Papp  Károly,  



Papp  Sándor,  Petró András,  Rácz János,  Ráti  Gábor, Sándor  Mik-
lós,  Sebők  Sándor,  Somogyi  János,  Soós  Zoltán,  P.  Szabó  Dániel,  
D.  Szabó  Gyula,  Szabó  István,  V.  Szabó  János,  V.  Szabó  József,  
Szabó László, Szántai Miklós, Tolvaj Sándor, Tóth Sándor,  Turóczy 
Antal, Varga  József, Vinda  Károly.  

(A lista  összeállítói  a  születési  évszámokat  nem  tüntették  fel.)  



Gálocs 

A  tanácsi  székhelyű  Gálocs  lakossága  1944—ben  529  fő.  A  
KMKSZ gálocsi  alapszervezetének  (elnöke Molnár  László)  közlése  
szerint  ebből  a faluból érdekes módon nem hurcoltak  el senkit  (ál-
lítólag  a település  akkori  bírójának  köszönhető),  a  második  világ-
háborúban  9-en  estek  el.  1990. október 31-én  a református  temp-
lomkertben  emlékművet  avattak  a  II.  világháború  hősi  
halottainak.  (A lista  összeállítói  — Molnár  László,  Perjési  Mihály  
— a  születési  évszámokat  nem  tüntették  fel.)  

A  II.  világháború  áldozatai:  

Ilkó  János,  Molnár  Ferenc,  Molnár  Bertalan,  Perduk  Miklós,  
Pápai  Barna,  Pápai  László,  Ruszka  Gyula,  Tárczy  János,  Tóth  
Zsigmond. 



Ketergény 

A közigazgatásilag  Kincseshomokhoz  tartozó  község  lakossága  
1944-ben  245  lélek  volt.  Az  1990.  október  25-én  alakult  helyi  
KMKSZ  alapszervezet  (elnöke  Benkó  Irén)  közlése  szerint  1944  
novemberében  a faluból nem hurcoltak  el senkit. A területi  levéltár  
1945. július  7-én  összeállított  listája  szerint  20 hadköteles  férfi  
nem  tartózkodott  a  községben.  



Kincseshomok 

Lakossága  1944-ben  538  lélek  volt.  Az  1991-ben  alakult  helyi  
KMKSZ  szervezet  (elnökei  Tárczy  Sándor,  Komonyi  József)  mind  
a  mai napig nem juttatták  el címünkre  a község veszteséglistáját.  
A  területi  levéltár  adatai  szerint  a  faluban  1945. július  7-én  33  
hadköteles  férfi ismeretlen  helyen  tartózkodott.  Közülük  feltehe-
tően 9-en  a szolyvai és a szambori  munkatáborba kerültek.  A név-
sort a falu bírója és titkára állította  össze, aláírásuk  olvashatatlan.  
Ezekből  az  adatokból  nem tudjuk megállapítani,  hogy hányan  es-
tek  el  a  II.  világháborúban,  illetve  civilként  mennyien  pusztultak  
el  a  lágerekben.  



Kisdobrony 
Lakossága  1944-ben  1469  fő.  A  területi  állami  levéltár  1945.  

július 6-ai nem teljes adatai  szerint a községből  52 hadköteles férfi 
tartózkodik  ismeretlen  helyen. Az  1989-ben  alakult helyi  KMKSZ  
alapszervezet  (elnökei  Váradi  Imre,  Bernáth  Csaba,  Úr  Sándor)  
tájékoztatása  szerint  154 férfit hurcoltak  el  1944  novemberében.  
Ezek  közül  72-en  a fronton, illetve  a különböző  lágerekben  pusz-
tultak  el.  

1989.  november  26-án  a  helyi  temetőben  emléktáblát  lepleztek  
le  a  mártírok  tiszteletére.  

A  falu  mártírjai  (a  sztálini  lágerekben  és  a  II.  világháborúban  
hősi  halált  haltak):  

Baksa  Béla  (1908), Bajusz Béla (1912), Berta  Lajos (1911),  Ber-
náth  Miklós  (1900),  Bernáth  József  (1925),  Bitai  László  (1921),  
Danes Gáspár  (1899), Demes Ferenc (1910),  Demes Károly  (1926),  
Demes  Kálmán  (1926),  Dókus  Lajos  (1900),  Dókus  József  (1899),  
Farkas  Kálmán  (1904),  Fábián  Kálmán  (1913),  Fábián  Miklós  
(1919),  Fazekas  Ignác  (1900),  Gaál  József  (1902),  Gaál  Dezső  
(1924), Gaál  L. Lajos (1900), Komonyi Dániel  (1901), Komonyi  Imre  
(1899),  Komonyi  Ambrus  (1910),  Komonyi  L.  Kálmán  (1907),  Ko-
monyi  Kálmán  (1905),  Kertész József  (1923),  Kocsi Sándor  (1912),  
Kiss  Béla  (1910),  Lelkes  Sándor  (1924),  Lakatos  Norbert  (1922),  
Lakatos  Gábor  (1926),  Nagy  Gyula  (1900),  Nagy  Elemér  (1900),  
Nagy  Ferenc  (1902),  Nagy  К  Zsigmond  (1923),  Nagy  M.  Miklós  
(1912),  Nagy  A.  János  (1899),  Nagy  Imre  (1920),  Nagy  István  
(1905),  Nagy  Péter  (1905),  Nagy  Kálmán  (1923),  Nagy  D.  Zoltán  
(1919),  Nagy  M.  Tibor  (1926),  Nagy  Vince  (1898),  Paksi  Dezső  
(1918),  Sándor  Gyula  (1916),  Solymos  Sándor  (1900),  Solymos  J.  
József  (1901),  Soós Kálmán  (1908),  Soós  Kálmán  (1925),  Soós  Al-
bert  (1916),  Soós  B. Bertalan  (1922),  Soós Bertalan  (1923),  Forma  
Kálmán  (1912),  Forma  István  (1910),  Torma  József  (1920),  Tóth  
Lajos  (1920),  Ur.  A.  Gyula  (1920),  Úr  J.  Kálmán  (1899),  Úr  M.  
József  (1905), Úr  A. Lajos (1925), Ur  Lajos (1926), Úr  Béla  (1897),  
Úr  A.  Ambrus  (1925),  Úr  Kálmán  (1897),  Úr  Sándor  (1919),  Úr  
Gy.  Ambrus  (1920),  Urbán  Ferenc  (1900),  Újvári  László  (1922),  
Újvári János  (1899), Váradi  Imre  (1918), Váradi  Péter  (1908), Vá-
radi  Bertalan  (1906).  



Kisgejőc 

A közigazgatásilag  Nagygejőchöz  tartozó  falu  lakossága  1944-
ben  980 fo volt.  A területi  levéltár adatai  szerint  1945. július  7-én  
Kisgejőcön két  lista  is  készült.  Az  egyiken  53  név  szerepel,  akik  
katonaként tartózkodtak  távol, a második listán 29 nevet tüntettek 
fel,  a  helyi  bíró  és  titkár  szerint  ezek  a  szambori  munkatáborba  
kerültek.  A helyi  KMKSZ  alapszervezet  (elnöke  Fegyverneki  Fe-
renc)  veszteséglistája  szerint  a  82 férfiból  15-en  nem tértek  haza  
a  lágerekből,  19-en  hősi halált haltak  a II. világháborúban.  1989.  
november  elsején kopjafát állítottak  a temetőben,  1991.  november  
l - jén  pedig emlékmüvet  avattak  a  sztálini  önkény  áldozatainak.  

A falu  mártírjai:  

Bogáthy  Ferenc,  Csákány  Károly,  Hajdú József, Hajdú  Miklós,  
Halász  János,  Halász  József,  Kálmán  Béla,  Kiss  Gyula,  Ladányi  
János,  László  Gyula,  Nagy  Albert,  Nagy  Dezső,  Nagy János,  No-
votnyák  György,  Ruszkovics  Béla.  

A  II.  világháború  áldozatai:  

Balogh  István,  Bilakovics  Sándor,  Bodor József, Bogáthy  Ödön,  
Hurik  János,  Jávorszky  György,  Kocsis  György,  Kornuta  István,  
László  Sándor,  Nagy  Antal,  Nagy  Jenő,  Palkó  Ferenc,  Pankotay  
Zoltán, Ritoók Lajos, Sváb Miklós, Szabó Béla, Sztecko János, Tóth 
József, Vasky  János.  

(Az összeállítók  a  születési  évszámokat  nem  tüntették  fel.)  



Kisszelmenc 

A közigazgatásilag Palágykomoróchoz tartozó, az ukrán-szlovák 
határral  kettészelt  település  lakossága  1944-ben  319  fó  volt.  A  
KMKSZ  helyi  alapszervezetének  felmérése  szerint  (elnöke  Veres  
Péter)  1944  őszén  15 hadköteles  férfit hurcoltak  el  a  sztálinisták,  
ebből  10-en  odahaltak,  3-an  pedig  a  II.  világháborúban  estek  el.  
Kisszelmencre  vonatkozó  adatokat  a  területi  levéltárban  nem  ta-
láltunk. 

A helyi  KMKSZ aktivistái  1992 tavaszán  emlékművet  állítottak  
a  helyi  temetőben  a  sztálinizmus  áldozatainak  és  a  II.  világhábo-
rúban  elesettek  emlékére.  

A  település  mártírjai:  

Balogh  Lajos (1926),  Iván  Bernát  (1924),  Iván  Bertalan  (1911),  
Iván  Ferenc  (1915),  Iván  Zsigmond  (1922),  Pekárovics  István  
(1924),  Szakács  Béla  (1926),  Szakács  Zoltán  (1925),  Takács  Béla  
(1924), Tóth  Vince  (1897).  

A  II.  világháború  áldozatai:  

Csurma  István  (1906),  Ignác  Gyula  (1920),  Jevcsák  István  
(1919). 



Koncháza 

A közigazgatásilag  Kincseshomokhoz  tartozó  község  lakossága  
1944-ben  499 fô volt. A községben máig sem alakult meg a  KMKSZ 
helyi  szervezete.  Felhívásunkra  Tótik  Lajos helyi  lakos reagált,  ő  
juttatta  el  címünkre  a  falu  mártírjainak  névsorát.  1944  őszén  a  
faluban  — a területi  levéltár  adatai  szerint  — 40 hadköteles férfi 
nem  tartózkodott.  A listát  összeállító  helyi  bíró és titkár  megjegy-
zése  szerint  1945.  december  26-án  a  40  férfiból  36-ot  a  szolyvai  
lágerbe hurcoltak.  Adatközlőnk  szerint  11-en  odahaltak.  

Л falu  mártírjai:  

Bánócki  János  (1909),  Csákány  István  (1915),  Hudák  Imre  
(1916),  Lakatos  Sándor  (1914),  Mitro  Sándor  (1914),  Ormos  Amb-
rus  (1914),  Póliska  József  (1909),  Remecki  Lajos (1922),  Rehó  Jó-
zsef  (1920),  Rehó  Ferenc  (1918),  Rehó Vince  (?).  



Korláthelmec 

A vegyes  lakosságú  falut  1944-ben  890-en  lakták.  1944  őszén  
24 magyar  férfit vittek  el,  közülük  15-en  odahaltak  Sztálin  láge-
reiben.  A  II.  világháborúban  13-an  estek  el.  A  területi  levéltár  
Korláthelmecre  vonatkozó  adatai  szerint  1945. július  7-én  a falu-
ból  61 férfi ismeretlen  helyen  tartózkodott.  A  KMKSZ  korláthel-
meci  alapszervezete  (elnöke  Sepela  Mária)  a  lakosság  közadako-
zásából  1990.  április  5-én  készíttette  el  a  helyi  temetőben  az  
emlékművet  (a márványtáblára  fel vésették  a  II. világháború  áldo-
zatainak  nevét  is).  A magyarok  mellett  adakoztak  erre  a  célra  az  
ukránok,  ruszinok,  nem  számított,  ki  milyen  vallású,  tagja-e  a  
KMKSZ-nek. A falu veszteséglistáját Sepela Mária és Katona Zsig-
mond  állította  össze.  Az  összeállítók  a  születési  évszámokat  nem  
tüntették  fel.  

A  falu  mártírjai:  

Bíró Sándor, Butkóczy Lajos, Csicsák János,  Fedor Ferenc,  Gort-
vay Jenő,  Gortvay  Kálmán,  Gazda  Imre,  Köszörű  Béla,  Munkácsy  
Endre,  Munkácsy  Dénes,  Munkácsy  Sándor,  Nóvák  János,  Put-
noky József,  Putnoky  Lajos, Szanyi  Ferenc,  Téglássy  Lajos,  



Minaj 

Közigazgatásilag  Kincseshomokhoz  tartozó  község  lakossága  
1944-ben  454 fő volt. A területi levéltár adatai  szerint  1945. július 
11-én  a  faluból 31 hadköteles  férfit vittek  el  a  sztálinisták,  ebből  
28-an  ismeretlen  helyen  tartózkodtak.  A  1990. április  18-án  ala-
kult  KMKSZ-szervezet  (elnöke Czurkó Elemér) közlése  szerint  3 -
an elpusztultak  a  sztálini lágerekben.  1992-ben  emlékjelet  állítot-
tak  tiszteletükre.  

A  község  mártírjai:  

Balog István  (1921), Dávid Zoltán (1927), Krajnik Mihály  (1919).  



Nagydobrony 

Kárpátalja legnagyobb községének lakossága  1944-ben  4007 fö. 
A  területi  levéltár  Nagydobronyra  vonatkozó  dokumentumaiból  
megtudjuk, hogy 397 hadköteles férfi 1945. július 6-án  ismeretlen  
helyen  tartózkodott,  a  helyi  bíró  és titkár  által  készített  lista  sze-
rint. Az elhurcoltak közül 92-en elpusztultak. AII.  világháborúban 
pedig  152-en  hősi  halált  haltak  — tudjuk  meg  az  1989.  április  
9-én alakult helyi  KMKSZ alapszervezet (elnöke Orosz Ildikó) köz-
léséből.  Még  ma  is  közszájon  forog Nyugat-Európa  országaiban  
Nagydobronnyal  kapcsolatosan,  hogy  az  1944 őszén  előrenyomuló  
szovjet hadsereg különös gaztettet  vitt  véghez  ebben  a  községben:  
a  lakosságot  lemészárolta,  a  települést  porig  rombolta  („napalm  
bombával")  stb.  A helységgel  kapcsolatos  legendát,  rémtörténetet  
Magyarországon  a  szellemi  élet  képviselői  közül  elsőként  Balla  
Gyula,  a  nyugati  magyar  világban  pedig  Skultéty  Csaba  a  publi-
cista  cáfolta meg, hangot adtak  annak,  hogy  a népmesei  túlzások-
kal telített tévhitet ideje lenne egyszer s mindenkorra  a  történelem 
tévhitei,  rémmeséi  közé utalni.  A szövetség  aktivistái  1989  őszén  
a  temetőből  visszaszállították  az  ott  elrejtett  első  világháborús  
szobrot  a főtéri templomkertbe,  fölállították  eredeti  helyére.  1991  
júniusában  a református  templom  mellett  emlékművet  emeltek  a  
falu mártírjainak. 

A falu  mártírjai:  

Badó  Ferenc  (1903),  Bátyi  József  (1908),  Balog  János  (1907),  
Balog János  (1907),  Balog  Ferenc  (1902),  B.  Balog  Ferenc  (1903),  
Bíró  Ferenc  (1899),  Bíró József  (1926),  Bálint János  (1908),  Bátyi  
Árpád (1913), Balog Sándor S. (1903), Balog János (1904),  Fazekas  
Ignác  (1912),  Góré  István  I.  (1899),  Őr  Hidi  Sándor  Gy.  (1920),  
Hidi  F. András  (1906),  Hidi  Ferenc  (1926),  Hidi  Sándor  (1923),  N.  
Hidi  Sándor  (1921), N. Hidi  Ferenc  (1919), Hidi  F. Sámuel  (1899),  
Hidi  Sándor  J.  (1900),  К  Hete  Ferenc  J.  (1897),  Hete  András  
(1912),  Hete  Sándor  (1919),  Hete  Ferenc  S.  (1910),  Hete  János  
(Csojó)  (?),  Hete  János  (Hudák)  (?),  G.  Katona  János  J.  (1898),  
Katona  Ferenc J.  (1924),  Kovács András  A  (1926), Katona  Ferenc  



(1919),  К.  Balog  József  (1897),  G.  Katona  József  (?),  H.  Katona  
András  (?), Honvéd  Hidi  Ferenc  S. (1924),  Géci József (1922),  Géci  
János (1918), Égi Molnár Sándor (1904), Égi Molnár András (1915),  
Molnár P. Sándor S. (1901), Molnár András (1913), Molnár  Kálmán  
S.  (?), Molnár János J.  (?), Molnár András (Vinda) (?), Molnár  Sán-
dor  (?), K. Nagy Sándor  (1921), Nagy Sándor János  (1903),  Nyomó 
János  (1922), Pinte András  (1926), Pinte  Sándor  (1922), Pinte  Jó-
zsef J.  (?), Pinte Sándor (Fecske) (?), Szilvási Miklós (1900),  Szanyi  
Józsefi?),  Szabó Ferenc  (1900),  id. Szanyi  P. János  (?), ifj. Szanyi 
P.  János  (1923),  Szanyi  Km.  András  (1919),  Szanyi  P.  Sándor  
(1907), Szanyi P. Ferenc (1909), Szanyi József (1912), Szanyi József 
J .  (1921),  Szanyi  Kállai  József  (1924),  Szanyi  Km. András  (1908),  
Szentimrei  Ferenc  (?),  Szanyi  P.  József  S.  (1909),  Szilvási  János  
(1916),  S.  Szanyi  József  (1919),  Szanyi  Km. János  (1908),  Szanyi  
P.  Sándor  (1926),  Szanyi  Km.  Gyula  (?), Szanyi  Dezső  (?),  Szanyi  
Gy.  Ferenc  (?), Sándor  József János  (1900),  Sütő  Bertalan  (1910),  
Tóth  Ferenc  (1905),  Sándor József  (1926),  Bakk  Ferenc  (?),  Varga 
Kálmán  (1922).  



Nagygejőc 

A  községi  tanácsi  jogú  település  lakossága  1944-ben  1005  fö  
volt. A területi levéltár Nagygejőcre vonatkozó adatai  szerint  1945.  
július  7-én  a  faluban  103  hadköteles  férfi  nem  tartózkodott.  A  
nagygejőci  KMKSZ alapszervezet  (elnöke Ráti  Ferenc) adatai  sze-
rint  1944 őszén  az elhurcoltak  közül  14-en  a sztálinizmus  áldoza-
tai  lettek.  A II. világháborúban  24—en haltak  hősi halált.  1989 ok-
tóberében  a  helyi  temetőben  kopjafát  állítottak  tiszteletükre,  
emlékmű  felállítását  is  tervezik.  

A  falu  mártírjai:  

Balla Imre, Balla Vilmos, Hajdú Vince, ifi. Kára Sándor,  Klaczik  
Miklós,  Kovács Imre,  Kovács  István,  Karcinkó  Sándor,  id.  Molnár  
András,  Molnár  Vince,  Nagy János,  Simon  Ferenc,  Simon  István,  
Szokul  János.  

A  II.  világháború  áldozatai:  

Balla  Miklós,  Fényes  Vilmos,  Gere  Sándor,  Gere  Zoltán,  Gerék  
Imre,  Gerék  János,  id. Gerék  János,  Gerék  Sándor,  Györké Lajos,  
Homoky Péter, Jeney József, Kára  V. Árpád, Kára  Bertalan,  Kára  
K.  Bálint,  Kára  К  Lajos, id.  Kára  Sándor,  Klaczik  Imre,  Klaczik  
János,  ifj. Molnár  András,  Molnár  Lajos,  Prokop  Imre,  Szijjártó  
Lajos, Varga  Gyula,  Vigh  István.  

(Az  összeállítók  a  születési  évszámokat  nem tüntették  fel.)  



Őrdarma 

A közigazgatásilag  Ungtarnóchoz  tartozó  községben  1944-ben  
1305 személy lakott.  A területi  levéltár adatai  szerint  1945. július 
10-én  43 hadköteles férfi nem  tartózkodott  a  faluban.  

A többnyire  szlovák-  és ukránlakta  településen  ma  elenyésző  a  
magyarok  száma.  Mivel  itt  KMKSZ-szervezet  nem  alakult,  nin-
csenek  adataink  a falu  veszteségéről.  



Palágykomoróc 

A Latorca és az Ung folyók között elterülő határ menti  település  
lakossága  1944-ben 811 fő volt. A KMKSZ helyi  alapszervezetének  
adatai  szerint  1944 őszén  21 férfit hurcoltak  el,  18-an  odahaltak,  
a  II.  világháborúban  9-en  elestek.  Sajnos,  a  területi  levéltárban  
erre  a  településre  vonatkozó  anyagot  nem  találtunk.  

A KMKSZ aktivistái  a helyi templomkertben  emlékművet  avat-
tak  a  sztálini  önkény és a  II. világháború  áldozatainak.  Címünkre  
a  listát  Szanyi  Ilona,  az  alapszervezet  elnöke juttatta  el.  

A  falu  mártírjai:  

E.  Balogh  István  (1903),  Hidi  Sándor  (1925),  Juhász  Péter  
(1910), Kis P. János (1905), Ku Varga István  (1905), Mondok  István  
(1925), J.  Nagy  István  (1912),  N.  Péntek  Lajos (1904),  Szanyi  Ist-
ván  (1908),  P. Szanyi  István  (1925), Szanyi  György (1905),  Szanyi  
János  (1914), Urbán  Lajos (1903),  O. Urbán  Lajos (1924),  Gy.  Ur-
bán  Gyula  (1925),  P. Urbán  Gyula  (1926), J.  Varga  István  (1906),  
S. Varga  István  (1910).  



Palló 

A jelenleg közigazgatásilag  Gálocshoz tartozó település  lakossá-
ga  1944-ben  568 fő volt.  1944 novemberében  42 férfit hurcoltak  el  
a sztálinisták,  ebből odahaltak  16-an. AII. világháborúban  ketten  
estek  el.  A pallói  KMKSZ-szervezet  aktivistái  — Ferencz  Angéla  
elnök kezdeményezésére  —  1989 novemberében  emlékmüvet  állí-
tottak  a mártírok  tiszteletére.  A veszteséglistát  aláírásukkal  hite-
lesítették  a  következő  túlélők:  Baki  József,  Csucska  István,  Tóth  
István,  Nagy  Gyula,  Kerek  Géza,  Czurkó  Imre.  

A falu  mártírjai:  

Bódi  Árpád,  Bódi  Béla,  Bódi  Elek,  Bódi  István,  Bódi  Zoltán,  
Csengeri  Béla,  Csengeri  István,  Csengeri  Lajos, Csengeri  Miklós,  
Ferencz  István,  Kenyherc  István,  Palkó  Miklós,  Remecki  Péter,  
Smajda János,  Vas  István.  

(A lista  összeállítói  a  születési  évszámokat  nem  tüntették  fel.)  



Rát 
A Szűrte tőszomszédságában  fekvő Rát (Nagy-,  Kis-)  összlakos-

sága  1944-ben  1163 fő volt. A két helységet  1945-ben  egyesítették.  
A területi  levéltár  Rátra  vonatkozó,  1945. július  9-én  Összeállí-

tott listáján 40 hadköteles férfi szerepel,  akik  nem  tartózkodtak  a  
faluban. A helyi KMKSZ-szervezet  (elnöke Vetróczky Ambrus) fel-
mérése  alapján  a  faluból  14 férfit hurcoltak  el,  ebből  11-en  oda-
haltak.  A II. világháborúra  vonatkozó  adataink  hiányosak.  

Egy  lakost  koncepciós  perbe  fogtak.  1989.  november  26-án  a  
templomkertben emlékművet állítottak,  1990. október 26-án  pedig  
ugyanott  emléktáblát  avattak  a mártírok  emlékére.  

A falu  mártírjai:  

Ádám  Lajos  (1924),  Ádám  Sándor  (1902),  Béres  János  (1910),  
Demes Sándor  (1901), Illár Sándor  (1924), Leiekács Balázs  (1903),  
Nagy  Béla  (1926), Juhász  Antal  (1912),  Szopó Ferenc  (1913),  Vet-
rócki Ambrus  (1922),  Haklik  Sándor  (1884?).  



Sislóc 

A  közigazgatásilag  Ungtarnóchoz  tartozó  község  lakossága  
1944-ben  322 fó volt.  A területi  levéltár  1945. július  10-én  össze-
állított  listája szerint  a faluban  21 hadköteles  férfi ismeretlen  he-
lyen tartózkodott. A KMKSZ sislóci alap szervezetének (elnöke Kál-
lai Erika) veszteséglistája szerint  1944 őszén  3 személyt  hurcoltak  
el,  ebből  1 személy  odahalt,  a  II.  világháborúban  3-an  estek  el.  A 
KMKSZ-szervezet  aktivistái  a  helyi  temetőben  sírkő  felállítását  
kezdeményezték. 

A falu  mártírja:  

Sák  Béla.  

A  II.  világháború  áldozatai:  

Lecó Bertalan,  Pékár  Péter,  Rózsa  György.  
(Az  összeállítók  a  születési  évszámokat  nem tüntették  fel.)  



Szalóka 

A falunak  1944-ben  829  lakosa  volt.  A területi  levéltár  e  tele-
pülésre  vonatkozó adatai  szerint  1945. július 7-én  146 hadköteles 
férfi  a  szolyvai  lágerben,  illetve  ismeretlen  helyen  tartózkodott.  
1944  őszén  108 férfit hurcoltak  el,  ebből  58-an  odahaltak.  A  II.  
világháborúban  11-en  elestek.  Az áldozatok  névsorát  eredeti  for-
rások,  lágertársak  és más  visszaemlékezók  alapján  állította  össze  
a  KMKSZ szalókai  alapszervezetének  választmánya  Soós  Kálmán  
elnök  vezetésével.  1989. november  26-án  a helyi  temetőben  sírkö-
vet  állítottak  az  áldozatok  emlékére.  

A falu  mártírjai:  

Antal  Áron  (1896), Antal  Dezső  (1909), Antal  Gyula  (1899),  An-
tal József  (1896), Antal  József  (1903), Antal  Kálmán  (1897),  Antal  
Miklós  (1905),  Bácskái  Béla  (1914),  Balla  Zsigmond  (1923),  Balog  
János  (1907),  Balog  Péter  (1896),  Balogh  Sándor  (1899),  Balogh  
Sándor  (1912), Biri István  (1899), Csonka Béla (1925), Halász  Béla  
(1911),  Huszár  András  (1910),  Huszár  Kálmán  (1898),  Huszár  
László (1903), Karakó István  (1924), Kelemen József (1910), Keny-
herc  Pál  (1899),  Kepics János  (1899),  Kepics  Kálmán  (1924),  Ke-
recsenyei  Sándor  (1914),  Kertész  Sándor  (1925),  Kovács  András  
(1901),  Kovács István  (1924),  Kovács József  (1923),  Kozma  Ferenc  
(1908),  Mező  Sándor  (1901),  Mező  Zoltán  (1896),  Nagy  Gyula  
(1903),  Nagy  Péter  (1921),  Orosz  Ferenc  (1909),  Orosz  Sándor  
(1896),  Pohodi  András  (1898),  Sankó  József  (1910),  Soós  Béla  
(1897),  Soós  Dezső  (1905),  Soós  Ernő  (1906),  Soós  Gábor  (1895),  
Soós  Gyula  (1906),  Soós  József  (1900),  Szabó  Béla  (1924),  Szabó  
Dezső (1899), Szabó János  (1908),  К  Szabó Kálmán  (1889),  Szabó  
László  (1913),  Szabó  Miklós  (1898),  Szabó  Sándor  (1924),  Szántai  
János (1907), Szántai József (1914), Tóth István  (1899), Tóth  János  
(1925),  Tóth  Kálmán  (1905), Varga  József  (1905).  



Szerednye 

A jelentős történelmi múlttal rendelkező község, ahol többek  kö-
zött  leélte  életét  Dobó  István  törökverő.  Lakosságának  száma  
1944-ben  2617 lélek  volt. A területi levéltár  Szerednyére  vonatko-
zó adatai  szerint  1945. július 6-án  88 hadköteles férfi lágerekben, 
illetve  ismeretlen  helyen  tartózkodott.  Mivel  itt  a  KMKSZ-nek  
nem alakult szervezete, ezért a falu veszteséglistája nem állt  össze.  
Arról  sincs adatunk,  hogy  a  II.  világháborúban  hány  ember  esett  
el.  Az itt  élő magyar  családok  asszimilálódtak,  sokan  más  telepü-
lésre  költöztek.  



Szűrte 
Az önálló községi tanáccsal  rendelkező Szűrte lakosságának  szá-

ma  1944-ben  1314 fő volt.  A területi  levéltár  adatai  szerint  1945.  
július  7-én  93 hadköteles  férfi nem  tartózkodott  a  községben.  Az  
1989.  október  10-én  alakult  KMKSZ-szervezet  (elnökei  Katkó  
László,  Braun  József) aktivistái  ebben  a községben  is  összeállítot-
ták  az  1944 őszén  elhurcolt  férfiak névsorát.  A veszteséglista  sze-
rint  21 férfit elhurcoltak,  közülük  hárman  útközben  megszöktek,  
egy  személyt hazaengedtek,  10-en  pedig soha  nem  tértek  haza.  A  
II. világháborúban  23-an  hősi halált haltak.  1991. március  24-én  
a helyi református templom kertjében emlékművet  avattak  a  sztá-
lini  önkény  és  a  II. világháború  áldozatainak.  

A  község  mártírjai:  

Ádám  József  (1922),  Balázs  Bertalan  (1917),  Balázs  József  
(1908), Illés Károly (1907), Iván János (1905), Kovács Lajos (1903), 
Nagy  Sándor  (1912),  Szaniszló  Lajos (1905),  Tóth  András  (1920),  
Varga  Balázs  (1926).  

A  II.  világháború  áldozatai:  

Bilcó  Béla  (?),  Csizmár  Lajos  (1892),  Csizmár  József  (1922),  
Demjén  Sándor  (1908),  Szalon ta  Margit  (1921),  Gencsi  Ferenc  
(1927),  Horbács  János  (1907),  Illár  János  (1903),  Kacsi  Gusztáv  
(1916),  Katkó  Sándor  (1906),  Kovács  Sándor  (1922),  Kő  István  
(1910), Krivjánszki István  (1919), Papp István  (1922), Rada  Ferenc  
(1890),  Szopó Lajos (1923), Sztefkó András  (1910),  Toronyi  István  
(1924), Varga  István  (1921), F. Varga  Lajos (1920),  L. Varga  Lajos  
(1917),  Zunkó János  (1884),  Zurócsik  János  (1920).  



Téglás  (Kis-)  

A közigazgatásilag  Szürtéhez  tartozó község lakosságának  szá-
ma  1944-ben  531 fó volt. Erre  a községre  vonatkozólag  a  területi  
levéltárban  nem  találtunk  adatokat.  Az  1990 májusában  alakult  
KMKSZ alapszervezet  (elnöke Szűcs Sándor) aktivistáinak  közlése  
szerint  a községből  1944 őszén  50 személyt hurcoltak  el  a  sztálini  
lágerekbe.  Ezek közül  5-en  odahaltak,  45-en  hazatértek.  A II.  vi-
lágháborúban  6-an  estek  el.  1989.  november  26-án  a  temetőben  
emlékjelet avattak  az  áldozatok  emlékére.  

A  község  mártírjai:  

Földházi  Ferenc  (1917),  Hajdú  János  (1925),  Józsai  István  
(1907),  Kiss János  (1925),  Peti  István  (1907).  

(A II.  világháború  áldozatainak  névsorát  nem kaptuk  meg.)  



Tiszaágtelek 

A  közigazgatásilag  Kisdobronyhoz  tartozó  község  lakossága  
1944-ben  686 fo. A területi  levéltár  e településre vonatkozó  adatai  
szerint  1945. július  6-án  117 hadköteles  férfi nem  tartózkodott  a  
faluban.  A  kisdobronyi  KMKSZ-aktivista,  Úr  Sándor  felmérése  
szerint  ebből  a faluból Szolyvára  kb.  87 embert  vittek  el.  Ezekből  
a  fronton,  a  különböző  lágerekben  37-en  odapusztultak.  A  falu  
lakossága  a  40-es  évek  végén,  talán  Kárpátalján  az  elsők  között,  
a  helyi  református temetőben  emlékművet  állított mindazoknak  a  
mártíroknak,  akik  a  tiszaágteleki  egyház  hűséges  hívei  voltak.  A  
községben  nem  alakult  KMKSZ-szervezet.  

A  falu  mártírjai:  (a  sztálini  lágerekben  és  a  II.  világháborúban  
hősi  halált  haltak):  

Badó  J.  József  (1900),  Badó  B.  Tibor  (1912),  Badó  D.  József  
(1899), Badó A. Kálmán (1901), Badó A. József (1902), Badó Ferenc 
(1899),  Badó  S.  Géza  (1922),  Badó  Gy.  Kálmán  (1921),  Badó  S.  
Béla  (1924),  Bélla  József  (1898),  Bernáth  Miklós  (1897),  Bernáth  
Zoltán  (1921), Csóka József  (1904), Csóka  Géza (1925), Csóka  Kál-
mán  (1915), Feka  Béla (1922), Györké  G. Gyula  (1900), Györké  Zs.  
Zsigmond  (1898), Györké M. Géza (1902), Györké M. József  (1906),  
Györké M. Béla (1913), Györké G. József (1913), Györké Sz. Sándor 
(1918),  Hidi  Kálmán  (1912),  Hidi  József  (1916),  Hete  Kálmán  
(1922),  Hete  Ferenc  (1924),  Hete  József  (1908),  ifj. Jakab  Ödön  
(1918),  Jakab  Endre  (1912),  Kállai  Kálmán  (1897),  Kállai  Imre  
(1896), Kállai  Sz. Gyula (1903), Nagy Zsigmond (1905), Tóth József  
(1986),  Takács  Endre  (1918), Varga  Károly  (1917).  



Tiszaásvány 

A Tisza  menti kis  településnek  1944-ben  686 lakosa  volt.  A fa-
luból  1944 őszén 53 kenyérkereső  földművest hurcoltak  el,  köztük  
négy  17 évest,  azaz  kiskorút,  akik  soha  nem  tértek  haza.  Ónody  
Gézának,  a helyi  KMKSZ-szervezet  elnökének  összeállításából  az  
is kiolvasható, hogy a boriszovói és az orsai lágerekben 32-en  pusz-
tultak  el,  1946—1947-ben  21-en  tértek haza.  A szülőföldtől  legtá-
volabbi  vidékre  Fábián  János  került,  őt  a  Komi  ASZSZK-ból  en-
gedték  haza.  A  második  világháborúban  csupán  kilenc  honvéd  
esett  el.  Egy  embert  koncepciós  perbe  fogtak.  A  KMKSZ  tiszaás-
ványi  alapszervezetének  köszönhetően  a  községben  1992-ben  a  
sztálinizmus  áldozatainak  sírkövet  állítottak  a  helyi  temetőben.  

A területi levéltár adatai  szerint Tiszaásványban  az  1945. július 
9-ei  lista  szerint  94 hadköteles  férfi nem  tartózkodott  a  faluban.  
A  névsor  összeállítói  a  bíró  és  a  titkár  megjegyezték,  hogy  vala-
mennyiüket  1944.  november  18-án,  23-án,  29-én  és néhány  em-
bert  december  3-án  és  10-én  külön-külön  csoportokban  vittek  el  
a  szolyvai  lágerbe.  

A falu  mártírjai:  

Badó  János,  Badó  Miklós,  Balogh  Gyula,  Bódai  Bálint,  Breza  
Ferenc,  Csonka  Ferenc,  Fábián  Sándor,  Jakubát  Kálmán,  Kádas  
Kálmán,  Káté  Bertalan,  Káté  Gusztáv,  Kertész  Bertalan,  Kertész  
János,  Kertész  Jenő,  Kertész  József,  F.  Kertész  Sándor,  Kovács  
Endre,  Kovács  Gyula,  Kovács  István,  Kövér  Lajos, Malomka  Ist-
ván,  Malomka  József,  Malomka  Sándor,  Sebők  Kálmán,  Sebők  
László,  Tóth  Ferenc,  Varga  Bertalan,  Varga  Kálmán,  Varga  Sán-
dor. 

A  II.  világháború  áldozatai:  

Cserép  István,  Fábián  László,  Kertész  József,  Kocska  István,  
Kovács  János,  Magyar  István,  Moskovics  Herman,  Mónus  Berta-
lan,  Sebők  Zoltán.  

(A lista  összeállítói  a  születési  évszámokat  nem  tüntették  fel.)  



Tiszasalamon 

A Csap melletti hármashatár térségében  elterülő községet  1944-
ben  972-en  lakták.  A területi  levéltár  adatai  szerint  1945.  július 
7-én két  lista  készült  (összeállítója Berta  Lajos bíró,  a titkár  neve  
olvashatatlan),  melyből  megtudjuk, hogy  a  faluból  62 férfi  Szam-
borban,  16 pedig ismeretlen  helyen  tartózkodott.  A KMKSZ  helyi  
alapszervezetének  (elnöke  Balogh  Gyula) felmérése szerint  43 fér-
fit  hurcoltak  el  a  sztálinisták,  ebből  odahaltak  19-en,  hazatértek  
21-en.  II. világháborúra  vonatkozó adataink  nincsenek.  1989.  no-
vember  26-án  jelképesen  eltemették  a  munkatáborokban  elpusz-
tultakat,  és kopjafát állítottak  emlékükre.  Emlékmű felállítását is  
kezdeményezték. 

A falu  mártírjai:  

Ballók Bertalan (1914), Bernát Károly (1924), Berta Ernő (1925), 
Berta  Gyula  (1926),  Galambos  Bertalan  (1924),  Gulyás  György  
(1904),  Kovács  Károly  (1909),  Kiss  Sándor  (1908),  Kovács  István  
(1902),  Kosztyu  Károly  (1903),  Kajla  János  (1916),  Kiss  István  
(1910), Magyar József (1914), Pásztor Sándor  (1905), Rigász János 
(1905), Sándor  István  (1924),  Szabó Bertalan  (1909),  Szabó  Berta-
lan  F.  (1905),  Tolvaj Bertalan  (1910).  



Ungtarnóc 

Az Ung folyó menti  Ungtamóc  lakossága  1944-ben  411 fő volt. 
A területi levéltár  dokumentumaiból  megtudjuk, hogy  1945. július 
6-án  48 hadköteles férfi ismeretlen  helyen  tartózkodott.  Ezek  kö-
zül  18-an  Szamborba  kerültek.  A KMKSZ tarnóci  alap szervezete 
(elnöke  Lecó Erzsébet)  nem juttatta  el címünkre  a falu  veszteség-
listáját. 



Ungvár 
Az Elő-Kárpátok  nyugati  részén,  az  Ung folyó mentén  elterülő  

ukrán-ruszin-orosz-magyar-szlováklakta,  területi  központú  vá-
ros lakossága  1944-ben  35 250 fó (ebből 27 397 magyar).  A szovjet 
haderő  1944.  október  27-én  elfoglalta Ungvárt.  Először  november  
13-án  a  sztálinisták  ebben  a városban  hozták  nyilvánosságra  a  4.  
ukrán  front  0036.  számú  hírhedt  határozatát  a  német  és  magyar  
hadköteles férfiak internálásáról.  A néhai  Miravcsik-féle  nyomdá-
ban  magyarul  és  oroszul  látott  napvilágot  A  városparancsnokság  
2.  számú  parancsa,  melyben  szigorúan  elrendeli,  hogy  november  
14—16.  között  a  magyar  férfiak jelentkezni  kötelesek  a  legköze-
lebbi városparancsnokságnál.  Id. Barát Mihály túlélő, akit  18 éve-
sen hurcoltak  el, így  emlékezik:  

„Az oszlopokra kiragasztott felhívás elolvasása után bejelentkez-
tem  én  is...  A  Teleki  utcai  iskolába  küldtek  minket.  A  katonák,  
tisztek,  először  megmotoztak  bennünket,  majd  a  nagyterembe  
küldtek,  ahol  délig vártunk,  majd  az  iskola  kerítésén  keresztül  a  
templom udvarára vittek.  1944. november  19-én  20 óra 30 perckor 
indultunk  el  a  katolikus  templom  udvarából  a  postával  szemben  
levő ideiglenes hídon át  a Bozdos utcai szoroskán befordulva balra, 
irány  a  Munkácsi  út,  Szerednye  felé. Útközben  utolértek  a  teher-
autók,  melyen  a  munkácsi  nagygyűlésre  mentek  az  ungváriak.  
Kérdezték,  hogy  hová  megyünk.  Azt  feleltem,  maguknak  jobban  
kellene  tudni..."  

Egy másik  túlélő,  Majorosi Béla  így vall:  „19 évesen  értem  meg  
az  eseményeket.  A római katolikus  fiúiskolába  jártam.  S mily kü-
lönös véletlen,  hogy  éppen  ezen  iskola  falai  közül  vittek  el  1944-
ben...  Az  egykori  igazgatóm  szobájában  egy  derék,  magas  szovjet  
tiszthez  vezettek.  Megkérdezte,  mi  a  nemzetiségem.  Eszembe  se  
jutott letagadni  magyarságomat.  Ezután  megmotoztak  és az  egyik  
szobába  kísértek,  ahol  voltak  már  vagy 30-an...  Egész  éjszaka  ott  
maradtunk,  édesanyám  az ablakon keresztül  belopott  egy kis  élel-
met...  Csak  azt  furcsálltuk  már  a  kezdet  kezdetén,  hogy  mind-
annyian  magyarok  voltunk".  

Asztalos  Istvánnétól  tudjuk,  hogy  1944.  november  23-án,  
„...azon  a  napon  az  összes  Magyarországról  Ungvárra  került  vas-



utast  elvitték".  Még  a  pályamunkásokat  is  elhurcolták.  Kevesen  
élték  túl  a kemény  téli  lágeri  életet.  

Hriczkó  Lajost  1945. január  26-án  betegen  engedték  haza.  Fia  
még  ma  is  őrzi  a  szabaduláskor  kapott  igazolványt,  melyet  egy  
bizonyos Jermilov  százados,  a  szolyvai  tábor  parancsnoka  írt  alá.  
A tábori  postán  a  gyűjtőhelyet D-23614  számmal  jelölték.  

A területi levéltárban talált helyhatósági  listát  1945 júniusában 
állították  össze  a  városházán,  a  hivatalnokok  nevüket  nem  írták  
alá.  1266 katonaköteles nevét tüntették  fel, akik  az akkori  állapot  
szerint ismeretlen helyen, illetve hadifogolyként a Szovjetunió, Ro-
mánia  és Moldávia  lágereiben  voltak.  217 név mellett,  akiket  fel-
tehetően  civilként  internáltak,  a  szolyvai,  perecsenyi,  szambori,  
szanoki  fogolytábor van  feltüntetve.  

Az  1989-ben  alakult  ungvári  KMKSZ-szervezet  (elnökei  Kövér  
György,  Kiszely  Tihamér)  felhívással  fordult  a  helyi  lakosokhoz,  
hogy  segítsenek  összeállítani  a város veszteséglistáját.  Ennek  kö-
szönhetően  több száz levél érkezett  címünkre.  De így is, több  mint  
4 évtized múltán, ebben a túlnépesedett városban, ahol a magyarok 
száma  alig  éri  el  a  10 százalékot,  megoldhatatlannak  tűnik  a  lá-
gerlista  összeállítása.  

A túlélők  és barátok  segítségével  (id. Barát  Mihály, Varga  Gyu-
la, Szemrád  Emil) mégis képet kaphatunk  az itteni  eseményről.  A 
II.  világháborúban  magyar  katonaként  több mint  százan  elestek.  
1944  novemberében  mintegy  ezer  civilt  internáltak,  ebből  közel  
százan  odahaltak.  

1989 novemberében  a  KMKSZ városi  szervezete  kezdeményezé-
sére  az  ungvári  Kálvárián  emlékjelet  állítottak  a  II.  világháború  
és  a  sztálinizmus  áldozatainak.  Ugyanitt  emlékmű  felállítását  is  
tervezik.  Azóta  évente  gyászgyűléssel  egybekötött  ökumenikus  is-
tentisztelet  keretében  emlékeznek  a város  magyar  áldozataira.  

A  város  mártírjai:  

Adler  János  (?),  dr.  Bacsinszky  Ödön  (?),  Balog  József  (1894),  
Basányi  János  (?),  Bánóczky  János  (1909),  Barenblat  (?),  Baum  
Béla  (1904), Bende Ferenc  (1914), Berta János  (1909),  Birosz  Ala-
dár  (?),  Blazbolg Ottó  (?),  Borsicki  (1906),  Csernegi  Józsefi?),  De-



mecs Dezső (1913), Düre Sándor  (1902), Fucskó Erzsébet  (?), Fucs-
kó László  (?), Fodor  István  (1901),  Földesi  Gyula  (?), Ganzé  János  
(?),  Guba  András  (?),  Guba  Andrásné  (?),  dr.  Gulácsi  István  (?),  
Herda János (?), dr. Huber János  (?), Hulajcsik Gyula (?), Hulajcsik 
János  (1886),  Homoky József  (1901),  Horváth  Lajos (1896),  Horá-
nyi Ödön (1916), Hromják Manó (?), Jakoblevics Kristóf  (?), Juhász 
Péter  (1916),  Karmazin  András  (?),  Keresztúri  Imre  (?),  Kiovics  
Józsefi?),  Kulikovszki  (?), Kutlán  András  (?), Kontros András  (?),  
Kolb  Béla  (?),  Komjáthy Géza  (1923),  Kövér  Lajos (1900),  Laskay  
Károly  (?),  Laurisin  Ágoston  (1903),  Legeza  Antal  (1909),  Lovász  
(borbély  ?),  Magyary  Balázs  (1903),  Molnár  Károly  (1901),  Nagy  
István  (1917),  Ordódy  István  (1905),  Papp  Imre  (1917),  Papirnyik  
Józsefi?), Rimár Tibor (1920), Serfőző János (?), Simonies  Erzsébet  
(?), dr. Siska János  (?), Sturc Emil  (?), Szabó Elemér (1914), Szalay 
János  (?), Szecsődi János (1896), Szemán János  (?), Szennyes  And-
rás  (?),  Szácska  Ernő  (?),  Szilágyi  Bálint  (1903),  Újvári  László  
(1919),  Valkóczi  Béla  (?),  Vaskó  András  (1896),  Vaskó  Gyula  (?),  
Vitéz  Lénárt  Mátyás  (1884).  



AZ ELHURCOLTAK ÉS  MEGHALTAK SZÁMA 
TELEPÜLÉSENKÉNT 

Elhurcoltak Odahaltak 
az  1945-
ös lista 
szerint 
civilek, 

katonák 

a  KMKSZ  
adatai 
szerint 

civilként katona-
ként 

Beregszászi járás 7121 3722 1673 286 
Asztély 106 61 43 5 
Badaló 200 200 89 11 
Balazsér 88 X 23 X 

Bátyú 396 271 38 18 
Bene 139 141 32 3 
Beregardó 126 74 15 10 
Beregdéda 159 88 40 27 
Beregsom 115 81 24 19 
Beregszász 1547 X 57 X 

Beregújfalu 222 139 45 20 
Bótrágy 215 153 78 X 

Bulcsu 154 116 57 X 

Csetfalva 91 58 38 X 

Csonkapapi 191 120 47 X 

Gát 260 157 52 X 

Gut 142 87 56 8 
Halábor 116 112 33 X 

Hetyen 118 127 50 21 
Kígyós 115 76 28 13 
Kisbégány 78 97 38 7 
Kisharangláb 62 X X X 

Macsola 110 111 51 9 
Makkosjánosi 125 X 22 X 

Mezógecse 95 68 24 5 
Mezőhomok 47 26 19 7 
Mezőkaszony 368 X 68 18 
Nagybakos 170 43 12 5 

172 



Elhurcoltak Odahaltak 
az  1945-
ös lista 
szerint 
civilek, 

katonák 

a  KMKSZ  
adatai 
szerint 

civilként katona-
ként 

Nagybereg 116 221 33 X 

Nagyborzsava 175 133 81 6 
Nagybégány 219 125 61 10 
Muzsaly 239 221 129 X 

Rafajnaújfalu 93 40 10 X 
Sárosoroszi 124 84 50 12 
Tiszacsoma 110 114 40 X 

Újbátyu X 18 11 2 
Zápszony 53 20 10 12 
Vári  (Mező-)  437 .340 169 34 

Felső-Tisza  vidék,  
szórványtelepülések  1730  1581 503 38 
Aknaszlatina 253 690 172 9 
Bustyaháza 92 22 13 X 

Gyertyánliget X 82 29 X 

Huszt 439 84 26 X 

Kőrösmező 136 41 28 X 

Nagybocskó X 39 22 X 
Rahó X 93 32 X 

Taracköz X 2 1 X 
Terebesfeh érpatak X 52 6 X 

Técső 367 190 79 29 
Tiszabogdány 135 X X X 

Visk 308 286 95 X 

Munkácsi járás 1117 1505 549 100 
Barkaszó X 106 86 X 

Beregrákos 173 200 71 24 
Csongor X 300 101 29 



Elhurcoltak Odahaltak 
az  1945-
ös lista 
szerint 
civilek, 

katonák 

a  KMKSZ  
adatai 
szerint 

civilként katona-
ként 

Dercen X 402 72 23 
Fornos X 42 20 X 

Izsnyéte 172 X 40 11 
Munkács 772 251 125 X 

Szernye X 204 34 13 

Nagy szőlősi j á r á s  2941  1533 569 289 
Akli  (Oreg~)  X 27 19 9 
Akiihegy X 33 16 6 
Batár 42 3 3 X 

Csepe X X X X 

Fancsika 81 X X X 

Feketeardó 130 24 19 51 
Feketepatak 104 99 22 8 
Fertősalmás 125 90 22 23 
Forgolány 57 64 23 13 
Gödényháza X 30 15 39 
Karácsfalva X X 1 X 

Királyháza 209 77 34 X 

Mátyfalva 30 12 X X 

Nagypalád 222 112 51 20 
Nagyszőlős 444 X 30 X 

Nevetlenfalu 80 49 13 6 
S alánk 301 105 59 X 

Szőlősgyula 155 103 34 X 

Tekeháza X 62 19 7  •  
Tiszabökény 106 200 26 13 
Tiszafarkasfalva 51 X 9 2 
Tiszakeresztúr 92 56 12 26 
Tiszapéterfalva 110 X 23 X 



Elhurcoltak Odahaltak 
az  1945-
ös lista 
szerint 
civilek, 

katonák 

a  KMKSZ  
adatai 
szerint 

civilként katona-
ként 

Tiszaújhely 63 93 33 16 
Tiszaújlak 228 147 23 50 
Tivadarfalva 78 78 22 X 

Verbőc 233 69 41 X 

Ungvári járás 3313 2038 639 307 
Bátfa X X X X 

Botfalva 28 8 3 14 
Csap 74 X 36 X 

Császlóc 37 X X X 

Eszeny 321 313 94 10 
Gálocs x X X 9 
Ketergény 20 X X X 

Kincseshomok 33 X X X 

Kisdobrony 52 154 72 X 

Kisgejőc 82 82 15 19 
Kisszelmenc x 15 10 3 
Koncháza 40 X 11 X 

Korláthelmec 61 24 15 13 
Min aj 31 X 3 X 

Nagydobrony 397 X 92 152 
Nagygejőc 103 X 14 24 
Ordarma 43 X X X 

Palágykomoróc X 21 18 9 
Palló X 42 16 2 
Rát 40 14 11 X 

Sislóc 21 3 1 3 
Szalóka 146 108 58 11 
Szerednye 88 X X X 

Szűrte 93 21 10 23 
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Elhurcoltak Odahaltak 
az  1945-
ös lista 
szerint 
civilek, 

katonák 

a  KMKSZ  
adatai 
szerint 

civilként katona-
ként 

Téglás  (Kis-)  X 50 5 6 
Tiszaágtelek 117 87 37 X 

Tiszaásvány 94 53 32 9 
Tiszasalamon 78 43 19 X 

Ungtarnóc 48 X X X 

Ungvár 1266 kb.  1000  67 X 

Összesen Kárpátalján  16222  10397 3933 1020 



FÜGGELÉK 





A  KÁRPÁTALJAI  MAGYAR  KULTURÁLIS  
SZÖVETSÉG  EMLÉKKONFERENCIÁJA  

A SZTÁLINIZMUS  KÁRPÁTALJAI  ÁLDOZATAI  

BEREGSZÁSZ  (1989.  november  18.)  

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség tudományos  tanács-
kozást  rendezett  azoknak  a magyar,  német,  sváb és más  nemzeti-
ségű férfiaknak az emlékezetére, akiket minden jogcím nélkül  hur-
coltak  el  1944-november  18-tól  Kárpátaljáról,  Csonka-Bereg,  
Felső-Bodrogköz,  Ung-vidék  falvaiból.  

Az  emlékülésen  túlélők  és  szemtanúk,  illetve  történészek,  írók  
szóltak  a  fellelhető  dokumentumokról,  a  deportálás  sajtóvissz-
hangjáról,  a  férfilakosság elhurcolásának  körülményeiről,  követ-
kezményeiről, valamint  a kárpátaljai területi  tanács  rehabilitációs  
munkabizottságának  tevékenységéről.  A tanácskozás  egyben  kez-
dete annak  a megemlékezéssorozatnak,  amelynek keretében  a ma-
gyarlakta  falvakban  emléktáblákat,  emlékjeleket  állítanak  fel,  a  
beregszászi  temetőben  pedig  szimbolikus temetést  rendeznek.  így  
véve búcsút  a kommunista  birodalom különböző területein  jeltelen  
sírokban  elföldelt apáktól,  testvérektől,  barátoktól.  

November  26-án  déli  egy  órakor  Kárpátalja-szerte  megkondí-
tották  a  harangokat,  hasonlóan  a  magyarországi  Csonka-Bereg-
ben  is,  ahol  szintén  elhurcolt  ezreket  gyászolnak.  A  Kárpátaljai  
Magyar  Kulturális  Szövetség felhívással fordult a világ magyarsá-
gához, hogy együtt  emlékezzenek  a sztálini  idők ekkori  és későbbi 
áldozataira. 

*  *  *  

AZ EMLÉKKONFERENCIA  SZERVEZŐBIZOTTSÁGA  

Elnöke:  Fodó  Sándor,  Tagjai:  Dupka  György  (felelős  titkár),  
Móricz  Kálmán,  Turóczy  István,  Szöllősi  Tibor,  Dalmay  Árpád,  



Kovács  Imre  Zoltán] [ Váradi-Sternberg  János,|  Szabó  Béla,  Mol-
nár  Gábor  

Az emlékkonferencia  elnökei  

Dupka  György  
Szöllósi  Tibor  

Titkárai 
Petykóné  Andor  Ágnes  

Móricz  Kálmán  
Turóczy  István  

Meghívott  előadók  és felszólalók 

Fodó Sándor,  a  KMKSZ  elnöke  (Ungvár)  
Szabó  László,  a  Magyarok  Világszövetségének  titkára  (Buda-

pest) 
Tenke  Sándor,  a  Confessio  c.  folyóirat  főszerkesztője,  teológiai  

professzor  (Budapest),  
Pozsgay Imre, a Magyar Köztársaság államminiszterének  levele  
Szöllósi  Tibor,  a  KMKSZ elnökségi  tagja,  orvos  (Técső)  
Dalmay Árpád,  a  KMKSZ elnökségi tagja, a beregszászi  szerve-

zet  elnöke  
Nagy Jenő  túlélő,  nyugdíjas pedagógus  (Ungvár)  
Zselicky  Béla  professzor,  a  történelemtudományok  doktora  
(Moszkva).  (Nem voltjelen, előadásának  szövegét küldte  el.)  
Alekszej  Korszun  ezredes,  az  USZSZK Állambiztonsági  Bizott-

sága  kárpátaljai területi  főosztályának helyettes  vezetője,  a  terü-
leti  rehabilitációs  bizottság  tagja  

Dupka  György helytörténész,  a  KMKSZ felelős titkára  (Ungvár)  
Csatáry  György,  a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár  munka-

társa  (Beregszász)  
Barát  József, a Kárpátaljai Területi  Állami  Levéltár  munkatár-

sa  (Mezőkaszony)  
Dr. Gyarmathy  Zsigmond  levéltáros, helytörténész  (Nyíregyháza)  
Kerényi  Gyula,  a Vérke-parti  Öregdiákok  Egyesületének  veze-

tője  (Beregszász)  



Dr. Veres  Lajos jogász  (Piliscsaba)  
id.  Sari  József  túlélő,  a  KMKSZ választmányának  tagja  
Lusztig  Károly  újságíró  (Ungvár)  
Omeljan  Dovhanics  történész,  docens  (Ungvár)  
Dr.  Fazekas Árpád  helytörténész,  orvos  (Nyíregyháza)  
Balla  Gyula  irodalomtörténész,  a  Magyarságkutató  Intézet  fő-

munkatársa  (Budapest)  
Dr.  Botlik  József irodalomtörténész  (Budapest)  
Zombory  István,  a  KMKSZ választmányi  tagja  (Aknaszlatina)  
Nagy  Zoltán  Mihály  író  (Csonkapapi)  
Keresztyén  Balázs  helytörténész  (Nagyszőlős)  
Kovács Imre Zoltán,  a  KMKSZ beregszászi járási  szervezetének  

alelnöke  (Beregszász)  
Gulácsi  Géza,  a  KMKSZ  elnökségi  tagja  (Munkács).  (Időszűke  

miatt  előadása  elmaradt,  szövegét  a titkársághoz  eljuttatta.)  
Fodor  Ferenc  pedagógus  (Dercen).  (Időszűke  miatt  felszólalása  

elmaradt,  szövegét  a titkársághoz  eljuttatta.)  
Bagu  Balázs  pedagógus  (Bátyú).  (Időszűke  miatt  hozzászólása  

elmaradt,  szövegét  a  titkársághoz  eljuttatta.)  

*  *  *  

Összeállításunkban  az  1989. november  18-án elhangzott,  illetve  
írásban  beküldött  előadások, hozzászólások  rövidített  és  szerkesz-
tett  szövegéből  adunk  válogatást.  

A  szövegek  előszerkesztője:  Buleczáné  Réthy  Rozália.  



Fodó  Sándor  

Kedves  túlélők!  Kedves  hozzátartozók!  Tisztelt  magyarországi  
és kárpátaljai  vendégek!  

Engedjék meg, hogy  e történelmi  pillanat  alkalmából  a  Kárpát-
aljai Magyar Kulturális  Szövetség nevében tisztelettel  és  szeretet-
tel üdvözöljem Önöket  és megköszönjem jelenlétüket.  Az  esemény  
valóban történelmi, hisz  egy évvel ezelőtt még elképzelhetetlen  lett  
volna  hasonló  rendezvény  szervezése,  megtartása  Kárpátalján.  
1944  őszének  tragikus  eseményeiről,  az  ártatlanul  elhurcoltakról  
45  éven  át  hallgatni  kellett.  Tiltva  volt  az  emlékezés  is.  Az  emlé-
kezés azokról az ártatlan  emberekről, akik  a sztálini terror,  a  sztá-
lini  koncentrációs  táborok  áldozatai  lettek.  A kevés  túlélő  közül  
ma  néhányan  itt  vannak  közöttünk,  és  remélem  tanulságul  el  is  
mondják, amit  átéltek.  

Magam  mint  gyerek  éltem  meg a történteket.  Apám is  áldozata  
volt ennek  a terrornak,  ennek  az emberrablásnak.  Bírósági  eljárás  
és jogi  megalapozottság nélkül,  marhavagonokba  terelve  vitték  el  
az  embereket  „három  napra",  amiből  évek  lettek.  És  csak  egy  tö-
redékük  került  haza.  Óriási  veszteség  volt  ez  a  kárpátaljai  ma-
gyarság  számára,  mert  tízezrekről  volt  szó...  

Ezen  az  összejövetelen  mindenkit  arra  kérek,  hogy ne  a  bosszú  
és ne  a harag  fűtsön bennünket,  hanem  az  öröm,  hogy  végre  em-
lékezhetünk,  és  a  remény,  hogy  van  magyar  újjáéledés  Kárpát-
alján. Ennek  az  egyik  feltétele és garanciája talán  épp  a  KMKSZ.  



Szabó  László  

...Jogában  áll-e  a  Magyarok  Világszövetségének  képviseltetnie  
magát  egy olyan  rendezvényen,  amelynek  témája  a klasszikus fo-
galmak  szerint  akár  belügynek  is minősülhet?  A leghatározottab-
ban  szeretném  közölni,  hogy  véleményem  szerint  igenis  jogában  
áll. 

Innen  embereket hurcoltak  el,  ez az emberiség ügye, innen  ma-
gyarokat  hurcoltak  el  és  ez  a  magyarság  ügye.  Es  úgy  gondolom,  
hogy a humanizmust,  illetve a magyarság eszméjét zászlajára tűző 
Magyarok Világszövetségének jelen kell  lennie  az ilyen és  hasonló 
rendezvények en... 



Tenke  Sándor  

...Nagyon  örülünk  ennek  a  konferenciának.  Annál  is  inkább,  
mert  Magyarországon  csak  tavaly  óta  lehet  megemlékezni  a  II.  
világháborúban  elesett  áldozatokról.  De minket  még inkább  bán-
tott,  vagy legalább  annyira  bántott  későbbi  meg nem  ünnepelt,  el  
nem temetett  halottaiknak,  az  1956-os mártírjainknak  a  sorsa...  

Egyházunk  nem  ismeretlen  Önök  előtt.  Hála  Istennek,  hogy  12  
évvel ezelőtt  a magyar református egyház az orosz ortodox  egyház-
zal  való kapcsolata  révén  püspököt  szentelhetett  itt,  Kárpátalján,  
Beregszászban; bibliák  ezreit,  imádságos könyveket tudunk  eljut-
tatni  ide,  és  tavaly  óta már kárpátaljai  református  teológusok  ta-
nulnak Magyarországon. Örülünk annak, hogy három  évvel  ezelőtt  
a  Confessió  c. folyóiratunkban  először foglalkozhattunk teljes egé-
szében  a határon  kívüli  magyarság  sorsával.  

Ennek  kapcsán  be  kell  vallani,  hogy  egyházunk  sokat  tett,  de  
nem  tett  meg  mindent,  amit  meg  kellett  volna  tennie.  Németh  
Lászlóval  szeretném  befejezni mondandómat.  Vajon  a  Kárpátaljai  
Magyar  Kulturális  Szövetségnek,  minden  becsületes  magyar,  uk-
rán  vagy  ruszin  és  más  nemzetiségű  embernek  a  küzdelme  re-
ménytelen-e?  Németh  László  egy  kilátástalan  szituációban  azt  
mondotta,  hogy nem, mert  Marathonnál  is  a reménytelenség  győ-
zött.  Kívánom,  hogy  Önök  is,  ez  a  nép  és minden  nép  emelt fővel 
és győztesen kerüljön ki  abból  a pokolból, ami  az elmúlt  évtizedek-
ben hol keményebb, hol kevésbé kemény,  de mindig fájdalmas volt. 



Pozsgai  Imre  

Tisztelt  barátaim!  Gyászolók  és  emlékezők!*  
A  II.  világháború  e táj  népétől  is  megkövetelte  a  maga  ember-

áldozatát.  Ám az ártatlanul elhurcolt  és elpusztult tízezrek  elvesz-
tése  kétszeres  fájdalom. A késői  végtisztesség  sokszoros  erkölcsi  
és történelmi  adósság.  Az  1944 őszén elhurcolt magyar férfiak em-
léke  előtt  tisztelgő konferencia  ennek  az adósságnak  a  nyomasztó  
terhét enyhíti, hozzásegítve a történelemmel, benne az  önmagunk-
kal  és  másokkal  való  őszinte  szembenézéshez.  Ez  a  konferencia  
nem  az  első  lépés  azon  az  úton,  amely  a  kárpátaljai  magyarság  
igazi  önmagára  találásához  vezet,  de  valóban  világtörténelmi  ér-
tékű,  és  a  sokat  emlegetett  gorbacsovi  lehetőség  csupán  alkalom,  
mellyel élni kell tudni. Ehhez pedig a kisebbség olyan belső erkölcsi  
felmagasodása  szükséges,  amelyről  a kárpátaljai magyarság  is  ta-
núbizonyságot  tesz.  Amikor  a  KMKSZ-emlékkonferencia  részve-
vőinek  eredményes  munkát  kívánok,  a  gyász,  az  emlékezés  és  a  
gyertyagyújtás napjaiban Illyés Gyula szavaival üzenem  Önöknek:  
a  legnagyobb  bátorság  a  remény.  Fejet hajtva  Kárpátalja  mártír-
jainak  emléke előtt,  a Magyar Köztársaság kormánya nevében  kö-
szöntöm  az  egybegyűlteket.  

*  A levelet  Fodó Sándor olvasta  fel.  



Szöllősi  Tibor  

Kosáry  Domokos mondotta  volt: „Egy nép nem  sértődhet  meg  a  
világtörténelemre."  De számot kérni kötelessége! Kötelessége  elte-
metni  egy politikai ámokfutás keresztrefeszített áldozatait,  akara-
tát  nyilvánítani  és elérni  azt, hogy amilyen  aljas és kegyetlen  volt  
az irtás,  olyan kegyeletesen  felemelő legyen  az  igazság, mert  erre  
nemcsak  a  múlt  kötelez,  hanem  a jelen  és jövő  is  felszólít. Vajon 
elég-e  az,  hogy  rehabilitálják  a  sztálinizmus  magyar,  német,  ro-
mán,  ruszin  áldozatait,  visszaállítják  az  ismert  és  ismeretlen  ál-
dozatok  jó  hírét,  visszaadják  becsületét,  mentesítik  az  elítélteket  
az  elítéléshez  fűződő hátrányos  jogkövetkezmények  alól,  korábbi  
jogaikba  visszaállítják?  

Nem  lehet  rehabilitálni  árvaságra  juttatott  gyermekeket,  kol-
dusbotra  ítélt  feleségeket,  a  végtelen  hideg éjszakába kiáltott  MI-
ÉRT-et! 

Tamási  Áron mondotta:  „Aki  embernek  hitvány,  az  magyarnak  
alkalmatlan."  E  szavakat  mindig  tartsuk  szem  előtt,  mikor  tetté  
formáljuk  akaratunkat,  mikor  letakarítjuk  múltunkról  a  ránk  
kényszerített  félelem  lélegzetelállító  szennyét-porát,  mert  mi  is  
csak  annyi  megbecsülést  kaphatunk,  amennyit  másnak  szánunk.  

Luther  így formálta  meg a jövővel  kapcsolatos  gondolatait:  „Ha  
tudod,  hogy holnap  már  nem  leszel,  ültess  el ma  egy  diófát."  

Szívleljük  meg  e szavakat,  ültessünk  mi  is fákat  a  porladó  em-
berhüvelyek  ezrei  által  sebzett  emlékek  talajába,  vállaljuk  emelt  
fővel  múltunkat.  

Erre  gondoljunk  ma  és mindig,  mikor  emlékezünk!  



Dalmay  Árpád  

Ez  az  esztendő  alighanem  úgy kerül  majd be  a kárpátaljai  ma-
gyarság  történetébe,  mint  fontos  mérföldkövek  éve.  Kezdődött  a  
KMKSZ megalakulásával  és megerősödésével, folytatódott a tisza-
újlaki  kuruc-emlékmú  felállításával,  majd  a  beregszászi  Illyés-
szobor avatásával,  s most újabb rendkívüli,  korábban  elképzelhe-
tetlen  eseményre  jöttünk  össze:  a  45  évvel  ezelőtt  elhurcolt  több  
mint  40  ezer  magyarra  emlékezünk,  azokra,  akik  többségének  
egyetlen  bűne  magyarsága  volt.  

A  sztálini  önkény  nagyobb  vérveszteséget  okozott  Kárpátalja  
magyarságának,  mint  az  egész  világháború.  S  hogy  ezt  ma,  négy  
és fél évtized elmúltával kimondhatjuk, fejet hajthatunk  az  elhur-
colt,  a  testben  és  lélekben  megnyomorított  tízezrek  emléke  előtt,  
magában  véve is biztató  és megnyugtató.  A túlélők,  özvegyek,  ár-
vák, a háború után  született generáció nevében  állított és állítandó 
kopjafák,  emléktáblák,  emlékművek  legyenek  mementói  egy  tra-
gikus kornak.  Figyelmeztessék  arra  az élőket,  a következő  nemze-
dékeket,  hogy  soha  többé  ne  engedjék  meg  az  emberi  méltóság  
embertelen  megalázását,  mint  amilyen  a  45  évvel  ezelőtti  depor-
tálás  volt.  Nem  szabad  hallgatnunk  azokról  az  eseményekről,  
őszintén  kell  beszélnünk  a történtekről,  minden  szépítés  és  ködö-
sítés nélkül.  Az itt jelenlévő Gyarmathy  Zsigmondot  idézem,  hogy 
aki  a múltban  csak  a fényt nézi  és az árnyékot  nem látja, az  meg-
vakul.  A mai konferencia megrendezése feltétlenül bekerül  Kultu-
rális  Szövetségünk  történelmébe.  S  nekünk,  beregszásziaknak,  
nagy  megtiszteltetés,  hogy  itt,  a  kárpátaljai  magyarság  földrajzi  
központjában, remélhetőleg majdani szellemi központjában  került  
sor  e  nevezetes  esemény  megrendezésére.  



Nagy  Jenő  

...Jómagam  18 évesen  ismertem  meg  a  szovjet  valóságot.  
Hiszen  a röpcédulákon,  amelyeket  a felszabadító hadsereg  ledo-

bált  a magyarlakta  területeken,  ez  állt:  Urak,  papok  szaladjatok,  
ti  parasztok,  maradjatok!" A szegénynép  tehát  itt  maradt,  hogy  a  
Szovjetunió  különböző  tájaira hurcolják  őket,  ahol  zömük  az  éhe-
zés,  a  legkülönfélébb járványok  következtében,  emberi  méltóság-
ban megalázva, a legembertelenebb körülmények között  szenvedve  
pusztult  el.  Húsz  hónap  alatt  82  kg-ról  46 kg-ra  fogytam.  Nem  
betegség folytán, hanem  az  éhezéstől.  

Amikor hazatérésem után  szegény jó anyám meglátott, hogy mi-
vé vált  a  fia,  összeesett.  Akkor  21 és fél  esztendős  voltam.  Éppen  
abban  a  korban,  amikor  a  szervezetnek  a  legtöbb  kalóriára,  táp-
anyagra  van  szüksége.  A szervezet  ezt  soha nem képes  kiheverni,  
pótolni.  És  még  szerencsésnek  mondhatom  magam,  mert  mégis-
csak  hazakerültem.  De  mit  mondjanak  azoknak  a  hozzátartozói,  
anyák,  testvérek,  szülők,  akiknek  vérei  soha  nem  tértek  vissza?  

Nagyjából  soroltam  csak  fel  a  történteket.  És  a  furkósokról,  a  
verésekről,  a géppisztolyokról  és a folytonos motozásokról még nem 
is  szóltam.  

Iszonyatos  minderre  még  gondolni  is.  S  még beszélni  sem  volt  
szabad.  Itt,  Kárpátalján  még ma  sem  szabad.  

Immár 45 éve vezekelünk  a Horthy-féle Magyarország bűneiért.  
45  éve esszük  a fogunkhoz vert  keserű  kenyeret.  

Vizsgáljuk  meg  a  tárgyilagosság  szellemében,  kik  a  felelősek  
azért,  hogy  ilyen  sorsban  részesítettek  bennünket.  A  sztálini  ön-
kény  lenne  az  első  számú  felelős,  de  az  is  lehet,  hogy  Hitler.  A  
második  számú felelős talán,  ahogy sokan mondják, a  Horthy-Ma-
gyarország politikusai.  A harmadik  felelős a Magyar  Kommunista  
Párt,  amely  az  elhurcoltatásunk  ellen  nem  emelt  szót.  

Most pontokban  szeretném  összefoglalni, hogy mit kívánunk  mi,  
túlélők: 

1. Adják meg nekünk  a kettős  állampolgárságot.  
2.  Mint  volt  lágeristák  életünk  alkonyán  díjtalan  utazásban,  

üdültetésben,  gyógykezelésben  részesüljünk.  
3.  A szovjet  kormány:  



a)  kövesse  meg  a  deportáltakat  és  hozzátartozóikat  a  sztálini  
önkényuralom  tetteiért;  

b) ismerje el a nehéz, egészségre káros munkában  töltött  éveket  
szolgálati  időnek;  

c) minden  olyan  család  gyerekének,  amelyikben  az  édesapa,  a  
kenyérkereső  a deportálás következtében  életét vesztette, fizessen 
jóvátételt,  vagyis kártérítést,  mint  ahogyan azt  más államok  veze-
tői már  rég  megtették;  

d)  minden  volt  deportáltnak,  aki  életben  maradt,  fizessen  kár-
pótlást  és  a  lágerben  töltött  minden  hónapért  méltányos  fizetést,  
mivel  ezek  annak  idején  egyetlen  kopeket  sem  kaptak.  



Zseliczky  Béla*  

... Mi volt  a sztálini rendszer  lényege? Milyen  örökséget  hagyott  
maga  után?  

Személyi  diktatórikus  tekintélyuralmi  rendszer  jött  létre  (azt  
különbözőképpen  nevezték:  „katonai-feudális  diktatúra",  „lakta-
nya  szocializmus",  „adminisztratív  parancsuralmi  rendszer"  — ez  
utóbbi  elnevezés  M.  Gorbacsovtól  származik),  s  ezen  mindenkép-
pen egy olyan politikai szisztémát értünk, amely gazdasági  szinten  
a  „társadalmasított"  ipari  és  mezőgazdasági  kényszermunkán  
alapszik, ideológiai téren  erős és sokáig megingathatatlannak  hitt,  
„másgondolkodást"  nem  tűrő  dogmatizmusra,  jogi  téren  pedig  a  
szigorű  hierarchikus  alárendeltségi  rendszerre,  tekintélyuralmi  
önkényre  épült  és  működött  mindaddig,  amíg  napjainkban  óriási  
nehézségek  közepette  el nem kezdődött  ennek  a hatalmas  sztálini  
államgépezetnek  a  fokozatos leépítése.  A rendszer  kiépített  gran-
diózus méretű bürokráciáját, amely még ma is fékezi a  kibontako-
zást,  a  peresztrojkát.  Olyan  rendszer  volt  ez,  amely  társadalmi,  
gazdasági  és  politikai  passzivitásra  ítélte  a  széles  néptömegeket,  
arra  nevelte  őket,  hogy  eltűrjenek  minden  önkényt  és  törvényte-
lenséget. 

A sztálini  rendszer  fejlődésének különböző szakaszain  ment  ke-
resztül,  s „tevékenységének"  meg voltak  a maga  következményei:  

— az iparosítás,  melynek feladata  az ország gazdasági  életének  
modernizációja  lett  volna,  nem  evolúciós,  hanem  erőszakos  mód-
szerekkel  ment  végbe  a nép rovására.  Mindez  az  akkori  demokrá-
cia korlátozásával,  megtorlásokkal  járt;  

—  1930-ban,  a  „kuláktalanítás"  évében,  10  millió  embert  tar-
tóztattak  le  és küldtek  kényszermunkára,  amelybe  sokan  belehal-
tak; 

—  1932.  év.  A kolhozosítást  tömeges  éhínség  követte  Ukrajná-
ban,  a Volga vidékén,  Kazahsztánban,  az Urál  vidéken.  Áldozata-
inak  száma  6  millión  felül  volt  (ebből  Ukrajnában  több  mint  3  
millió),  de  egyes számítások  szerint  elérte  a  10 milliót.  Pedig  még 
1929-ben  maga  Sztálin  jelentette  ki:  „Ha  a  kollektivizálás  és  az  

* írásban beküldött  vitaindító  előadás.  



állami  gazdaságok  fejlődése így folytatódik, hazánk  3  év múlva  a  
világ legnagyobb gabonatermelő  országa  lesz."  

—  1934. január  26-án  összeült  a  XVII.  pártkongresszus,  ame-
lyen  Kirov  3-mal  több  szavazatot  kapott,  mint  Sztálin.  A  kong-
resszus után  az  1966 küldött közül  1108-at letartóztattak.  A meg-
választott  138  KB-tagból  és  póttagból  98-at  bebörtönöztek.  
December  elején  pedig  Kirovot  a  Szmolnijban  (ahol  megyei  első  
titkárként  dolgozott)  megölték.  

A sztálini rendszer mindtovább növelte emberáldozatait, fokozta 
elnyomó apparátusának  működését.  Számadatok  tanúskodnak  az  
„eredményekről".  így,  ha  a  forradalom  és  polgárháború  éveiben  
(1917—1923)  az  ország lakosságvesztesége  13 millió volt  (s  ebben  
benne  foglaltatnak  a külföldre menekült  burzsoá  elemek,  a fehér-
gárdisták,  stb.), akkor  az  1929—1941-es békeévek  embervesztesé-
gét  60 millióra teszik,  s ezt általában  a sztálinizmus  áldozataiként  
könyvelik  el.  

Tények'bizonyítják, hogy a 30-as  évek folyamán  a politikai  élet  
színteréről  lassan  eltűntek  mindazok  a  vezetők,  akik  riválisai  le-
hettek  volna  Sztálinnak.  De  a potenciális  vezetőket  is  „semlegesí-
tették". Különösen  a katonai vezetés sínylette meg a  sztálinizmust.  
Ugyanis  1937—1938-ban, tehát közvetlenül  a II. világháború  előtti  
években  mintegy  40  ezer  katonai  vezető,  közöttük  a  legfelső had-
vezetés képviselői  váltak  a  sztálini  gyanakvás,  törvénytelenség  és  
önkény  áldozatává.  Sztálin  sajátkezűi eg  szignálta,  illetve  írt  alá  
383 jegyzéket,  amelyek  a  kivégzendők  többezres  névsorait  tartal-
mazták. 

Szomorú  tényként  kell  számolni  azzal  is,  hogy  a  sztálinizmus  
nemcsak  a háború  előtt,  hanem  a háború  alatt,  sőt  az  azt  követő  
években  is tovább  szedte  áldozatait.  

A szovjet hadtörténészek  állítják, hogy  a  II. világháború  szovjet  
emberveszteségét  maga  Sztálin  állapította  meg 20 millióban,  s  ez  
a szám egyáltalán nem pontos, sőt egyszerűen kitalált, mert  a vesz-
teség  sokkal  nagyobb méretű  volt.  

A  30—50-es  években  a  Szovjetunió  területén  a  különböző  fo-
golymunka-,  átnevelő- és egyéb táboroknak kiteijedt hálózata  ala-
kult  ki  és  működött  az  ún.  GULAG fennhatósága  alatt.  Nemrég  
közölt adatok  szerint  1940. március  1-én e fennhatóság keretében 



53 láger  (ide  tartoztak  a  különböző  vasút-  és  csatornaépítő  tábo-
rok,  mint  pl.  а  ВАМ,  a  Volga-Balti-csatorna,  stb.),  425  ún.  javí-
tó-nevelő munkatábor  (ez mintegy  170 ipari,  83 mezőgazdasági  és  
172 ún.  „kontrágens",  azaz  építkezési-  és  gazdálkodási  kolónia),  
valamint  50 kiskorúakat  nevelő  kolónia  létezett.  De ide  tartozott  
még  az  ún.  ,javítómunka-büró"  keretében  bíróságilag  kényszer-
munkára  ítéltek felügyelősége, akiknek „neveltjeit" általában  nem  
különítették  el  a  társadalomtól.  

A  lágerlakók  létszáma  (évi  középátlag)  a  30-as  évek  közepén  
félmillió  körül  volt,  de  1938—1940-ben  elérte  a  másfél  milliót,  
majd  a  háború  folyamán  fokozatosan  visszaesett  6—700  ezerre.  
Viszont  az  1946—1947-es  években  újból  nőni  kezdett,  amikor  is  
elérte  az  1 millió  200  ezres  létszámot.  Ez  utóbbi jelenséget  a  fog-
ságból  hazatérő  repatriánsok  (azok  kiszúrő-ellenőrző,  „profilakti-
kai" felülvizsgálása), valamint a területgyarapodási  övezetekből  ki-
telepített  v.  áttelepített  lakosság  egy  része  táplálta,  szolgáltatta.  
A kolónia-  és  lágerlakók jelentős  része  (így  1938-ban,  19,  1939-
ben  134,5;  1940-ben  33,  1941-ben  28,7;  1942-ben  29,6;  1943-ban  
35,6; 1944-ben  40,7; 1945-ben  41,2; 1946-ban  59,5; 1947-ben  54,3  
százaléka) az úgynevezett „ellenforradalmi gaztettek" miatt  került  
a  táborokba.  

Tehát  a  sztálinizmus,  mint  elnyomó rendszer,  egyre növelte  ál-
dozatainak  a  számát,  hisz  a  lágerlakókat  nemcsak  a  kivégzések,  
hanem  a  mostoha  bánásmód,  az  erőltetett  munka,  az  éhségkoszt  
tizedelték  naponta,  de  végül  az  életben  maradottak  egészségi  ál-
lapota  is megsínylette  a  lágeréletet.  

A sztálinizmus  mint  rendszer  nem  maradt  egyedül  a  maga  ne-
mében.  A háború  befejeztével  a  környező  országokban  is  kialakí-
totta saját hasonmását,  valódi „iskolát" létesített  számos  „tanítvá-
nyával"! Mondható, hogy létrehozta sajátos nemzetközi  rendszerét.  
Közismerten  egyik legfogékonyabb tanítványa  Rákosi Mátyás volt,  
a  sztálinizmus  magyarországi  prototípusa  pedig — a  rákosizmus.  
A jó tanítványok,  mint  tudjuk, nem  gátolták,  hanem  talán  buzdí-
tották  is  a  rendszert,  hogy  ezekből  az  országokból  is  szállítsanak  
friss munkaerőt  a sztálini  táborokba.  Ennek  a jelenségnek  számos  
adata  ismert.  

A sztálini  nemzetiségi  politika  mindezt  a népek  nyelvhasznála-
tának korlátozásával kezdte, majd kiirtásukkal vagy áttelepítésük-



kel  folytatta.  Úgy  igyekezett  őket  megfosztani  nyelvük  használa-
tától,  hogy  előbb azt  ne  alkalmazhassák  az iskolákban  vagy  hiva-
talosan; ezzel lényegében megfosztotta normális fejlődési lehetősé-
güktől. 

Maga  Sztálin  is, mint  „nyelvtudós",  nevezetes  tanulmányában,  
A marxizmus és a nyelvtudomány kérdései-ben,  a nyelvek és nem-
zetek  gyorsított  „egybeolvasztásának" hamis  ideológiai  tézisét fej-
lesztette  ki.  Ebből  kifolyólag, mint  ismeretes,  a  sztálini  időkben  a  
nemzetiségi  falvak, körzetek,  területek  ezreit  számolták  fel.  Nép-
rajz-  és  nyelvtudósok  igazolják,  hogy  csupán  az  1932—1933-as  
évek  folyamán  az  ún.  „paszportizáció"  idején  a  különböző  nemze-
tiségek  és népcsoportok  száma hivatalosan  a felére  csökkent!  

A szakemberek  kimutatták,  hogy  míg  1926-ban  a  SZU  nemze-
tiségeinek összlétszámát még 194-re tették,  1979-ben  hivatalosan  
már  csupán  101-et  tartottak  számon,  mindannak  ellenére,  hogy  
közben bizonyos területgyarapodás következett  be, ami újabb nép-
csoportokat hozott a szovjet népek  családjába. Mindezzel  párhuza-
mosan  tovább  csökkent  a  nemzetiségi  iskolák  oktatási  nyelvének  
a  száma  is.  Ezek  az  összevonások,  úgy  nyelvi,  mint  nemzetiségi  
szinten, korlátozták  a nemzetiségek lehetőségeit, jogegyenlőségi  el-
veit,  s lényegében  a nemzeti kisebbségek  teljes beolvasztására  irá-
nyultak,  annak  hatásos  eszközei  voltak.  

Feltétlenül  szólni  kell  arról,  a háború  közeledtével  mindinkább  
kialakuló  sztálini  koncepcióról  is,  amely  az  ún.  „bűnös  népekre"  
vonatkozott. Ma már széles körben ismert történelmi tényként kell  
számolni  azokkal  az  egészében  hibás  tömegakciókkal,  amelyek  e  
teória  jóvoltából  egész  népeket,  népcsoportokat  űztek  el  ősi  tele-
püléshelyükről.  Ismert,  hogy  tömeges  kény szeráttelepítésnek  let-
tek alávetve a krími tatárok,  a kaukázusi csecsen-ingusok,  a mesz-
heti  törökök  több  tíz-  és  százezres,  valamint  a  Volga  menti  
németek  milliós  tömegei.  

Ezen biztonsági  okokkal magyarázott  tömegáttelepítés  nemcsak  
a  megszokott  településhelyek  elhagyásával,  szétszóródással,  nem  
is  titkolt  elszigetelési  és  beolvasztási  szándékkal járt,  de  egyben  
megbélyegzési  aktus  is volt — a „bűnös népek", „bűnös  nemzetek"  
jelzővel járt,  amelynek  lemosása  még ma,  több mint  40  év  múlva  
is tart.  Ezek  a népek nincstelenek,  földönfutók  lettek, nagy  részük  
már  el  is  felejtette  anyanyelvét,  elvesztette  nemzeti  kultúráját,  



gyökereit.  Részben napjainkban történnek  az első lépések  (a glasz-
noszty  adta  lehetőségek  közepette)  rehabilitásukra,  őseik földjére 
való  visszatérésük  megszervezésére.  

Rajtuk  kívül  azonban  más  népek  is  áldozatul  estek  a  sztálini  
rendszer  önkényének.  így  a kurdok,  a  görögök,  a  koreaiak  áttele-
pítéséről  mindeddig még kevés  szó esett,  ezek problémáját  mégin-
kább  elhallgatták.  De rajtuk  kívül  mostanában  tudomást  szerez-
hetnek  az érdeklődők (főképpen a Legfelsőbb Tanács mostani  ülése  
kapcsán)  a finnek, észtek, lettek, litvánok, de méginkább  a lengye-
lek áttelepítéséről, illetve deportálásáról  (1 millió 730 ezer  lengyelt  
érintett  ez utóbbi)  az 50-es  években  mintegy  200  ezer  örményt  is  
áttelepítettek.  A Legfelső Tanács ülésén  szóba került még mintegy 
250  ezer  belorusz,  ukrán,  litván  és  lett  kuropáti  elpusztítása  is.  
Ezen  kívül  a  szakemberek  számításai  szerint  mintegy  120  ezer  
lengyel  esett  a  sztálinizmus  áldozatául,  s nyugszik  valahol  tömeg-
sírokban. 

Mint láthatjuk,  a sztálini  diktatúra  elnyomó apparátusának  gé-
pezete irgalmatlanul  őrült,  s nem kerülte, nem kerülhette  el sorsát 
az  ország nemzetiségeinek  egyike  sem.  

A 30-as  évek  félelemmel  teli,  börtönízü  légkörét,  a  Damoklész-
kardként  fenyegető letartóztatástól  való félelmet nagyon  jól  érzé-
kelteti  Varga Jenőnek  1938. március 28-án  Sztálinhoz  intézett  le-
vele:  „A tömeges  letartóztatások  következtében  a  Szovjetunióban  
szabadlábon  élő káderek  demoralizálódtak  és  állandó  félelemben  
élnek. Ez a demoralizálódás áthatja a Komintern  dolgozóinak  több-
ségét,  ideértve  a  Komintern  VB Titkárságának  a  tagjait  is.  A  de-
moralizálódás  fő oka  — a letartóztatott  politemigránsok  ügyében  
tapasztalható  teljes  tehetetlenség...  A külföldiek  sokasága  estén-
ként  általában  összeszedi  holmiját,  hogy  fel  legyen  készülve  az  
esetleges  letartóztatásra.  Az  állandósult  félelem miatt  többségük  
valóságos félőrültté  vált,  alkalmatlan  a  munkára".  

Mindezekről  azért fontos szólni, hogy teljesebb kép  alakuljon  ki  
előttünk  a  sztálinizmusról,  annak jellegéről,  áldozatainak  köréről.  
S ekkor még meg sem említettük  a sztálini rendszer jogtipró,  álnok 
tevékenységének itteni, kárpátaljai vonatkozásait.  Ezt a hiányt  re-
mélhetőleg  pótolni  fogják konferenciánk  további  előadásai.  

Vitathatatlan,  hogy  a  sztálini  önkény  egyik  kirívó  bizonysága  
volt az a tett, amely a vétlen felnőtt polgári lakosság jelentős részét 



terelte  gyújtótáborokba,  majd  vitte  a  végpusztulásba.  Közismert,  
hogy  1944—1945 fordulóján  a háborút  átvészelt  18—50 éves korú 
férfiak  tömegét  hívták  be  állítólagos  „helyreállítási  munkára",  s  
ezen  a jogcímen  szállították  előbb  a  szolyvai  és perecsenyi  gyújtó-
táborokba,  majd  pedig  tovább,  a  Szovjetunió  különböző  kény-
szermunka-táboraiba.  Hozzávetőleges  számítások  szerint  a  mai  
Kárpátalja  területéről  és  a  szomszédos  Szabolcs-Szatmár-Bereg  
vidékről mintegy 40—60 ezer magyar férfit hurcoltak  el (most  meg 
sem  említjük  a  terület  sváb  lakossága  teljes kitelepítésének  kér-
dését).  Sokan  a  Donyec-medencei,  szibériai,  sőt  távolkeleti  tábo-
rokban  lelték  halálukat,  hiszen  éhínség,  legyengülés,  betegség,  
mostoha bánásmód és erejüket meghaladó munka vagy az éghajlat 
viszontagságai  tizedelték  őket.  így  csupán  körülbelül  a  negyedük  
térhetett majd évek múltán vissza. Senki sem  kérdezte-kérdezhet-
te,  hogy  mi  is  volt  a  bűnük,  miért  ítélték  őket  ilyen  sorsra,  hogy  
ki  a  felelős ezért  a jogsértésért,  tömegpusztításért.  



Alekszej  Korszun*  

A rehabilitációs  kérdések  az állambiztonsági  szervek  munkájá-
nak  a  legfontosabb feladatai  közé  tartoznak.  Képzett,  tapasztalt,  
operatív munkatársakra  van bízva. Ezek szorosan  együttműködve,  
a  társadalom  széles körű  informálásával  folynak.  

1989.  október  végén  a  Zakarpatszka  Pravdá-ban  megjelent  
nyolcvan kárpátaljai névsora, köztük  magyaroké,  akik még koráb-
ban  már  a  represszió  áldozatai  voltak.  Előkészületben  van  egy  
újabb névsor publikációra  az állambiztonsági  szerveknél.  Szomorú  
olvasni  e névsorokat,  de ilyen kegyetlen helyzetet nem szabad  csak  
úgy elhallgatnunk.  Ha  megkésve is,  de bizonyos elégedettséget  ér-
zünk  abban,  hogy  az  áldozatok  neveit  sikerült  megállapítanunk,  
és a megbélyegzett becsületet, igazságot tisztességgel vissza tudjuk 
adni.  Az igazság feltárása  fontos  a  ma  és  a jövő nemzedéke  érde-
kében.  Az állami  intézmények  levéltáraiból  több mint  2 ezer hiva-
talos  irat  került  elő,  mely  bizonyítja  a  szomorú,  sokak  számára  
végzetes  életetat.  Időbe telne felsorolni az  áldozatokról  szóló  azon  
leveleket,  amelyek  a bizottsághoz  érkeznek.  Egyet  azonban  mégis  
idézünk. 

Tóth  Borbála  csapi  lakos  remélem  megbocsátja,  hogy  a  konfe-
rencián  levelének  egy részét nyilvánosságra  hozom: „Mint  özvegy-
asszony,  fordulok  önhöz  — írja,  aki  négy,  kettő  és hét  év  közötti  
gyereket  nevelt fel férj nélkül—. A gyerekek  apjukat  csak fénykép 
alapján  ismerték.  Férjemet  1944  decemberében,  Csap  felszabadí-
tása után erőszakkal elhurcolták, állítólag három napra,  a harcban 
elesettek  tetemeinek  elhantolására...,  de  sosem  tért  haza.  E  ke-
gyetlen  időkben  a  katonai  ügyészséghez  fordultam,  választ  azon-
ban nem kaptam.  A féijemhez hasonlóan  erőszakkal  elhurcoltakat  
erős katonai  őrizet alatt  tartották.  Ok mondták  meg nekem,  hogy  
a féijemet a  szolyvai gyűjtőhelyre vitték. Elutaztam  Szolyvára,  de  
a  férjemet nem  találtam.  

Nagyon  sok  év telt  el,  de  sem  én,  sem gyermekeim  semmit  sem  
tudunk  a  férj,  az  apa  sorsáról.  Férjem  munkás  volt,  sosem  volt  
semmilyen  párt  tagja,  szigorúan  polgári  életet  élt.  

*  Az előadás  orosz  nyelven  hangzott  el.  



Azért  fordulok  Önhöz,  mert  a  Kárpáti  Igaz  Szóban  elolvastam  
a  sztálinizmus  áldozatairól  szóló  cikket...  

Reménykedni  kezdek,  hogy  legalább  most  felvilágosítanak  fér-
jem  sorsáról,  arról,  hogyan  és hol halt  meg..."  

Fájdalmas  ez a  levél,  s nemcsak  a tartalma  miatt, hanem  azért  
is, mert  nehéz  lesz Tóth  Borbála  polgártársnónek  válaszolni.  Saj-
nos,  a  területi  levéltárban  nincsenek  adatok  a  hasonló  módon  el-
tűnt  személyek  sorsáról.  

A  területi  állambiztonsági  főosztálynak  szintúgy  nincs  adata  
azokról  az  emberekről,  akiket,  ahogy  Tóth  Borbála  és más  szem-
tanúk  tanúsítják,  1944. november—decemberében  különböző kifo-
gásokkal,  elvittek  és ún. munkatáborokba  küldtek.  Nincsenek  do-
kumentumok  az  akkori  szolyvai  gyűjtőhely működéséről  sem.  

Feltétlenül  sokban  segíthet  a  területi  rehabilitációs  bizottság  
mellett  létrehozott  9  tagú  munkacsoport,  melynek  feladata  az  
1944-ben  munkatáborokba  vitt  kárpátaljai  magyar  férfiak  sorsá-
nak  tanulmányozása.  

Nem  szabad  megengedni,  hogy  azok  a  személyek,  akik  elpusz-
tultak  a lágerekben, mint nyomtalanul  eltűntek  legyenek  nyilván-
tartva.  E  munkában  fel  lesznek  használva  azok  a  névsorok,  me-
lyeket  a  KMKSZ aktivisták  segítségével  állítanak  össze.  

Ma bizonyára  a hangsúly  bizonyos mértékben  az  elvitt  magyar  
nemzetiségű  állampolgárok  sorsának  tisztázására  és  feltárására  
fog helyeződni.  Feltétlenül  állíthatjuk, hogy  ami  megtörtént,  az  a  
sztálini  törvénytelenség borzalomsorozatának  egyik  megnyilvánu-
lása volt, amely arra épült, hogy válogatás nélkül szedte  áldozatait,  
mégpedig egy olyan történelmi folyamatban, amikor az  elhurcoltak  
még  nem  voltak  szovjet  állampolgárok,  de  akikkel  a  repressziós  
gépezet  rosszabbul  bánt  el, mint  a  saját  állampolgáraival.  

Ez  önkény  volt,  amelyben  megnyilvánult  azon  idők  repressziós  
rendszerének  lényege.  

Szeretném,  ha  ez  a  munka  előítéletek  nélkül,  igazságosan,  a  
megtörtént  fájdalmas  események  felnagyítása,  eltúlzása  nélkül  
folyna és nem  sértené  a kárpátaljai  magyar  és más  nemzetiségek  
érzéseit. Hiszen mindenki egyformán szenvedett: ukránok,  magya-
rok,  szlovákok,  németek,  zsidók,  románok.  Nincs jogunk,  hogy  a  
múltért  a  ma  élő nemzedéknek  nyújtsuk  be  a  számlát!  



Dupka  György  

...A kárpátaljai  magyarok, németek  és más nemzetiségű férfiak 
elhurcolásának  politikai  körülményeiről,  következményeiről  még  
nem  szóltunk...  Ismeretes,  hogy  a  vörös  hadsereg  1944.  október  
2-án  érte  el  Kárpátalja  első  települését,  Verbjazs falut.  Október  
27-én  a szovjet haderő Ungvárt is elfoglalta. Ezen a napon  Sztálin  
aláírásával  ünnepi  parancsot  hoztak  nyilvánosságra.  Többek  kö-
zött  ez  a  parancs  hadi  szempontból  „fontos hídfőállás  elfoglalásá-
ról" tesz  említést...  A több mint  két  hónapig tartó  (1944  októbere  
— 1945 januáija) szovjet katonai  és a Husztról irányított  csehszlo-
vák  polgári  közigazgatás  külön  fejezet Kárpátalja  történelmében,  
e  periódus  értékelése,  elemzése  még várat  magára.  

A jelzett időszakban minden  az  1944. május 8-án keltezett  szov-
jet—csehszlovák  egyezmény  érdekében  történik.  A szovjet  hadse-
reg parancsnoka  tudomásul  veszi  a csehszlovák kormány  London-
ból  érkezett  delegációjának  huszti  letelepedését,  egy ideig  ez  lesz  
a  főhadiszállásuk,  innen  kívánják  megszervezni  az  1938  előtti  
csehszlovákiai  polgári  közigazgatást,  az  önkéntesek  verbuválását  
Szvoboda hadseregébe.  A delegáció teljhatalmú vezetője  Frantisek  
Nemec.  Személyesen  mindent  elkövet,  hogy megakadályozza  Kár-
pátaljának  Ukrajnához  történő  csatolását.  Eleinte  az  ellenőrzött  
településeken  (Beregszásztól—Rahóig) nemzeti bizottságokat  szer-
vez,  ezáltal  Nemec  és hivatalnokai  újra életre  akarták  hívni  Kár-
pátalján  a cseh agrárpárt,  a szociáldemokrata párt,  a cseh  nemzeti  
szocialista  párt,  a  kommunista  párt  helyi  alapszervezeteit.  Ezek,  
a  polgári  demokrácia jegyében  szervezett  pártok  több helyen,  így  
Beregszászban  is újjáalakultak. 

A kárpátaljai  magyarok  is két  választási  lehetőség  előtt  álltak:  
Csehszlovákia vagy a Szovjetunió (azzal már tisztában voltak, hogy 
Kárpátalját nem adják vissza a háborúban bűnösnek ítélt  Magyar-
országnak)...  Sokan  a ruszinok közül is a csehszlovák  kormánynak  
Huszton  1944.  október  26-án  kiadott  Kiáltványa  értelmében  cse-
lekedtek.  Nemec  november  21-ére  tűzte  ki  a  huszti  népgyűlést,  
hogy  ez  a fórum válassza  meg Kárpátalja központi  irányító  testü-
letét  és hogy feleskesse  a  települések  elöljáróit  a  csehszlovák  tör-
vényekre. 



A Moszkvából kiküldött sztálinista funkcionáriusok által  irányí-
tott  helyi kommunista  párt  sem ült  ölbe tett  kézzel.  1944.  novem-
ber  19-én kívánta megtartani  a párt újjáalakuló konferenciáját. A 
rendezvény kiemelt kérdése: határozathozatal  Kárpátaljának  Uk-
rajnához  való  csatlakozásáról.  Ekkor  ugyanis  a  kárpátaljai  kom-
munista  vezérek  felismerték  a  veszélyt: ha  operatívan  nem  csele-
kednek, akkor Kárpátalja Csehszlovákia kötelékében  marad.  Azon 
buzgólkodtak  az  NKVD támogatásával,  hogy  a  cseh  kormánydele-
gáció  által  indítványozott  huszti  népgyűlés  megtartását  megaka-
dályozzák. Ugyancsak  sikerült  az NKVD támogatásával  a  vidéket,  
elsősorban  a  vegyes  lakosú  és  a  magyar  falvakat  megtisztítani  a  
számukra  „veszélyes  elemektől",  a  csehbarátoktól,  akik  a  sztáli-
nisták  megfigyelése  szerint  nem  szavaztak  volna  Kárpátaljának  
Ukrajnával történő egyesítésére... Erre az aktusra az  1944. novem-
ber 26-ai  munkácsi  népbizottsági kongresszus  előtt került  sor.  Ez  
a  fórum egyhangúlag  elfogadta azt  a  Kiáltványt,  amely  kimondta  
végérvényesen  „helyi  kárpátukránok  évszázados  óhaját,  az  újra-
egyesülést, Ukrajnához való tartozásukat."  Az igennel  szavazó  de-
legátusokat  a sztálinisták  gondosan  válogatták  ki,  csak  azokat  hí-
vatták  ide, akikre számíthattak.  A kárpátaljai magyarok,  németek  
nem  képviselhették  magukat  ezen  a kongresszuson.  Vajon  miért?  

A  Kárpátaljai  magyarok,  németek  „megszűrését"  Sztálin  tudo-
másával  a  4. ukrán  front felső hadvezetése  rendelte  el.  Az  inter-
nálás  forgatókönyvét  az  NKVD vezérkarára  bízták,  hogy  ezek  ké-
szítsék  el.  Miután  a  szovjet haderő  faluról falura  haladva  kiűzte  
az ellenséges  egységeket,  a kárpátaljai  városok, községek  magyar-
sága  is  a ruszinokkal  együtt  némi  bizakodással  fogadták  a  kiska-
tonákat.  Ahogy  azonban  a  front  elvonult,  megjelentek  az  NKVD  
és  a  SZMERS  géppisztolyosai,  Úszta  Gyula,  Priscsepa  és  Tkankó  
partizánjai,  akik  a  helyi  sztálinista  aktivistákkal  hozzáláttak  a  
magyar  és  a  német  férfiak  összegyűjtéséhez,  az  előre  megírt  for-
gatókönyv  alapján.  így vált  csapdává  a háromnapos munkáról  ki-
agyalt  mese.  A hajtóvadászat  1944. november  13-án  kezdődött,  a  
menetoszlopokat  Szolyva  irányába  november  18-án  indították  el.  
A túlélőktől  tudjuk, hogy  az internálás  szervezői,  végrehajtói  sza-
dizmusukkal  túltettek  a  fasisztákon  is.  A  szolyvai  haláltáborból  
ezresével  hurcolták  el  az  embereket  — már  akik  túlélték  az  itt  



kitört  tífuszjárványt — a  Szovjetunió belső területeire.  A  szemta-
núk  és  túlélők  becslése  szerint  40  ezer magyart  és németet  kény-
szerítettek  a  szögesdrót  mögé.  A halálba  indulók  kilencven  száza-
léka  magyar,  de  a  menetelők  közé  berángattak  ruszinokat,  
szlovákokat  és románokat  is.  Az éh-és  fagyhalálnak kitett  embe-
rek  csak  két  év  múltán  kerülhettek  haza,  erősen  megtizedelve.  
1946-tól fokozatosan hazaengedték  a túlélőket. Az elhurcoltaknak 
több mint  30 százaléka  odahalt.  Minden  magyar faluban  a  túlélők  
hazatérése  rendkívüli  eseménynek  számított.  A közösségbe  való  
beilleszkedésük  vontatottan  haladt,  háborús  bűnösként  kezelték  
őket.  A katonaköteles  korú  magyar  és  német  férfiakkal  szemben  
tanúsított  bizalmatlanság  jóformán  Sztálin  haláláig  megmaradt.  
Viszont nagy igyekezettel toborozták és erőszakolták  a magyar  fia-
talokat  a  Donyec-medencébe  bányaüzemi  munkára.  Az  önkénye-
sen hazatérőket bíróság elé állították, és újabb kemény  lágeréveket  
sóztak  a nyakukba. Sokak élete a megpróbáltatások  következtében  
valósággal  derékba  tört:  ivásnak  adták  magukat,  családi  életek  
borultak  fel. Röviden  szólva: a kárpátaljai  magyarsággal  szemben  
a  sztálinisták  népirtóként  léptek  fel,  cselekedetük  lényegét  úgy  
fogalmazhatjuk meg, hogy  fizikailag  akarták  megsemmisíteni, fel-
számolni  az itteni  magyarságot.  

A hivatalos  szervek  még  1989-ben  is mindent  elkövetnek,  hogy  
ezt  a  szörnyűséget  meg nem történtnek  tüntessék  fel. Mai  hivata-
los vélemény az, hogy nem őket, hanem  a sztálini személyi  kultuszt  
terheli  a felelősség. Az ő oldalukról  a helyi  zsidóság  elhurcolásáról  
számos  megemlékezés  hangzik  el  még  ma  is  — joggal!  —  de  a  
szerencsétlen,  a deportálást  túlélt magyarnak  még az életrajzában 
sem  szabad  leírni,  hogy  hol  töltötte  a  szovjet  haderő  bevonulása  
utáni  éveket.  Az ártatlanul  elpusztított  apák  gyerekeinek  hozzá-
tartozóinak  kártérítést  máig  sem  fizettek.  Anyagilag  nem  támo-
gatták  a  hadiözvegyeket,  a  kenyérkeresők  nélkül  maradt  család-
tagokat,  magatehetetlen  öregeket.  Az  internáltak  tömegsíijait,  
temetkezési  helyeit  ma  is elhallgatják: például  a  szolyvai  haláltá-
bor  sírjaira benzinkutat,  aszfaltos utat  építettek,  oda,  ahol  a  túlé-
lők becslése szerint mintegy húszezer  ember  csontja porlad,  a  hoz-
zátartozók  tudta  nélkül.  A túlélőknek  a  lágerben  eltöltött  éveket  
a  nyugdíjazásnál  nem  veszik  számításba,  pedig  sokan  a  munkatá-
borokban  rokkantak  meg,  szereztek  gyógyíthatatlan  betegséget.  



Mindezt bizonyítani  nem tudják, mivel  a levéltárak  zárva  vannak  
előttük. A civilként internált,  a fegyveres harcban  egyáltalán  részt  
nem  vett  lágereseket  egy kalap  alá  veszik  a harctérről  begyűjtött  
hadifoglyokkal.  A  helyi  hivatalos  szervek  túlbuzgó  és  lelketlen  
tisztségviselői  ma is azt hangoztatják, jogos volt  a magyarok  meg-
büntetése,  nagyon  is megérdemelt,  sőt mi több,  szerintük  a  többé-
ves kényszermunka  enyhe büntetés volt mindazért, amit  a kárpát-
aljai  kommunisták,  zsidók  a  horthystáktól  és  a  Szállasi-féle  
karhatalomtól  elszenvedtek...  

Itt  az ideje, hogy a sztálinizmust  elítélő politikusok  a tettek  me-
zejére lépjenek, hiszen  ebben  a birodalomban  talán  nincs  is  olyan  
nép,  amelyet  nem érintett  halálosan  a represszió,  a  sztálini  dikta-
túra.  Ukrajna  Legfelsőbb Tanácsának  törvényt  kellene  hoznia  az  
internáltak,  politikai  foglyok,  a koncepciós perekben  elítéltek  jogi  
és  politikai  rehabilitálásáról,  az  érintettek  anyagi  kártérítéséről.  
Célszerű  lenne  emlékművet  állítani  Kárpátalja  magyarlakta  fal-
vaiban  azoknak,  akik  a  sztálini  önkény  áldozatai  lettek.  Szolyván  
pedig,  ahol  a  gyűjtőtábor  volt,  fel  kell  építenünk  a  sztálinizmus  
áldozatainak  emlékparkját.  Érdemes  volna  azt  is  megvizsgálni  a  
levéltári  anyagok  alapján,  hogy  névszerűen  kik  hajtották  végre  a  
magyarok  internálását,  meg  kell  neveznünk  a  bűnösöket,  hogy  
azokról  az utókor  is tudjon. Fel kell  dolgozni  és meg kell jelentetni 
könyvalakban  is  a  megtorlások  éveivel  kapcsolatos  anyagokat.  A  
kárpátaljai történészek  körében  ez még ma is tabutéma.  A kárpát-
aljai hivatalos okmánytár, a hatkötetes Sljahom  Zsovtnya  (Október  
útján)  1957—1965  e  tekintetben  eléggé  hiányos,  az  összeállítók  
vigyáztak  arra,  hogy  a helyi  magyarság  életével  kapcsolatos  alap-
vető  dokumentumok  ne  kerüljenek  a  nyilvánosság  elé.  Egy-két  
anyag  mégis  felfedezhető,  amelyhez  kommentár  nem  szükséges,  
íme  néhány  sor  ezekből:  

„1. sz. okmány  a szovjet katonai parancsnokság  1944.  november  
4-én  kiadott  rendeletéből,  Ungvár:  ...Zakarpatszka  Ukrajina  pol-
gárai  közül  csak  orosz  és  ukrán  nemzetiségűek  léphetnek  be  a  
Vörös Hadsereg  soraiba..."  

„125.  sz.  okmány:  ...Ivan  Tuijanica,  Zakarpatszka  Ukrajina  
pártbizottsági  titkára  előadói  beszéde  olyan  magyarokról  is  szól,  
akiket  a  közéletből  „ki kell  rekeszteni..."  



147. sz. okmány: ...(Részlet  a salánki községi népbizottság jelen-
téséből) Azért nincs elegendő munkáskéz  a faluban, és ez a helyzet 
csak  akkor  fog javulni,  ha  az  emberek,  akik  a  magyar  hadsereg  
katonái  voltak  és  most  munkatáborban  dolgoznak,  újra  hazatér-
nek..." 

A kárpátaljai magyar férfiak internálását  elsők közt Kovács Vil-
mos,  vidékünk  legtehetségesebb  írója,  költője  Holnap  is  élünk  c.  
(1965) regényében  (megjelenése után  a szovjet hatóságok  kivonták  
a forgalomból) érintette:  „... a férfinépet tizennyolctól  ötvenötig  el-
vitték  munkára.  Azt ígérték,  hogy három nap múlva  hazaengedik  
őket,  de már  eltelt  öt hónap,  és  sehol  senki.  Sőt,  egyeseknek  ha-
lálhíre  is jött..."  A helyi  magyarság  tragédiája  az  is,  hogy  a  disz-
krimináció hatására  (amiatt  is,  hogy  el  ne  vigyék  őket)  sokan  fé-
lelmükben  szlováknak,  ukránnak  vallották  magukat,  illetve  
íratták  be családtagjaikat,  pedig  e nyelveket  nem is  beszélték.  

Több  mint  négy  évtized  múltán,  a  glasznoszty  időszakában,  a  
Kárpáti  Igaz  Szó  1988.  november  15. számának  vezércikke  az  ol-
vasói  levelek kapcsán  először  érinti  ezt  a  kérdést.  

íme  az  idézett  rész:  »Tucatnyi  aláírással  ellátott  beadvánnyal  
kopogtatott  be szerkesztőségünkbe  N. Jenő  uzsgorodi  lakos,  aki  a  
felszabadulást követően a terület határain  túl sokadmagával  nehéz  
fizikai  munkát  végzett.  Erről  korábban  még beszélni  sem  volt  il-
domos,  s  N.  Jenő  és  társai  természetesen  igazolást  sem  kaptak  
arról,  hány  hónap  „munkaviszonyuk"  volt...  Kéljük  a  szerkesztő-
séget,  hogy  legyenek  a  segítségünkre  — áll  a  beadvány  végén  —  
...,  ha  igazolást  kapnánk,  nyugdíjkiegészítésért  folyamodnánk...«  
(Az olvasó kérdez, bírál, javasol...)  Lám, mennyire  óvatosan fogal-
maz  a  cikkíró.  Ezt  nevezzük  „peresztrojkácskának".  



Csatáry  György  

A  területi  levéltár  az  iratcsomók  halmazát  tartalmazza  az  
1944—1945-ös  társadalompolitikai  változásokról.  1944  végén,  
amikor  a front elhagyta  vidékünket,  községeinkben  és  városaink-
ban  népbizottságok jöttek  létre,  amelyek mint elsődleges  államha-
talmi  szervek kezdtek  tevékenykedni.  Mivel minden falu, város  és  
járás területén  működtek  népbizottságok, ugyanilyen földrajzi fel-
osztással  maradtak  ránk  az  iratcsoportok  (fondok) is.  Létrejött  a  
Kárpátukrajnai Néptanács,  amely területi  szinten képviselte  vidé-
künket,  e hivatal  iratai  is nálunk  találhatók.  

Megkönnyítette  munkánkat  a  névsorok  összeállításában  az  ak-
kori Népbizottság körlevele,  amely  a falu férfilakosságának hollé-
téről követelt kimutatást.  Ezt az értesítést Zápszony,  Csonkapapi,  
Harangláb  a  következő formában kapta  meg:  

Tárgy:  A hadifogolytáborban  tartózkodók  névsora  

„Utasítom,  hogy a hadifogolytáborban tartózkodó kárpát-ukraj-
nai  illetőségűek  névsora  2  nap  alatt  és  2  példányban  futárokkal  
beküldessék  a beregszászi  körzeti  népbizottsághoz.  A névsorokhoz 
kapcsolják  a következő  adatokat:  születési  hely  és dátum,  az  ille-
tőség és  a  láger  helye,  amelyben  tartózkodik.  

Beregszász,  1945. július  2  

Erre  a körlevélre  a beregszászi járás  összes települése  beküldte  
a  névsort,  ily módon csaknem teljes pontossággal felkutathatók  az  
elhurcoltak  fontosabb  adatai.  Az  említett  névsorokat  vizsgálva  
meggyőződhetünk arról, hogy a táborhelyek nevét nem mindig tün-
tették  fel pontosan. Találhatunk  olyan  névsorokat  is,  amelyekben  
nem  szerepel  a láger  neve.  Ez azzal magyarázható,  hogy  a  család-
tagok  még ekkor  sem tudták,  hová hurcolták  hozzátartozóikat.  

Az elhurcoltak  hozzátartozói  hosszú hónapokon át többször kér-
vényezték családtagjaik felmentését a községi népbizottságnál,  va-
lamint  a járási  és  területi  szerveknél,  de  eredménytelenül.  Emlí-
tésre méltó a beregiek kérvénye, amelyben külön névsort  állítottak  
össze a Szolyván és Szamborban levők hazatérésének  ügyében. Hat 
pontban  motiválják  a beadványt,  amelyből  idézek:  



„1. A katonai  alakulatoknak  szükségük van  emberekre  a falunk 
közelében  lévő hidak  építéséhez.  

2. Az ő erejük hiányzik  a fasiszták által  lerombolt épületek  hely-
reállításához. 

3. Emberekre  van  szükség  a fa kitermeléséhez  a falunk  közelé-
ben  elterülő  erdőkből.  

4. Nem tudjuk nélkülük  ellátni katonai  munkakötelezettségün-
ket,  nincs  aki  alkatrészeket  gyártson  a  szekerekhez.  

5.  Falunk  területén  van  egy  malom,  amely  öt  községnek  őröl.  
Jelenleg  nincs jó  malmosunk.  

6. Eljön  az ideje, és nem  lesz kinek  a  földet  megművelni,  ősszel  
nem vetettünk  és most  sem tudunk.  Ez nagy kárára  lesz az  állam-
nak  is.  

Ha  orvosolnák kérésünket,  mi magunk  el tudnánk  végezni  min-
den "felsorolt  munkát.  Kérésünk  teljesítése  érdekében  még  hang-
súlyozzuk, hogy nagyon  sok embert elvittek,  figyelmen  kívül  hagy-
va,  hogy  ki  is  volt,  ezek  az  emberek  egyszerű  mezőgazdasági  és  
erdőmunkások  voltak.  

A mi falunkban, Beregen  már régóta  sok kommunista  van,  aki-
ket  szintén  visszakérvényezünk.  Ok  a  fasiszta  rendszer  idején  is  
becsületes  és lelkiismeretes  polgárai  voltak  a falunak.  Semmiben  
sem  támogatták  az  ellenséget  és  csak  véletlenül  kerültek  láger-
be..." 

A  kétségbeesett  hozzátartozók,  édesanyák,  feleségek,  rokonok  
egy emberként követelték  családtagjaik hazatérését.  Személyesen  
és írásban  számtalanszor fordultak a hatóságokhoz.  A nők küzdel-
mét  szeretteik  hazatérése  érdekében  legjobban  a bátyúi járási  bi-
zottság  egyik dokumentuma jellemzi,  amiből  szintén  idézek.  Ezt  a  
levelet  a  bátyúi  népbizottság  Beregszászba  küldi,  mivel  helyben  
nem tudnak  segíteni  a megcsonkított  családok  nehéz helyzetén.  A 
néptanács jegyzője  így  ír:  

„Kijelentem,  hogy  a bátyúi járási  bizottsághoz  tartozó  lakosság  
folytonosan zaklat  azzal,  hogy írjak kérvényeket  azokért  az  embe-
rekért,  akiket  1944 novemberében  munkatáborokba  vittek.  Én  ér-
deklődtem  a város parancsnokánál,  aki őket behívta. Azt mondták, 
hogy  semmiféle kérvényt  írni  nem  szabad,  mert  azokat  az  embe-



reket  csak  a  háború  végén  engedik  haza.  Tekintettel  erre,  nem  
mertem  írni  semmilyen  kérvényt  a  munkatáborok  parancsnokai-
nak. 

Szomorú  tény,  hogy  a  népbizottságban  tartózkodó  nőkkel  nem  
lehet  beszélni.  Ok  azt  mondják,  hogy  a járás  összes jegyzői  már  
írtak  az  övékhez  hasonló  kérvényt,  s  ennek  eredményeként  több  
embert hazaengedtek.  Engem  vádolnak,  hogy  én nem  sajnálom  az  
embereket  és nem  akarom,  hogy visszajöjjenek, és hogy hazajöve-
telük  csak  tőlem függ...  

A járási  bizottság mindennap  a várakozó nők százaival  van  tele.  
Ezek  az  elhurcoltak  hozzátartozói,  akik  látván  azt,  hogy  én  nem  
akarok  kérvényt  írni,  kiabálnak  és  sírnak.  Kérem  ezt  az  ügyet  
mihamarabb  tisztázni  és  erről  engem  tájékoztatni.  Állandó  jelen-
létük  miatt  nem  tudunk  nyugodtan  dolgozni,  mert  még  el  sem  
akaiják  hagyni  a hivatalt,  hiába  magyarázom,  hogy nem  tehetek  
eleget  kérésüknek.  

1945.  február,  Bátyú".  

„Kedves  Popovics  elvtárs  
Kérlek, légy szíves, mint járási  golova (elnök) hitelesíteni  a  mel-

lékelten hozzád beadott kérelmet,  a községi népbizottság kérelmét 
az  ott  felsorolt  15 elvtárs  szabadon  bocsátásának  ügyében...  

Vári,  1945.  november  23.  
üdvözlettel 

a  Vári  Népbizottság  kom.  párttitkára  
Bíró  Bertalan"  

A beadott  kérvény  a következőképp  hangzott:  

„A Néptan ács Kárpátukrajnai  elnökének  
Ungváron 

A vári községi népbizottság kéri, hogy az alább felsorolt lakosok, 
akik  a  134.  számú  Novi-Szambori  lágerben  vannak,  hazajöhesse-
nek. 

Bizonyítjuk,  hogy  a  nevezettek  nem  voltak  semmilyen  fasiszta  
szervezet  tagjai, mindegyikük kommunista  vagy őket pártoló  volt.  



Ismét kéljük, hogy  engedjék óket haza  a  táborokból,  mivelhogy  
mindegyikük  kisgyermekes  apa,  és  szüleik  már  öregek.  

Vári,  1945.  november  23.  
Bíró Bertalan  — a kom. párt  titkára  

Mester  András  — a  népbizottság  elnöke  

Jóváhagyta  a járási  Népbizottság  Beregszászon  
A Beregszászi  Népbizottság  nem  ellenzi."  

„Kárpáti  Villamosművek,  Ungvári járás.  Beregszászi  felügyelőség  
T.  C. Jegyzői  Hivatal,  Bátyú  

Alulírott Kárpáti Villamosművek Ungvárott beregszászi  kerüle-
ti  felügyelősége  közöljük,  hogy  Petróczy  Sándor  villanyszerelőnk,  
ki  a bátyúi kerületben  a kerületi  villanyszerelői  teendők  ellátásá-
val  volt  megbízva, jelenleg  Szolyván  a katonai  táborban  van.  Ér-
tesülésünk  szerint  a nevezettet  a  szolyvai  katonai  tábor  parancs-
noksága  abban  az  esetben  elbocsátja,  ha  beosztása  helyének  
jegyzője — tehát  Ön — igazolja beosztásának  fontosságát és  a  ne-
vezett  nélkülözhetetlenségét.  

Tekintettel arra,  a bátyúi kerület villamos berendezése  nevezett  
távollétét  már  eddig is  megérezte  és hivatkozással  arra,  Petróczy  
Sándor  szerelőnk  azonnali  visszatérése  a kerületbe  elsősorban  az  
Önök  érdeke,  kérjük,  szíveskedjen jegyző  úr  kiállítani  egy  olyan  
igazolást, melyben kiemelődik  a nevezettnek  nélkülözhetetlensége  
és  fontossága,  nemcsak  a  magánfogyasztók,  hanem  a  katonaság  
szempontjából  is.  

A kérvényt  kérjük  a  szolyvai katonai  tábor  parancsnokságának  
címezni  és  azt  ezen  levéllel jelentkező hozzátartozónak  átadni,  ki  
a  továbbiakban  már  intézi.  

Szivességét  előre  köszönve  vagyok  tisztelettel:  
Berehovó,  1944.  december  26."  

A csoportos kérvényeken kívül találhatunk külön egyénekre  szó-
ló beadványokat  is,  amelyek  Váriban,  Bátyúban  és más  magyar-
lakta  községekben  íródtak.  A kérvényezők  minden  esetben  kitérő  
választ  kaptak  vagy  semmilyen  választ  nem  kaptak.  



Barát  József  

Kárpátalja településein  összevont vagy külön-külön  listákat  ál-
lítottak  össze a hadifogolyként és az elhurcoltként lágerekbe került 
férfilakosságról. Itt  hozzá  kell  egyből  tennem,  hogy  legtöbb  alka-
lommal összevont listák készültek, és csak néhány faluban  létezett  
(készült) külön-külön  lista.  

A listák  közül  most  csak  egyet  szeretnék  elemezni  —  a  Mező-
kaszonyit. Erre a levéltár tizenkilences számú iratgyújteményében 
találtunk rá. Az adott lista  1945. február  13. és december 31. között 
lett  összeállítva  a  kaszonyi  községi  népbizottság  által  és  csak  a  
Mezókaszonyból  elhurcolt  vagy  hadifogságba  került  személyek  
névsorát  tartalmazza.  Érdekes  s  egyben  szomorú  az  a  tény,  hogy  
a  listán  feltüntetett  347  személy  egytől  egyig hadifogolyként  sze-
repel,  holott  van  közöttük  deportált,  szökevény,  kommunista  és  
más  elem is. A listán  fel van tüntetve  minden  egyes személy  neve,  
születési helye, ideje, a láger neve, állandó otthoni lakhelye  és  an-
nak  az  országnak  a  neve,  ahol  a láger  található.  

Nos, ami a legfontosabb, a névsor alapján sikerült kihámoznunk, 
hogy az  1944 őszén ártatlanul  elhurcoltak  küzül  a  munkatáborok-
ban  odahalt  74 személy, kb. négyen  pedig itthon haltak  meg  rövi-
desen  kiszabadulásuk  után.  

Érdekességnek  számít,  hogy  míg más  kárpátaljai  magyar  tele-
pülésekről  az elhurcoltak  között nem kevés olyan személy volt,  aki  
nem  töltötte  be  a  tizennyolcadik  életévét,  addig  a kaszonyi  nagy-
listán  szereplő  egyének  mindegyike  betöltötte  az  adott  korhatárt,  
legalább  is  a  számadatok  szerint.  

Az elhurcoltak  kiszabadítása  nemegyszer,  sőt majdnem  mindig  
kudarcba  fulladt  a ránk  ültetett  idegen  hatalmi  struktúra  érdek-
telensége  és kegyetlensége  miatt.  

Itt  van  például  Vas  Dezsőné  beregrákosi  lakos kérelme,  amely  
1945.  augusztus  7-ei  keltezésű  és  a  helyi  népbizottság,  valamint  
a  KNT jóváhagyásával  a  3447—1945  szám  alatt  lett  továbbítva  a  
Sztarij Szambor-i  lágerparancsnokhoz.  A kérelemben  Vasné  a  kö-
vetkezőket  írja:  „1944  novemberében  a  faluban  dobpergéssel  hir-
dették  ki,  hogy  minden  munkaképes  férfi háromnapos  munkára  
hívatik  be,  amire  a férjem egyből jelentkezett  és azóta  is  odavan.  



Ezért  kérem,  hogy  engedjék  szabadon  a  családapát,  mivel  itthon  
nagy  nélkülözések  közt élünk,  én magamban  nem  bírom  eltartani  
a  családot,  nagyon  hiányzik  a  családapa."  

Először  a nagyberegi  községi  népbizottság,  a kommunista  párt-
szervezet  és  a  település  lakossága  (az  utóbbit  erősen  kétlem)  be-
adványát  szeretném  elemezni.  Ez  a  beadvány  1945. február  2-ai  
keltezésű,  s a Kárpátaljai Néptanács  (a továbbiakban  KNT) elnök-
ségének  a jóváhagyásával  a  10.277/H  szám  alatt jutott  el  Tyulpa-
nov  ezredeshez,  a  4. ukrán  front által  a  KNT-hez  kirendelt  meg-
bízotthoz,  de  további  sorsa  ismeretlen.  A  beadványban  kérik  a  
Néptanácsot,  hogy jáijon  közben  azon  nagyberegi  magyar  nemze-
tiségű  kommunisták  hazaengedéséért,  akik  a  szolyvai  és  a  szam-
bori  lágerekben  sínylődnek. Alább mellékelik  a névsort,  mely  sze-
rint  Szolyváról  44  nagyberegi  kommunista  hazaengedését  kérik,  
Szamborból  pedig  36  ember  kiszabadítását  kérelmezik,  ami  ösz-
szesen  80 személyt jelent.  

Kérelmüket  a  beregi  Népbizottság  és  a  helyi  pártszervezet  hat  
pontban  határozták  meg, melynek  lényege  a következő:  a  falunak 
nincs  elég munkaerős  férfiúja, hiszen  a  felnőtt férfiakat mind  el-
vitték,  nincs aki  gondoskodjon  a  családokról, leállt  a  gazdálkodás,  
a fakitermelés a beregi erdőkben. Ötödik pontként említtetik,  hogy 
a  nagyberegi  őrlőmalom  5 települést  látott  el liszttel  és most  az  is  
leállt,  mert  elhurcolták  az  adott  malomhoz jól  értő  molnárt.  

A beadványban  még említtetik,  hogy Nagybereg túlnyomó  részt  
református  magyar  falu  s  ezért  különösen  sok  embert  ártatlanul  
elhurcoltak,  nem  nézve arra,  hogy kommunista-e  vagy  sem.  

Jellegzetes  a Vári  Községi Népbizottság  1945. január  27-ei  kel-
tezésű  kérelme  az  1900.  október  27-én  Királyhelmecen  született  
volt vári közjegyző, Kerekes Dezső hazaengedése érdekében a Szta-
rij Szambori  munkalágerből.  A beadványban  megjegyzik, hogy  az  
adott  személy  mindig  a  falu  lakosságának  az  érdekét  és  az  igaz-
ságot  szolgálta,  sohasem  foglalkozott  politizálással  és  egyetlen  
pártnak  sem  volt  tagja,  továbbá  azt,  hogy  a  Szovjetunióról  és  a  
Vörös  Hadseregről  sohasem  beszélt  ellenségesen,  nem  lázított  el-
lenük.  A beadvány  végén  még közlik,  hogy  Kerekes  Dezsőnek  ott-
hon  maradt  egyedül  a  súlyosan  beteg felesége, aki  nem  tudja  nél-
külözni  féije mindennapi  segítségét.  Ez  a  tény  alá  van  támasztva  



orvosi  igazolvánnyal,  amely  szintén  hozzá  van  csatolva  a  bead-
ványhoz. 

Itt  van  egy másik beadvány,  a Csapi Népbizottság  86/1945  szá-
mú,  1945. február  17-én  keltezett kérelme, mely szerint  a február 
10-én  megtartott  gyűlésen  a helyi  népbizottság elhatározta,  hogy  
kérelmezni  fogják  a  szolyvai,  perecsenyi,  Sztarij  és  Novij  Szam-
bor-i  és más munkatáborokba  elhurcolt  csapi  (főleg magyar)  lako-
sok, vasutasok  kiszabadítását  és hazaengedését.  A kérelmet  Csa-
pon a következő tényekkel támasztották  alá: a városból  a bevonuló 
szovjet csapatok minden megkérdezés és kivizsgálás nélkül felnőtt  
férfi lakosságot hurcoltak  el  a lágerekbe,  így aztán  nagy  az  éhség,  
nincs elegendő munkaerő  a vasúton,  a város üzemeiben, nincs férfi 
munkaerő,  amely  újjáépítené  a  romokban  heverő  várost.  

Végezetül  az ungvári  „Mundusz" famegmunkáló üzem  munkás-
bizottságának  az  1945. március 5-én keltezett kérelmét  szeretném  
felvázolni.  Ebben  a  beadványban  kérelmezik,  hogy  engedjék  sza-
badon  Valc Jenő  üzemmérnököt,  a  technológiai  rész  (osztály)  ve-
zetőjét  a szolyvai munkatáborból,  ahová  a bevonuló  szovjet hadse-
reg  hurcolta  el.  A  beadványban  közlik,  hogy  Valc  Jenő  
kiszabadítása  nagyon  fontos lenne,  hiszen  az  ő nélkülözése  miatt  
leállt az egész termelés, ennek egyenes következményeként  a mun-
kások  nem kapnak  bért,  s  éheznek  a  családjaik.  



Dr.  Gyarmathy  Zsigmond  

Az  én  tudományos  kutatásom  az  1944  végén  Beregben  történt  
eseményekkel kapcsolatos. Nem az egyéni sorsokra irányul, hanem 
az azt előidéző általános társadalmi-történeti kérdésekre.  Magyar-
országon  ennek  a  problémának  a kutatója  dr.  Kun  József,  a  had-
történeti  levéltár  egykori vezetője, aki most már nyugdíjas,  egyéb-
ként  lónyai  származású.  A  másik  kutató-kollégám  Filep  János  
nyugdíjas,  a Szabolcs-Szatmár-Bereg  megyei  pártarchívum  veze-
tője, aki  szintén  lónyai.  Mindketten  túlélői  az  elhurcolásoknak.  

Hozzájuk  csatlakozva,  levéltári  adatokat  kutatok.  Nem  voltam  
részvevője,  ilyen  értelemben  szenvedő  alanya  sem  az  elhurcolás-
nak.  Elsősorban,  mint  történésznek,  arra  kell  irányítanom  a  ku-
tatás  figyelmét,  hogy megtaláljuk  az igaz választ  s mozgató  rugóit  
a  történteknek.  

Vásárosnaményban  már két kötetet ki is adtunk  ezzel a  címmel:  
Találkozás  Bereggel,  Beregi  találkozások.  Szeretném  a  jelenlévő-
ket megnyugtatni,  hogy ezzel az üggyel foglalkozunk,  s nem  hagy-
tuk  és nem hagyjuk ennek  emlékét  elveszni. A  Szabolcs-Szatmári  
Szemle  című  folyóiratunkban  dokumentumokat  és  névsorokat  is  
közzé  tettünk.  

Míg hallgattam kollégáimat,  engem az izgatott, vajon találtak-e 
olyan  iratot,  amely  választ  ad  arra,  hogy  a  kérelmezőknek  mit  
mondtak.  Egyetlen  egy  ilyet  találtam  a  Szabolcs-Szatmár-Bereg  
megyei  levéltárban.  Ez  a  válasz  a  debreceni  ideiglenes  ellenőrző  
bizottság vezetőjének  válasza.  Puskin  rendkívüli  követ  és  megha-
talmazott  miniszter  közölte,  hogy  a  Szovjetunió  kormányának  
nincs  szándékában  az  elszállított  embereket  visszatartani,  azok  
idővel  visszajönnek  hozzátartozóikhoz.  Tehát,  hogy  miért  is  kez-
dődött el ez az egész, erre tökéletes válaszunk nincs. Csak a tények, 
csak  a történeti  események  egymáshoz  való fűzése alapján  vonha-
tunk  le  következtetéseket.  

Beregből  nagyobb  arányban  szedték  össze  az  embereket,  mint  
a többi községekből. A beregi községekből  elhurcolt emberek  száma  
80—100—1200,  már  akikről  tudunk.  Míg  a  Bereggel  határos,  né-
hány szatmári  községből  csak  8—10—14 ember esett áldozatul  en-
nek  az eseménynek. Mint történész azt szeretném még pontosítani  



és  idézni,  hogy  ezek  az  események  nagyon  gyorsan  zajlottak  le.  
Tehát  a községek október végén szabadultak fel és november 20-án 
már  az  első  dobszó  is  felhangzott.  Tehát,  mindez  mindössze  egy  
hónapon  belül  zajlott  le.  

Az  elhurcolásnak  ez  a  módja  nemcsak  Beregben  állt  fenn.  így  
ment  tovább  ez  aztán  Nyíregyházára,  sőt  a  Dunántúlra  is.  Egy  
kiegészítést  szeretnék  még tenni:  az  ottani  asszonyok  arra  a  szó-
beszédre  hivatkoztak,  hogy  az elhurcoltak  valamennyien  hazatér-
nek,  ha  a  beregszászi  kommunista  párt  tagjai  lesznek.  A  hozzá-
tartozók  próbáltak  ebben  az  ügyben  valamit  intézni  s  írtak  
Ungvárra  Kárpát>-Ukrajna  Néptanácsának.  

Tény  azonban,  hogy  a  Tisza  mente  jobb  oldalán  levő  Vásáros-
naményt,  Tiszaszalkát,  a  Lónya-i  postát,  távírót,  a  községházát  
elfoglalták  1945.  augusztus  26-án  az ukrán  katonai  egységek.  Itt  
mindenkinek  megengedték, ha  onnan  el akart  menni,  de  senkinek  
nem  engedélyezték, ha  oda akart  menni.  Ennek  a  kormányszintű  
intézkedések vetettek véget és érvénybe lépett  a jaltai  egyezmény-
ben  megállapított  1937-es,  decemberi  határállapot.  

A határon  túli,  Csonka-Bereg községeiben  a lakosok  között  na-
gyon  sok  volt  a  bizonytalanság  azokban  a  hónapokban.  Nem  is  
olyan  régen  filmet  forgatott Sára  Sándor  filmrendező  Csonka-be-
reg  címmel.  Maga  a  film  a  négy  évtizeden  át  hallgatásra  kény-
szerítettek  vallomásaival  nyitogatni  kezdte  a félelem burkait.  En  
a  történészek  nevében  azt  mondom,  hogy  nem  a  filmekkel  kell  
tanítani  a történelmet, hanem  a történészek  tárják fel a  valóságot.  
Aki  a múltban  csak  a fényt nézi  és árnyékát  nem látja,  megvakul.  



Kerényi  Gyula  

...Én  nem  voltam  az  elhurcoltak  között,  ha  ott  vagyok,  talán  
akkor  most  nem  beszélhetnék  itt.  Másképp  voltam  a  megalázás-
ban.  A rokonok, barátaim,  iskolatársaim  közül  sokan  ott  pusztul-
tak  el. Akik  pedig hazajöttek, elmondták, hogyan  vergődtek  napo-
kig embertelen körülmények között. Emléküket idézi fel az a  tábla  
is,  amely  a  konferencia  színhelyének  előcsarnokában  van  kitéve  
és megkoszorúzva.  Budapestről  Schuber  Gyula  a Vérke parti  öreg  
diákok  nevében  küldte.  Közülük  sokan  odapusztultak.  

Néhány hasonló esetből megemlíteném  Barta  Gábort, aki jó ma-
gyarnak  érezte  és  tartotta  magát,  ó  is  büszkén  állt  a  4.  sorban,  
hogy hozzájáruljon munkájával  a háború  okozta  károk  helyreállí-
tásához.  Sajnos,  az  egyik  lába  rövidebb  is  volt,  két  kis  gyermek  
apja,  cipész,  de  mégis  vállalta  Szolyváig  a  gyalogmenetet.  О  sem  
akart  kevesebb  lenni,  mint  bármelyik  magyar.  Egy  másik,  aki  
1942-ben  eltemette  fiatal  feleségét, négy gyermek  édesanyját.  En-
nek  is  el kellett  mennie.  Eléggé érthető  ez mindnyájunk  számára.  

Balázsi  László,  aki  a  névsort  összeállította,  részleteket  mesélt  
el.  О is  személyes  tanúja  volt  a  sok  megpróbáltatásnak.  

Birta  Barna,  városunk  egyik  híres  futballistája.  Tüdőbetegen  
menetelt  Szolyváig. Szervezete két hét alatt teljesen leromlott.  Ha-
zaérkezett  Beregszászba  és  három  nap  múlva  örökre  megnyugo-
dott. 

Forgon Gusztáv mint fodrász, bejáratos volt a nyomorúságos ba-
rakkokba  és látta, hogyan rakták  csomókba a még vergődő magya-
rokat  és  vitték  a  hatalmas  mély  gödörbe.  Az  egyik  bajtársának  
próbálta  levenni  a  lábtekercsét,  megrémülve  látja  a  nemrég  még  
élő testen  az  elszaporodott  rengeteg férget.  

Az  Imre  család  keserve  úgyszintén  bánatos.  A testvérek  közül  
a  legfiatalabb halt  meg,  még 20  évesen.  Mikor  ezt  a  bátyja  látta,  
ó is tíz  nap  után  belehalt.  Ezt  a  harmadik  testvér  mondta  el.  

Újvári  József  lánya  megrázó  szavakkal  írja  le,  hogyan  hozták  
haza  édesapját:  

„Szolyván halt meg a táborban.  Édesanyám  ment  meglátogatni.  
Ott  közölték  vele,  hogy  meghalt  a  férje.  Lekísérték  a  pincébe,  a  
sok halott  között  rátalált  a férjére. Elintézte,  hogy  hazahozatalát  



megengedjék.  December  24-én  délben,  12  órakor  elindultak  és  
csak  éjszaka  érkeztek  meg  a  20 fokos hidegben.  A házba  nem  en-
gedték  behozni,  mert  tífuszban  halt  neg.  Ez  lett  a  háromnapos  
kényszermunkából. Eltemettek  egy erós, egészséges embert 40 éve-
sen.  Egyedüli  halottja  Beregszásznak,  aki  Szolyváról  ily  módon  
került  haza."  

Egy túlélő barátom,  aki  megtiltotta,  hogy  a nevét  a  számon  ki-
ejtsem,  még mindig fél,  a következőket  írta  hozzám  küldött  leve-
lében:  „...1944.  november  18-án  a  helybéli  (beregszászi)  pénzügyi  
igazgatóság  épületébe  tereltek  minket.  Másnap  innen  gyalogme-
netben  különböző  lágerekbe  vittek  minket.  Én  a  nyolc  nap  után  
egy  Volga-menti  lágerbe  kerültem.  Sajnos  innen  minden  tízből  
csak  egy  vagy  kettő  tért  haza...  A  velem  elindult  fiatalemberek,  
mint Deák György, ifj. Deák György, Kari Béla, Kovács Pál, Marosi 
Miklós,  Regős  István,  Sárközi  József,  Szabó  Sándor  és  Szendrei  
József  odahaltak...  Szabó Sándor  tanító  is velünk  volt,  aki  egy  al-
kalommal  felmutatta  magyarul  és  oroszul  kiállított  pecsétes  iga-
zolványát  a  szovjet parancsnoknak,  hogy  ő a  Magyar  Vörös  Had-
sereg  főhadnagya  volt,  valamint  kommunista  párttagsági  
igazolványát.  Az okmányokat  a  szeme láttára  eltépték,  hátbaver-
ték,  visszalökték  a  menetbe.  így  Szabó  Sándor  is  a  lágerben  halt  
meg..." 

Amikor felvetődött az elhurcoltak  névsorához  szükséges  anyag-
gyűjtés és az emléktábla felállításának kérdése, mélyen  csalódnom  
kellett  a  beregszásziakban.  Nagyon  sokan  még  ma  sem  mernek  
nyilatkozni. 



Dr. Veres  Lajos  

A II. világháborúig a nemzetközi jogban  a béke és a háború jogát 
szabályozták.  Ezt  a területet  körültekintően  különválasztották  és  
a  XIX. század  végétől kezdték  írásba  foglalni azokat  a  szokásjogo-
kat,  amelyek  a háborúra vonatkoztak.  Erről  meggyőzően  tanúsko-
dik  az  1907-es  hágai  törvény,  amelyet  többek  közt  elfogadott  és  
aláírt  az Osztrák-Magyar  Monarchia  és a cári Oroszország.  Orosz-
ország esetében  ez azért érdekes, mert a Szovjetunió létrejötte után 
a  hágai  egyezmény  előírásai  ugyanúgy  vonatkoztak  rá.  

A jog alkalmas  a  társadalom  szabályozására,  de  vissza  is  lehet  
élni vele; a jogalkalmazás módja mindig  a r.pgypolitika függvénye. 

A  hágai  egyezményben  annak  rendje  és  módja  szerint  szabá-
lyozták  például  a hadviselő  felek magatartását  a  civil  lakossággal  
szemben.  Az  egyezmény  előírásai  szerint  a  hadviselő  feleknek  a  
civil  lakosságot  maximálisan  tiszteletben  kell  tartaniuk;  emberi  
jogaikat,  faji, vallási,  politikai  meggyőződésüket  nem  lehet  meg-
bántani.  A hágai  egyezmény védetté  nyilvánította  azokat  a  civile-
ket,  akik  fegyveres összeütközés  vagy megszállás  esetén  olyan  ál-
lam hatalma  alá  kerültek,  amely  államnak  nem  polgárai.  Ezeket  
a  védett  személyeket  nem  lehet  hadi  konfliktusoknak  kitenni,  és  
ezt  a  védettséget  semmi  nem  korlátozhatja;  nem  születhet  olyan  
jogszabály  vagy  politikai  döntés,  amely  ezt  a  védettséget  felrúg-
hatná.  A megszálló hatalmak feladata ilyen esetben  a közbiztonság 
fenntartása,  lehetőleg  az  előzőleg  hatályos  törvények  alapján.  A  
megszálló  hatalmak  a  lakosságot  igénybe  vehetik  különböző  köz-
munkákra,  de csak az adott helyen, rövid időre és kizárólag katonai 
célokra.  A  lakosságot  tehát  semmiképpen  nem  lehet  deportálni,  
azaz  a  lakóhelyétől  hosszabb  időre  elszállítani  és  foglalkoztatni.  
Amely  megszálló  hatalom  ezt  mégis  megteszi  —  ahogy  tette  ezt  
1944  őszén  Kárpátalján  a  sztálini  szovjethatalom  — az hadi  bűn-
cselekményt  követ  el.  Megjegyzem  még  ezzel  kapcsolatban,  hogy  
a nőket fokozott védelemben kellett  (volna) részesíteni. Adott  eset-
ben,  tehát  1944-ben  Kárpátalján  legfeljebb arra  kellett  volna  tö-
rekedni,  hogy  az  itt  élő  lakosság  anyagilag  segítse  a  megszálló  
hatalmat.  A  lakosság  egy  részének  elhurcolása  teljes  mértékben  
kimerítette  a  nemzetközi jog megsértésének  fogalmát.  



A XX. század  elején két  nemzetközi jogelv kristályosodott  ki:  az 
egyik  az  erőszak  tilalma,  a  másik  a háborúindítás jogának  a  kér-
dése.  Nem  részletezem,  a lényeg az, hogy  a  II. világháború  kezde-
tére  mindkét jogelv  alapvetővé  vált,  tehát  a  nemzetközi  jogi  nor-
mák  megsértése  nélkül  lehetetlenné  vált  a  háborúindítás  és  a  
megszállt  területeken  élő lakossággal  szembeni  erőszak  alkalma-
zása.  Ez  azért  érdekes,  mert  éppen  ezeknek  a normáknak  a  meg-
sértése  volt  a háborús  bűnösök  legsúlyosabb bűne;  e jogi  normák  
megsértése  miatt  ítélték  el  a háború  végén  a fasiszta német  kato-
nákat,  főként  a  nagyobb rangú  tiszteket.  

Ami megdöbbentő ezzel kapcsolatban, konkrétan: a 44-es  elhur-
colásokkal kapcsolatban, az, hogy bár a sztálini hadigépezet  ugyan-
úgy  elkövette  a hadi  bűncselekményt,  az  ő megbüntetésükre  nem  
került  sor.  A hágai  egyezmény  értelmében  bármit  követnek  el  egy  
adott  megszálló hadsereg katonái,  nem  a katonákat  terheli  a fele-
lősség, hanem  az adott  állam kormányát  vagy  államfőjét, aki  mö-
göttük  áll.  Ilyen  szempontból  egyértelműen  Sztálinra  terelődik  a  
felelősség. Természetesen  fölmerül  a kérdés,  hogy ugyanazokért  a  
bűnökért,  amelyekért  a  németeket  vagy  másokat  megbüntettek,  
azaz  jogilag  felelősségre  vontak,  miért  nem  vonták  felelősségre  
Sztálint  és környezetét.  A válasz kézenfekvő: a németek  elvesztet-
ték,  a szovjetek megnyerték  a háborút, azaz: Sztálin  a háború  után  
erőpozícióban  volt.  Magyarország  viszonylatában  pedig  ez  úgy je-
lentkezett,  hogy  az  Ideiglenes  Kormány  1944  decemberében  dek-
larálta: vissza kell  vonulni  a trianoni határok  mögé  a magyar  köz-
igazgatásnak.  Vagyis  az  Ideiglenes  Kormány  elébe ment  a  szovjet  
törekvéseknek,  eleve  úgy  lépett  fel,  hogy  nem  kívánt  a  trianoni  
határokon  túli  magyarsággal,  illetve területekkel  foglalkozni.  

Szerintem  ez egy tudathasadásos  állapot  volt; hiszen  amennyi-
ben  igazságtalan  volt  a  trianoni  döntés,  annyiban  igazságos  volt  
Magyarország  részéről  a  különböző  területi  revíziók  megvalósítá-
sa; s amikor  a területi  revíziók  a II. világháború  végén  meghiúsul-
tak,  az  1944  őszén  létrejött  Ideiglenes  Kormány,  illetve  a  későbbi  
magyar  kormányok  egyszerűen  nem  voltak  hajlandók  vállalni  a  
jogfolytonosságot  a korábbi  magyar  politikai  vezetéssel,  a  magyar  
közgondolkodással.  Ez  a  magyarázata  annak,  hogy  az  Ideiglenes  
Kormány  ténylegesen  semmiféle  tiltakozást  nem  mutatott  az  el-



hurcolások miatt. Az akkori külügyminiszter ugyan kifejezett némi 
érdeklődést  e tekintetben,  de semmi lényeges intézkedés nem  tör-
tént,  akár  a  határ  jobb  vagy  bal  oldaláról  vittek  el  a  szovjetek  
bárkit. 

Az  államutódlás  kérdéséről,  ami  szintén  nemzetközi  jogi  foga-
lom. Államutódlásról  akkor beszélhetünk,  amikor  egy adott  állam  
vagy annak  egy része  egy másik állam kötelékébe kerül. Az  állam-
utódlásnak  különböző formái vannak. A cesszió esetében két  állam  
megegyezik abban, hogy az egyik  a másiknak  önként és bérmentve 
átad  bizonyos  területet.  Tudni  kell,  hogy  cessziót  két  állam  csak  
akkor köthet, ha egyik sincs fenyegetett helyzetben. Kárpátaljának 
a  Szovjetunióhoz  való  kerülése  látszólag,  formáját tekintve  cesz-
sziónak  tűnik; tény azonban, hogy adott esetben  egy vesztes  állam  
(Magyarország)  állt  szemben  egy  győztes  állammal  (a  Szovjet-
unióval), s ez — lévén Magyarország kiszolgáltatva  a győztes Szov-
jetuniónak  — jogszerűen  megkérdőjelezi  a  cessziót.  Itt  inkább  az  
államutódlás agresszív formájáról beszélhetünk, vagyis Kárpátalja 
erőszakos  el szakításáról  és  bekebelezéséről.  Más  kérdés,  hogy  ez  
az  agresszív  törekvés  a  nemzetközi  jog  megtévesztése  végett  a  
cesszió jegyeit  igyekezett  magán  viselni.  E  célból  lett  Kárpátalja  
— miután  a  cseh  közigazgatás  megszűnt  —  önálló  államterület,  
amely  aztán  „önként" csatlakozott  a  Szovjetunióhoz. Ez  a  látszat-
cesszió  addig folytatódott,  amíg  a  „csatlakozás"  meg nem  történt.  

Érdekes kérdés a sztálini logikában felfedezhető sajátosság. Jogi 
szempontból itt két sajátosságot látok. A sztálini  gondolkodásmód-
ban  ugyanis két  primitív  ősi jogtétel  érvényesül,  s nemcsak  a  kár-
pátaljai  elhurcolásokkal  kapcsolatban,  hanem  mindazzal  kapcso-
latban,  amit  Sztálin  a Szovjetunióban  elkövetett.  

Az  egyik  a  szemet  szemért  elve.  Azaz:  aki  engem  megbántott,  
annak  nincs  kegyelem.  A  másik  a  kollektív  bűnösség  elve,  ami  
szintén  a primitív társadalmak  szemléletmótjja, és érdekes  módon  
a  XX. században  teljesedett ki,  amikor  mind  a fasiszta  hatalmak,  
mind  a kommunista  vagy antifasiszta hatalmak  éltek  ezzel  a  gya-
korlattal.  A kollektív  bűnösség  elve  alapján  az  egyént  azért  bün-
tették, mert  olyan faj, vallás  vagy etnikum  tagja volt, amely  szem-
ben  állt  velünk;  a  büntetés  attól  függetlenül  bekövetkezett,  hogy  
az  egyén  milyen  magatartást  tanúsított  a  megszállók  irányában.  



Itt  utalnék  egy  Sztálinnak  tulajdonított  szólásra,  mely  szerint  a  
magyar  kérdés  vagonkérdés.  De  utalni  kell  itt  arra  is,  hogy  az  
emigráns  cseh kormánnyal  már  1943-tól folytak tárgyalások  Kár-
pátalja háború  utáni  sorsáról.  

Hangsúlyozni  kell, hogy  a kollektív bűnösség elvének  könyörte-
len  alkalmazásában  Sztálin  semmiben  sem különbözött  Hitlertől,  
Sztálint mégsem büntette meg senki. Ebben  a vonatkozásban  meg  
kell  állapítanunk,  hogy  a  XX.  század  közepére  kialakult  nemzet-
közi  jogrendszer  csődöt  mondott;  a  nemzetek  szövetsége  tönkre-
ment,  a  nemzetközi  jogi  elvek kiüresedtek.  A régi jogrendszer  bi-
zonyos  fokú  revízióra  szorult,  amit  a  II.  világháború  után  
megalakult  ENSZ elvégzett. A legkényesebb ezzel kapcsolatban  az,  
mit tud  mondani  a jog a fentebb taglalt jogsértésekre. Itt  egy  ana-
lógiáról  lehet  szó,  véleményem  szerint:  a  büntető  eljárás-jogban  
alkalmazzák azt a tételt, hogy amennyiben valakit ártatlanul  meg-
büntetnek  és ez kiderül, akkor az ártatlanul  elítéltnek  vagy elhur-
coltnak  rehabilitáció  és kártérítés jár.  A jogi  logika  alapján  ezt  a  
tételt  vonatkoztatni  lehet  az  1944 őszén  elhurcolt  kárpátaljai  ma-
gyarokra,  svábokra  és a többiekre. Magyarországon  megkezdődött  
a  politikai  áldozatok  rehabilitálása,  ami  precedens  lehet  más  or-
szágok  számára.  Mindenképpen  hangsúlyozni  kell,  hogy  a jogi  re-
habilitációt  politikai  rehabilitációnak  kell  megelőznie.  A rehabili-
tációt  szét kell választani,  egyrészt  a mai Magyarország  területén  
élőkre,  másrészt  a Kárpátalján  élőkre.  Ugyanakkor  a kárpátaljai-
akat  semmiképpen  nem  szabad  elválasztani  a  sztálinizmus  egyéb  
áldozatainak  rehabilitációjától.  



id.  Sari  József  

Én  a  Felső-Tiszavölgy  áldozatainak  város,  illetve  falvankénti  
számát  szerettem  volna  itt  felsorolni,  de  e  tájék  magyarságának  
kiterjedt területi  elszórtsága miatt  eddig ezt még nem tudtuk  pon-
tosítani,  így csak néhány község és város adataira  hagyatkoztunk.  
Viskről  94  lélek  maradt  ott,  Técsőról  89,  Szlatináról  144.  Ezek  a  
birtokunkban  lévő  számok.  Eltekintenék  a  részletezéstől,  csak  
annyit  szeretnék  mondani  hogy  én  is  megjártam  a  poklot,  és  itt  
vagyok.  Erről beszámolót nem tartok, másként közelítek  a  dolgok-
hoz. 

Azon legyünk, hogy a bennünket ért kibeszélhetetlen  sérelmeket  
oldja  békévé  az  idő  és  az  emlékezet.  Sértódöttségből  nem  lehet  
potens jövendőt építeni. A jövendő pedig minket nagyon is érdekel,  
és úgy hisszük,  a múlt  szörnyűségei  ellen  a  legnagyobb  biztosíték  
a  demokrácia,  az  egymás  iránti  tolerancia.  Ha  ezt  nem  tesszük  
magunkévá,  úgy  mind  egyénileg,  mind  közösségileg  a jövőnk,  sót  
maga  a lét is bizonytalanná,  kétessé válhat,  az emberiség  magára  
szabadíthatja  a  poklot,  a teljes  megsemmisülést.  

Én  magam  nemcsak  kisebbségi  közösségünk,  de  az  emberiség  
fennmaradásának  zálogát  a  szellem  tiszta  forrásaiból  merítő  igaz  
demokráciában  és  az  egymás iránti  türelemben  látom.  Éljünk  te-
hát  ezen  elvek  szerint,  a bennünket  ért  szörnyűségek,  borzalmak  
mementóként  kíséijék  életutunkat,  és  nagyon  vigyázzunk,  hogy  
gyáva  magatartásunkkal,  fegyelmezetlenségünkkel,  felelőtlensé-
günkkel  ne  teremtsünk  táptalajt  az  önkény,  a  terror,  a  népektől,  
az  élettől  idegen  diktatúrák  számára.  



Lusztig  Károly  

Azt  hiszem,  nem  lesz  túlzás,  ha  azt  mondom,  hogy  az  1945  
vége  és  1953  közti  időszak  a  sztálini  antiszemitizmus  jegyében  
zajlott  le.  

Nem  szükséges felsorolni mindazokat  a politikai  kampányokat,  
amelyek ezeket az éveket jellemezték.  Hol az osztályidegen  Nyugat  
előtt  hajbókoló  kozmopolitákat,  hol  pedig  a  különböző  rangú  és  
szakmájú  tudósokat,  a  genetikusokat,  irodalmárokat  üldözték.  
Ezeknek  a kampányoknak,  amelyek  sok  esetben hisztérikus jelle-
get öltöttek, spk zsidó származású ember, főképpen értelmiségi  volt  
az áldozata  országszerte és itt Kárpátalján is. Innen  a háború  előtt  
nemcsak  számos  zsidó,  de  több  baloldali  egyén  is  emigrált  Angli-
ába, ott kaptak menedéket.  És ezek az emberek visszatérésük  után  
mind valamilyen formában megsínylették  a kényszerű  emigrációt,  
az általános idegengyűlölet légkörében támadások  célpontjai lehet-
tek. Tömeges letartóztatásokra  nem került  ugyan  sor, de ezek  elő-
készületben  voltak.  

Sok  ismerősöm  van  a  rehabilitáltak  között.  Néhány  tény  bi-
zonyítja,  hogy  mennyire  abszurd  módon  hurcoltak  el  és  csuktak  
börtönbe  embereket.  Annak  idején  nagy  meglepetés  volt  vala-
mennyiünk  számára,  amikor  Mermelstein  Ernőt letartóztatták  (a  
beregszásziak  bizonyára  jól  emlékeznek  rá),  mert  eléggé  aktívan  
működött  a  Komszomolban.  A  rehabilitálásról  szóló  szöveg  így  
hangzik:  szovjetellenes agitációért  és propagandáért  volt  letartóz-
tatva.  Akkor  csak  annyit  tudtak,  hogy  húsz  évet  kapott.  Amikor  
1955-ben, hazajövetele után  találkoztam  vele, elmondta,  mi is volt 
a tulajdonképpeni letartóztatásának  az oka. Szűk, 4 emberből  álló  
társaságban  egy viccet  mondott  el.  A társaság  egyik  tagja  besúgó  
volt, jelentette  a  dolgot.  A következmény  húsz  év  lett.  

Volt  egy másik  eset is. A rehabilitáltak  közt  szerepel  egy  család  
három  tagja: Jutkovics  Mária,  Mór  és  Sándor.  Az utóbbi  1926-os  
születésű,  jó  ismerősöm  és  barátom  volt.  Az  ő esetében  az  indok  
az  volt, hogy társadalmilag  veszélyes  elem. Ennek  a háttere  a  kö-
vetkező: Sándor  öccse tényleges katonai  szolgálatot  teljesített  Ke-
let-Németországban,  ahonnan  meglépett.  Ezzel  kapcsolatosan  is,  
mint  sok más  hasonló  esetben,  a kollektív büntetést  alkalmazták  



az  egész családdal  szemben.  Ennek  a  családnak  a  zsidók  tömeges  
elpusztítása  idején sikerült elrejtőznie. A hitleri táborokat  a  család  
tagjai elkerülték,  a  sztálini  táborokat  azonban  nem.  

Az antiszemita hisztéria  1952 végén,  1953 elején érte el  Kárpát-
alján  is  a  tetőfokát,  amikor  Moszkvában  több  orvost  tartóztattak  
le. Alapjában  véve mind neves  orvosok, professzorok voltak.  Azzal  
vádolták  őket,  hogy  szándékosan  félrekezelték,  ténylegesen  meg-
gyilkolták  a  szovjet  állam  több jeles  vezetőjét  és képviselőjét.  Ez  
a  vád  nemcsak  a  szakemberek,  de  a  laikusok  számára  is  annyira  
abszurd volt, hogy tulajdonképpen senki  sem hitte  el. Minden  arra  
vallott, hogy a letartóztatások  egy komolyabb és nagyobb  retorziót  
voltak  hivatottak  előkészíteni.  Féktelen  antiszemita  kampány  in-
dult ugyanis országszerte. Ha Sztálin közben meg nem hal, a Gulag 
szigetcsoport  rabjainak  száma  a  szovjet zsidók  révén  legalább  két  
millióval  gyarapodott  volna.  

Egy hivatalos beszámoló  okán kénytelen  vagyok visszatérni  fel-
szólalásom  tárgyához.  Ez  a beszámoló „Kárpátalja Szovjet-Ukraj-
nával  való  újraegyesülésének  45-ik  évfordulója" alkalmából  ren-
dezett  ünnepi  gyűlésen  hangzott  el  Ungváron.  A többi  között  az  
ünnepi  szónok megállapította: „Sötét korszak  volt a vidék  számára  
a  magyar  fasiszták  hatéves  uralma.  Több  mint  183  ezer  embert  
vetettek  börtönökbe és koncentrációs  táborokba, mintegy  115 ezer 
embert  elpusztítottak..."  

Csak  így, egy szóval  sem említve, hogy az elpusztítottak  túlnyo-
mó többsége kárpátaljai  zsidó volt.  Ezek külön  egy szót  sem  érde-
melnek?!  A téma,  akárcsak  45  éven  át,  még mindig tabunak  szá-
mít? 

De  ez a kérdésnek  csak  egyik vetülete.  Itt  nincs lehetőség  arra,  
hogy  a  zsidó  lakosság  1944  tavaszán  történt  deportálásáról  rész-
letesen  szóljak,  elemezzem  annak  körülményeit.  Köztudott,  hogy  
a  magyar kormányzat  az állandóan  erősödő német  nyomás  ellené-
re,  1944 márciusáig, vagyis az országnak  a hitleristák  által  történt  
megszállásáig,  tehát  önállósága  elvesztéséig,  ellenállt  a  hitleri  
„végső  megoldás"  alkalmazásának.  Az  igazsághoz  hozzátartozik,  
hogy  e gálád  népirtás  végrehajtásában  a  magyar  szélső jobboldal  
is részt vett (amit senki  sem tagadott  és ma  sem tagad).  De amikor 
csak  így  summásan  említenek  egy,  a  vidék  összlakosságához  vi-
szonyítva  elképesztően  nagy  (szerintem  eltúlzott)  számot,  a  dolog  



úgy fest, hogy  „a magyar  fasiszták uralmának"  ennyi ukrán  áldo-
zata  volt. És  ez már  egészségtelen hangulatot, indulatokat  válthat  
ki. Mivel magyarázható  ez? Azzal, hogy az illetékesek nem  ismerik  
a  tényeket?  Vagy  azokat  szándékosan  elferdítik?  De  egyszer  már  
ki  kell  mondani  az  igazságot!  



Omelján  Dovhanics*  

Azok  a  kárpátaljai  ukránok,  akik  1939—1941-ben  illegálisan  
lépték  át  a  határt,  az  elsők  között  estek  megtorlások  alá  szovjet  
földön. Sokáig  erről  nem  cikkeztek  sehol.  

Mind  a  mai  napig  vita  tárgyát  képezi  azoknak  a  kárpát-
aljaiaknak  a  száma,  akik  a  II.  világháború  előtt,  illetve  alatt  ille-
gálisan  lépték  át  a  szovjet határt.  Arról  van  szó, hogy  különböző  
történelmi és egyéb publikációkban más és más számadatok  láttak  
napvilágot. A magyar okmányok minimum kettő, maximum három 
ezer emberről tudnak.  A csehszlovák levéltári  adatok  négy  ezerről,  
szovjetek  (területi  szinten)  öt  ezertől  ötven  ezerig  szólnak.  Az  
1962—1964-ben  a járási  és  a  községi  tanácsok  által  végzett  por-
tajárás 3534 emberről  szerzett  tudomást.  Bár  ez sem pontos  adat,  
mert a névsort több mint 20 évvel az esemény után állították  össze.  

A  probléma  tanulmányozásához  felbecsülhetetlen  segítséget  
kaptam  az államvédelmi hivatal kárpátaljai  területi  bizottságától.  
Rendelkezésemre  bocsátották  a  magyar  csendőrség  nyilvántartá-
sát  a kárpátaljai  szökevényekről  és még  számos más  levéltári  ok-
mányt.  A magyar,  a  csehszlovák  és  a  szovjet  források  alapos  ta-
nulmányozása,  elemzése  arra  enged  következtetni,  hogy  
Kárpátaljáról  a  Szovjetunióba  áttelepültek  száma  megközelíti  az  
5  ezret.  

A  szovjet jogvédő  szervek  ezekkel  szemben  is  a  határsértőkre  
vonatkozó  törvényt  alkalmazták.  Tehát,  aki  átszökött  a  határon,  
az büntetőjogi felelősségre vonás alá került  és nem kevesebb,  mint  
három  év munkatábor járt  neki.  így került  a  sztálini-berijai  tábo-
rokba  több  ezer  kárpátaljai  paraszt  ember,  munkás,  értelmiségi,  
diák,  stb.  

Véleményem  szerint  ennek két  alapvető  oka  volt, mégpedig  az,  
hogy valamennyi kárpátaljai lakost  a világháborút kirobbantó  hit-
leri Németországgal  szövetséges horthysta  Magyarország  hívének  
tekintették.  A  második  oka  az  a  túlzott  éberség,  amit  a  sztálini  
kultusz  idején  minden  külföldivel  szemben  alkalmaztak,  aki  a  
Szovjetunióba  menekült.  A  belügyi  szervek  ezeket  az  embereket  

* Elhangzott  ukrán  nyelven  



olyan bázisnak  tekintették,  amelyre biztosan  alapozhat  a külföldi 
hírszerzés. 

M. G. Gerics huszti  háborús veterán  így emlékezik  vissza  a  tör-
téntekre:  „Én  Sztaniszlavban  sok  emberrel  találkoztam:  asszo-
nyokkal,  gyerekekkel,  valamint  öreg és  fiatal  katonákkal,  ezek,  a  
magyar hadseregből dezertáltak. Valamennyiünket arccal a fal felé 
felsorakoztattak,  kutyás  katonai  járőrre  bízták  őrzésünket.  Volt  
köztük  egy  erdész,  akinek  nevére  már  nem  emlékszem  és  milyen  
faluból való, feleségével és hat  gyermekével  volt  ott. Amikor  kezd-
ték különválasztani  az  anyát,  apát  és  a gyerekeket,  elkeseredésé-
ben  ordítani kezdett.  Én börtönbe kerültem,  a 31-es  cellába,  ahol  
három hónapot letöltöttem. Minden  este kihallgatásra  szólítottak.  
Három hónap után  Belorussziába,  Gomelbe  szállítottak,  majd  Or-
sába,  onnan  Minszkbe.  Minden börtön  tömve volt.  Az emberek  el-
pusztultak  az éhségtől.  Aki még életben maradt,  azt  átszállították  
a  rovnói  tömlöcbe. Ott  egy tiszt  egyesével  beszólított bennünket  az  
irodába, jegyzőkönyvet tett  elénk mondván, hogy írjam alá,  három 
év munkatábor,  tiltott  határátlépésért.  

Akkor  kezdődött.  Hideg  vagonokban  szállítottak  bennünket.  
Éheztünk,  vizünk  sem  volt.  Kísérőnk  néha-néha  adott  egy  vödör-
rel, csupor nélkül, amiből éppen csak egy korty jutott  mindenkinek.  
A Komi ASZSZK-ba kerültünk.  Az állomásról  autókra  ültettek  és  
két napig utaztunk.  Majd gyalog folytattuk  az utat.  Az éhségtől  és  
hidegtől  elgyötörten  sokan már  menetelés  közben meghaltak.  Egy  
erdőbe  vittek,  ahol  egyetlen  épület  sem  volt.  Kísérőink  a  fákra  
jeleket róttak,  ezzel jelölték  meg azt  a zónát, amelyen  túl  tilos volt  
kilépnünk.  Fűrésszel  és  fejszével láttak  el bennünket,  hogy  a  ki-
vágott  fákból  építsünk  barakkokat.  Amikor  befejeztük,  jött  az  
újabb parancs.  Menjünk beljebb az  erdőbe, mert  a barakkokba  lo-
vakat  helyeznek  el.  

S  így  tovább  építettünk  egész  tavaszig.  Aki  nem  teljesítette  a  
megadott  normát,  az  nem  kapta  meg  fejadagját  (40  deka  fagyos  
fekete kenyér,  1 liter balanda).  Három  ezer ember három  műszak-
ban  dolgozott  éjjel-nappal.  Reggeltől  másnap  reggelig  5—6-an  
meghaltak.  A halottakat  túl  a zónán  csak  rádobták  a  hóra.  A ke-
mény munka és a végelgyengülés miatt örökre a pecsorai  és a többi 
tábor  földjében nyugszanak." 



Valamennyiüknek  a nevét  még nem tudjuk,  de felkutatásuk fo-
lyik.  Feladatunk,  hogy  tisztára  mossuk  azoknak  a  kárpát-
aljaiaknak  a  nevét,  akik  1939—1941 között  illegálisan  szöktek  át  
a Szovjetunióba. A névsorból nem maradhat ki senki. Mindent  meg 
kell tennünk,  hogy visszaadjuk a történelemnek  az  igazságtalanul  
elfeledett  neveket.  



Dr. Fazekas  Árpád  

Témánk  szempontjából lényegesen  most  az,  hogy  1944.  novem-
ber 2-a  (nem tévedés) Nyíregyháza gyászos napja volt. Két  ezernél  
több  férfit,  polgári  személyt  szedtek  össze  a  szovjet  katonák  és  
elhurcolták jóvátételi  munkára.  Tudnunk  kell,  hogy  Nyíregyháza  
két  ízben  szabadult  fel.  Először  1944.  október  21-én.  Ekkor  csak  
öt  napig  birtokolták  a  szovjet  csapatok  a  várost,  mert  ismét  
visszajöttek  a németek,  s mindezek után  1944. október 31-én  vég-
legesen  felszabadult.  Még  ezen  a  napon  plakátok  jelentek  meg  a  
város  területén,  munkára,  újjáépítésre hívták,  szólították  a  lako-
sokat.  A 40 ezer  lakosból  akkor  már  csak  15 ezer maradt  a  város-
ban.  Minden  adat  rendelkezésünkre  áll,  tudjuk, hogy  a  2 ezer  el-
hurcolt  lakoshoz  tartozott  1620  feleség  és  3886  gyermek  is.  Az  
összes  létszám  így  7506,  tehát  ezek  szerint  a  maradék  lakosság  
felét érintette.  Kiket hurcoltak  el? A Határszél  című lap a  halottak  
napjára  megjelentette  az Emlékkötetet,  amely levéltári  dokumen-
tumok  alapján  80 oldalon  sorolja  az  elhurcolt  magyarok  neveit.  

A város hatósági  személyei  minden  rendelkezésre  álló  törvényt  
előkerestek,  hogy  ezeket  az  embereket  visszahozhassák.  

Felidézném  Tompa  Endre  alispán  1945. június  23—i  keltezésű  
levelét,  amelyet  a népjóléti miniszterhez  írott:  „Múlt  év  november  
havának  elején az átvonuló vöröshadseregbeli  alakulatok  ismeret-
len  okból  és  céllal  számos  magyar  állampolgárt  vittek  el  törvény-
hatóságunk  területéről  is.  Nyíregyháza  városában  2  ezer  egyné-
hány  ember jutott  erre  a  sorsra.  Meg kívánom  állapítani,  hogy  az  
említett  okból  elvittek  között  semmiféle politikai  vagy  egyéb  disz-
tingció  nem történt.  Sőt  számos  kipróbált  politikai  baloldali  meg-
győződésű férfiút is  elvesztettünk  éppen  a  nemzeti  újjáépítés  ide-
jén".  Elmondandó,  hogy  köztük  50  vezető  szociáldemokrata  volt,  
akiket  szintén  elvittek.  

1989-ben  Nyíregyházán  is megalakult  a II. világháborús  emlék-
bizottság,  így az  a megtiszteltetés  ért,  hogy elnökévé  választottak.  
Szeretnénk  emlékművet  állítani valamennyi  áldozatnak.  Szomorú  
tény,  hogy  a  magyar  hatósági  szervek  idáig hallgattak  ezen  ada-
tokról  és névsorokról.  Nekünk  azonban  a levéltárban  sikerült  egy  
hónap  alatt  mindezek  felkutatása.  



Balla  Gyula  

Nemcsak  az  elhurcolás  visszhangjáról  szeretnék  beszélni,  tud-
niillik  itteni  barátaim  közül  sokan,  de már  külföldön  is  nagydob-
ronyi mániában  szenvedő embernek titulálnak. Vége-hossza  nincs  
a  nyugati  sajtóban  a  nagydobronyi  tragédiának,  ami  nem  történt  
meg,  de ebben  az ülésteremben  is vannak  olyanok,  akik  még nem 
hallották  ezt  a  történetet,  vagy  legalábbis  ilyen  tálalásban,  amit  
majd ismertetek.  A kárpátaljai  Nagydobrony  állítólagos,  az  orosz  
hadsereg  által  történt  1945-ös  lerombolásával,  lakosságának  el-
pusztításával  kapcsolatos  rémtörténetről  van  szó.  A  Nyugaton,  
Amerikában  élő Sulyok Dezső, neves magyar politikus első könyvét 
a nagydobronyi áldozatoknak ajánlotta. Mivel Kárpátalja is sokáig 
a  vasfüggöny mögé  volt  elzárva,  így  az  egyre  nagyobb  országokat  
befutó  legendát  sokáig  senkinek  sem  volt  módjában  cáfolni  vagy  
igazolni. A népmesei  túlzások láncolatán  átesett  rémtörténetről  az  
újságírók  tollából  mintegy  száz  cikk  született,  még  1989-ben  Ma-
gyarországon  a Dátum  c. lapban is szenzációként tálalták.  Az igaz, 
hogy  a  sztálinizmus  hívei  sok gaztettet  vittek  véghez  a  megszállt  
területeken, de történetesen  Nagydobronyban különösebb atrocitás  
nem  történt,  a  18  és  50  közötti  férfínépet vitték  el  három  napos  
munkára,  de ezt  az  akciót másutt  is  végrehajtották.  

Tudom,  hogy  figyelik  és  olvassák  a  magyarországi  sajtót,  és  az  
ott megjelenő könyveket.  Az utóbbi időben megindult  egy politikai  
tisztulási  folyamat,  úgy  ezzel  párhuzamosan  előkerültek  azok  a  
dolgok,  amelyekről  hallgattak,  hallgattunk.  Most  már  az  előadá-
sokból  világos,  hogy  egy folyamatról  volt  szó, amely nem  csak  egy  
szúk  területet  érintett.  

Az  elhurcolások  és  a  nagydobronyi  tragédia  úgy  kapcsolódik  
össze,  hogy  ami  valóban  megtörtént,  arról  a  nyugati  sajtó  nem  
beszél, de ami nem történt meg, azt  föltupírozza.  Amikor már  nagy 
nehezen  sikerült  megcáfolni  ezt  a  történetet,  akkor  a  magyaror-
szági  sajtó kapta  föl  és  a  Szekszárdon  megjelenő  egyik  politikai  
napilap  közölte  a  cikket...  

Tehát  ebből  is látszik,  hogy maga  a történet,  a  tragédia  egy jól 
végiggondolt  politikai  manipulációnak  az  eredménye.  



Az  is  közrejátszott  abban,  hogy  ezek  a  cikkek  megjelenhettek,  
hogy  Kárpátalja  el  volt  zárva  a  külvilágtól.  Ha  eljöttek  volna  és  
megbizonyosodtak  volna,  hogy  valóban  létezik  a falu, akkor  bizo-
nyára  nem jutottak  volna  idáig.  



Dr. Botlik  József  

Úgy hiszem, nem  lesz érdektelen, ha  röviden utalunk  a  magyar  
nemzetet ért megpróbáltatásokra  1944 és 1945 fordulóján. Kezdjük 
Északon, vagyis a Felvidékkel, ahol néhány hónappal  a kárpátaljai 
magyarság  deportálása  után,  azaz  1945.  április  4-én  az  Eduard  
Bene§  csehszlovák  elnök  által  meghirdetett,  úgynevezett  kassai  
kormányprogram  szolgált  törvényes  alapul  az  eseményekhez.  A  
dekrétum  a  800—900  ezres  csehszlovákiai  magyarságot  megfosz-
totta  állampolgárságától,  elszakította  szülőföldjétől és másfél  éves 
munkakötelezettséget  írt  elő  az  úgynevezett  „pridelovaci  vymer",  
vagyis  a beosztási  végzésre.  A prágai  kormány  előtt  több  cél  lebe-
gett  e  terv  végrehajtásával.  Legfontosabb  volt  a  homogén,  vagyis  
a  nemzetiségektől  mentes  Csehszlovákia  megteremtése.  Ezért  te-
lepítettek  ki  több mint  3 millió németet  a  Szudétavidékről,  de kö-
vetkezett  a sokszáz-ezres magyarság is. Magyarországot  nem tud-
ták  rákényszeríteni  arra,  hogy  e  hatalmas  tömeget  szülőföldje  
befogadja. Ezzel szét akarták  darabolni  a magyar lakta  területeket  
Galántától  Tőketerebesig.  A  magyarok  deportálása  1946  novem-
bertől  1947 február  végéig tartott.  A mai  napig nem  végleges  szá-
mítások  szerint  mintegy  százezer  magyar  családot  kellett  áttele-
píteni  Csehországba.  Katonaság  zárta  körül  a  magyar  falvakat.  
Sebtében  összeszedett  holmikkal  az  embereket  tehervagonokba  
zsúfolták  és  25—30  fokos hidegben  napokig,  hetekig  egy  csehor-
szági  pályaudvaron  rostokoltak.  

A deportált magyarok többsége szegényparaszt volt. A módosabb 
gazdákat,  az  úgynevezett  „fehérleveleseket" áttelepülésre  jelölték  
ki  Magyarországra.  A  magyar  kormány  gyakorlatilag  tehetetlen  
volt a deportálás leállításával, kénytelen  volt tárgyalni  a lakosság-
cseréről.  A  csehszlovák  kormány  1947  februáijában  leállította  a  
deportálást  és  ezáltal  a már  ott  lévők  nem  térhettek  haza.  Gyer-
mekeiket  cseh  iskolába járathatták,  visszatoloncolták  a  hazaszö-
kötteket,  gyűjtő lágerekbe  kényszerítették.  A  Felvidék  északi  te-
rületéről  és Magyarországról  szlovákokat  telepítettek  a  magyarok  
egykori  otthonába.  

1947  második  felében  a  Szovjetuniónak  már  érdeke  volt  a  kö-
zép-európai  kis  nemzetek  közötti  ellentétek  mérséklése,  mivel  ez  



már  az  új  érdekszférát  veszélyeztette  volna.  Ez hozta  magával  a  
magyar—csehszlovák  ellentétek megoldását. Az 1947 tavaszán  tel-
jes  gyorsasággal  folyó  csehszlovák—magyar  lakosságcsere  lénye-
gében befejeződött. A kölcsönösség jegyében  mintegy  80 ezer  cseh-
szlovákiai  magyart  Magyarországra  telepítettek  át  és  hasonló  
számú  szlovákot  pedig  Csehszlovákiába.  Ekkor  tömegessé  váltak  
a  szökések,  a  Csehországba  deportált  magyarok  szökése.  Hivata-
losan  csak  1948 végétől  engedélyezték  hazatelepülésüket.  A száz-
ezres tömegnek mintegy 80—85 százaléka visszatért felvidéki  szü-
lőföldjére, ebből  15—20 ezer maradt  le  az ipari  vidékeken.  

A csehszlovák  nacionalizmusnál  a  román  sem volt  kivételesebb  
az  erdélyi  magyarsággal  szemben.  A második  világháború befeje-
zése  előtti  évében,  mikor  Románia  1944. augusztus  23-án  kikap-
csolódott  a  háborúból,  elkezdődtek  a  magyarság  elleni  megtorlá-
sok. Ekkor  mindennaposak  voltak  Kolozsvár  és  a környéki  falvak  
lakosainak  panaszai  a  román  csendőrség  és  a  szürke  egyenruhás  
fegyveres  csoportok  garázdálkodásai  ellen.  Rabolnak,  fosztogat-
nak,  kegyetlenül  verik  és  elhurcolják  a  magyarokat.  A fegyveres 
csoportok  elnevezése hivatalosan Voluntari prentru Ardeal,  vagyis  
Önkéntesek  Erdélyért, illetve Maniu-gárdistáknak,  Maniu-csend-
őröknek  is  nevezték.  Ezek  együttműködtek  a  csendőrökkel.  

Ekkor  hozták  létre  Brassó  mellett,  Földváron  azt  a  kény-
szermunka  tábort,  ahová vitték  a magyarok  tízezreit.  Mindezekre  
azt mondták, hogy e magyarok szolgálták a Horthy-rendszert,  nem 
ismerik  el  az  új román  uralmat  és  az  irredenta  ábrándokról  sem  
mondtak  le. A román hatóságok  a magyar  alkalmazottakat  is  szá-
zával bocsátották  el.  Az orosz katonai  parancsnokság  utasítására,  
mondván,  a magyar  anyanyelvű  elemi  és középiskolákat  is  bezár-
ták,  megtiltották  a  magyar  nyelv használatát.  Újra  bevezették  a  
román  nyelvet  a  közigazgatásban.  A  Maniu-gárdák  vérengzése  
szinte polgárháborút  idézett  elő,  a román kormány  tétovázása  mi-
att  nem teljesítette  a  fegyverszüneti  feltételeket;  a háborús  bűnö-
söket  nem  vonta  felelősségre  és  az  elrabolt  szovjet javakat  nem  
szolgáltatta  vissza,  szabotálta  a  front  mögött  a  termelést.  1944  
novemberében  a szovjet katonai hadvezetés parancsára  visszaállí-
tották  a román közigazgatást Eszak-Erdélyben. Új rendet vezettek 
be.  Ez  1945  elejéig  tartott.  Az  Erdélyt  elfoglaló  szovjet  katonai  



hatóságnak  az  egyetlen  olyan  intézkedése  volt,  amely  az  erdélyi  
magyarok  és  a  többi  nemzetiségek  érdekeit  is  védte.  

1941 és 1945 között, a háborús években mi is történt  Bácskában?  
Hány  embert  és kiket  temettek  el  Temerinben  a  tömegsírban?  A  
helybeliek  friss virágot  visznek  az ismeretlen  sírra  minden  halot-
tak napján. Mostanáig tilos volt arról is beszélni, hogy Zentán  1944  
őszén  ismeretlen  fegyveresek  összeterelték  a  magyarok  egy  na-
gyobb  csoportját  és  kivégezték.  Máig  sem  tudhatjuk,  hogy  ennek  
a  történetnek  hányan  is estek  áldozatul.  Dr. Juhász  Géza  nyugal-
mazott  újvidéki magyar tanár  az Újvidéki Magyar  Szó című  napi-
lapban  megírt  cikkéből tudjuk, hogy Zsablya  és Csurog szerb kül-
döttsége  1944  őszén  Belgrádban,  Tito  marsallnál  járt,  hogy  
megbosszulhassák  a  magyarokon  az  1942 januáijában  a  magyar  
hatóságok és a partizán egységek közötti interegnumban  elkövetett  
vérengzést.  A két  falu  Titótól  megkapta  a  leszámolásra  az  enge-
délyt.  1944 őszén Bezdánban  is népirtás történt.  Itt  több mint  100  
magyart  öltek  meg.  Ötvennél  több volt  az  áldozatok  száma  Nagy-
kanizsa  melletti  Adoijánon.  Az akkori  lakosság  számához  mérten  
minden  harmincadik  falubeli  lakos  áldozatul  esett.  Szabadkán,  
Szenttamáson,  Zentán,  Adán,  Moholon,  Péterrévén,  Becsén,  Csu-
rogon,  Zsablyán,  Titelen,  Újvidéken  emberek  százait  ölték  meg.  
Ezeknek  is  a helybeliek  csak  találomra  visznek  virágot.  Jellemző  
adatok  az  előbbiekhez.  Csurogon  a  lakosok  többsége  szerb.  Itt  
1910-ben  2730 volt  a magyar  lakosok  száma.  1948-ban,  a  háború  
utáni  első népszámláláskor  mindössze  139. Zsablyán  1722 magyar 
helyett mindössze  100-an vannak  ez időben.  1945 nyarán,  amikor  
a  lágereket felszámolták, a csurogi és zsablyai magyaroknak  meg-
tiltották  visszatérésüket  falujukba.  Ezeket  minden  vagyonuktól  
megfosztották. 

Tito partizánjai  becslések  szerint  30  ezer  magyar  meggyilkolá-
sáért felelősek. A bácskai megtorlásokat  Kádár János  és Tito  mar-
sall  évtizedekig  leplezték.  



Zombory  István  

...Hogy hurcolták  el Aknaszlatináról  is  az  embereket?  
Többségük  eleinte  belátta,  hogy  a  háborús  károkat  helyre  kell  

állítani és csak „ide" mennek Rahó környékére, három napos  mun-
kára  a  berobbantott  alagutakat javítani.  Több  csoport  sorakozott  
fel,  a  fiatalabbak  nótaszóval  meneteltek  először  Rahó felé. 

A férfi lakosság többsége itthon  volt, mert  a  sóbánya  hadiüzem-
nek  számított  és  ennek  zöme  fel  volt  mentve  a  katonai  behívás  
alól.  Azért  mégis  megtörtént,  hogy  több  mint  ezer  embert  elhur-
coltak.  Közülük  több mint  150-en  ismeretlen  helyen  vannak  elte-
metve. Sokan még Szolyváról hazajöttek halálos betegen  — ők itt-
hon  haltak  meg  s  itt  lettek  eltemetve.  Többeknek  a  sorsa  máig  
ismeretlen... 

Nem  szeretném  felolvasni  a  mártírok  teljes  névsorát,  csupán  
néhány  nevet  akarok  megemlíteni  azok közül,  akik  elkerültek  ha-
zulról és sohasem tértek vissza. Ezek zömében magyarok:  Benedek  
Márton,  Borody János,  Kemény István,  Kozma Zsiga,  Paládi  Béla,  
Zborivszki  Károly  és  még nagyon  sokan  mások.  

1944 után  is  sok embert  elvittek különböző „bűneik" miatt.  Soós  
István tanítót például  azért zárták börtönbe tíz évre az 50-es  évek  
elején, mert  színre vitte Szlatinán  a János vitéz című  színdarabot.  

Édesapám  nagybátyja  például  a vonatban  elszólta  magát,  hogy  
ó magyar  és annak  is vallja magát.  Ezért  soha  többé nem  láthatta  
Szlatinát,  de  mi  sem  őt. Zádránszky  Józsefnek  hívták.  

1947-től  kezdték  összeszedni  a  fiatalokat  azzal, hogy őket  taní-
tani viszik gyáripari  szakiskolába  (FEZEO). Aki nem bírta  a must-
rát,  hazaszökött  és  négy  évet  kapott,  azután  Északkelet-Szibéri-
ába,  a  Kolima  vidékére  került.  



Nagy  Zoltán  Mihály  

Szövetségünk  szervezőbizottságától  kaptam  megbízást  arra,  
hogy az általam ismert  lágerversek,  imádságok  és levelek  alapján  
rövid  tanulmányt  készítsek.  

A lágerírások némelyike többféle változatban maradt fenn. Ezek 
közül  egyet  említek,  az  EZER FOGOLY IMÁJA 1944-BEN  címűt,  
amelynek  négy  változata  van  birtokomban.  Nagyon  valószínű,  
hogy a további gyűjtőmunka során újabb változatok  is  előkerülnek 
majd.  íme,  így hangzik  az  említett  ima  első  szakasza,  ez  többé-
kevésbé  azonos minden  eddig ismert  változatban:  

Ezer  fogoly  küldi  imáját  az  égbe,  
Hallgasd  meg  hát  Uram,  kérésünket  végre.  
Könyörögve  kérünk,  segíts  haza  minket,  
Bűneiben  szenvedő  fogoly  népeidet.  
Mi  Atyánk,  Úr Isten,  ki  fenn  vagy  az  égbe',  
Hallgasd  meg  hát  sok-sok  kérésünket  végre.  

1944.  december  27—i keltezésű  az  a  verses  levél,  amelyet  bizo-
nyos Ferenc nevű  személy írt  Boris nevű  rokonához  a  szolyvai fo-
golytáborból.  A személyek  kiléte  egyelőre ismeretlen.  Idézek  a  le-
vélből  néhány  sort:  

Oh Istenem,  kérlek,  töröld  el  a  bánatom.  
Már  három  felé  fújt  az  életnek  vihara,  
Szenvedünk  mindnyájan  szomorú  fogságba'.  
Mert  aki  katona,  legalább  az  azért,  
De én  azt  nem  tudom  sehogyse,  hogy  miért.  

Látható, hogy az idézett verses imádság és levél különösebb köl-
tői  értéket  nem  tartalmaz,  ám  ezekhez  az  írásokhoz  nem  is  mint  
költői  alkotásokhoz  kell  közelítenünk,  hanem  mint  ama  korszak  
hiteles  dokumentumaihoz;  ebbeli  minőségükben  az  írások  értéke  
felbecsülhetetlen. 

Külön  és részletesebben  kell  szólnom  az  egykori  szernyei  refor-
mátus  kántortanító,  Balog  Sándor  verseiről,  amelyek  meglepően  



fejlett íráskészségről,  figyelemre  méltó költői  értékekről  is  tanús-
kodnak.  Arról  a  Balog Sándorról  beszélek,  aki  annak  idején  meg-
szervezte  és  irányította  a  szernyei  gyöngykalárist,  vagyis  a  mél-
tatlanul  feledésbe merült  gyöngyösbokréta-mozgalom  kárpátaljai  
változatát. 

1944—ben jött  az  iszonyú  felismerés:  nem  jó  magyarnak  lenni  
Kárpátalján.  Balog Sándort  is  elhurcolták.  

A maga  módján természetesnek  tekinthető  tény, hogy  ez a  szü-
lőföldjét olthatatlan  szomjúsággal  szerető,  annak  szépségét  meg-
énekelve hirdető,  sziklaszilárd jellemű  férfi a  lágerek  megpróbál-
tatásait  is  versekben  fogalmazta  meg,  éspedig  anélkül,  hogy  
lehetősége  lett  volna  leírni  azokat.  Mint  a  most  következő  vers-
részlet tanúsítja, gondolatban írta és emlékezetében  őrizte  verseit,  
amelyeket  hazatérte  után  rögzített  papíron.  

Gondolatban  írok.  
Az  őr  ide  lásson?!...  
Emlékezetemben 
tartom  az  írásom.  

A lágerélet  körülményeit,  a  foglyok szenvedéseit  keserű  iróniá-
val,  ugyanakkor  megrázó  drámaisággal  ábrázolja  Balog Sándor  a  
MAS TÁBORBA...  kezdetű  versben.  Teljes egészében  idézem:  

Más  táborba  visznek  innét.  
Mennyi  élmény!  Nem  is  hinnéd.  
Itt  a  tetű  majd  megevett.  
Ott  majd  bolha  lesz  ehelyett.  

Poloska  meg? Én  Istenem!  
Itt  talán  a fán  is  terem.  
Csak  a  kenyér  meg  az  étel  
kevés  mindig,  nincs  kivétel.  

A  Golgota  útját  járom  
E  borzalmas  rabvásáron.  
Óh,  Istenem,  hová  legyek?  
Vár  már  a „rév"...  Megyek-megyek.  



Nincs most lehetőségem, hogy  Balog Sándor verseinek  ismerte-
tését  folytassam, bár  több  mint  valószínű,  hogy  ő hagyta  ránk  a  
legtöbb és legszínvonalasabb  lágerverseket.  

Szomorú érdekességként  említem  meg, hogy a túlélők  egyike,  a  
beregsomi  Ködöböcz  Endre  a  szó  szoros  értelmében  napjainkban,  
három héttel ezelőtt írta meg EMLÉKEZÉS című versét,  amelyben  
a fogságból való hazatérésére  emlékezik.  A vers zárósorait  idézem:  

Mint  fiatal  fiú,  sok  helyet  bejártam,  
de  még  ilyen  rosszat  sehol  nem  próbáltam.  
A jó  Isten  mégis  el  engedte  érni,  
hazajöttem  újra  Ti  közétek  élni.  
Fogadjatok  el  hát  ismét  fiatoknak,  
és  adjatok  enni  az  éhező  társnak.  

Összefoglaló gyanánt  felhívással  fordulok  Önökhöz: folytassuk, 
teijesszük  ki  a  lágerírások  gyűjtőmunkáját  egész  Kárpátaljára,  
hogy megmenthessük  ezeket  a  sajátos  kordokumentumokat.  



Keresztyén  Balázs  

Szomorú,  tragikus  sorsú  emberekkel  ismerkedtem  meg,  amikor  
elbeszélgettem  azokkal  az  idősekkel,  akik  megjárták  a  sztálini  
munkatáborok  poklát  és  szerencsésen  visszatértek  családjukhoz.  
Valamennyien  hosszú évekig hallgattak, mert hallgatniuk  kellett.  
Csak  a  szűkebb  családtagok,  feleségük, testvéreik  előtt  tárták  fel  
szenvedéseiket.  S hányan  vannak,  akik  nem tértek  vissza,  köztük  
fiatalok,  18  évesek.  Sokan  már  a  menetelő  sorban  összeestek  és  
sorsukra  hagyva  maradtak  az út  szélén,  temetetlenül.  Az  erőseb-
bek  tovább  gyalogoltak,  miután  tehervagonokba  rakva  elszállítot-
ták  őket.  

Mit  vétett,  például  az  a  nagyszőlősi  családapa,  akinek  kilenc  
gyermeke  volt,  és se a  cseh,  se a magyar hadseregbe  nem  sorozták  
be. Családfenntartóként otthon maradhatott.  De itt  a „három  napi  
munkára"  el kellett mennie, hiába apellált  a gyerekeire.  Soha nem 
tért  vissza.  Érte  és  a  többi  áldozatért  eddig ki  szólhatott  egy  szót  
is? Még a harangok  sem szóltak.  A mi vidékünkön  évszázadok  óta  
szokás  a  halottakat  harangszóval  kísérni  utolsó  útjukra.  Úgy  ér-
zem,  hogy  akikről  ezen  az  emlékgyúlésen  szólunk,  mindnyájan  a  
mi temetetlen  halottaink.  

Nehéz,  szinte  lehetetlen  dologra  vállalkoztunk,  mivel  ennyi  év  
után  azokra emlékezünk, akiket  1944-ben csak három napos mun-
kára  vittek?  Vajon  nem  a  rég behegedt  sebeket  tépjük  fel?  Most  
naponta  feltárulnak  a  történelem  úgynevezett  fehér  foltjai,  ám  
azok  többnyire  „sötétek"  is  voltak,  s  ezt  elhallgatni  nem  szabad.  
Vannak,  akik  nem  ismerik  a múltat  és olyannak  látják,  amilyen-
nek  eddig  ismerték.  

Megdöbbenéssel  olvastam  a  nagyszőlősi  járási  lap,  a  Kommu-
nizmus  Zászlaja  1989.  október  10-i  számában  Klavgyija  Zabroda  
kijelentését.  A háború  és  a  munka  veteránjai járási  tanácsának  
elnökhelyettese  szerint  „...vannak  olyan  emberek,  akik  különböző  
rágalmakat  terjesztenek,  mondván,  1944-ben  a  magyar  nemzeti-
ségű  férfiakat  elhurcolták.  Az  ilyen  és hasonló  rémhír  nem  más,  
mint  az  ellenségeskedés  szítására  tett  kísérlet,  méghozzá  nemze-
tiségi  alapon..."  

Az ártatlanul  elpusztult  emberek  százai  — csak  a  nagyszőlősi  
járásban  — és azok családjai tanúsíthatják: nem rágalmak  teijesz-



téséről, hanem  minden  tisztességes  embert  megrendítő  valóságról  
van  szó.  A mai  napig is vannak  sokan,  akik  mindezekről  semmit  
nem  tudnak  és  vagy egyáltalán  nem  is akarnak  tudni.  

Kétségtelenül  tény  az  a rendelet,  amely kimondottan  a  magya-
rokra vonatkozott.  Sót azok közül is külön válogatták  a református 
és katolikus vallásúakat.  Például Tekeházáról  a görög katolikuso-
kat  nem vitték  el.  

A nagyszőlősiek  közül  sokan  rögtön  a  szovjet csapatok  bevonu-
lása után  részt vettek  a lerombolt Tisza-híd helyreállításában.  Itt  
több napot  dolgoztak  már,  amikor  is november  közepén jött  a  pa-
rancs  a „három  napos" munkára.  Az embereket  a  vármegyeházán  
gyűjtötték  össze  és  innen  indították  gyalog  százas  csoportokban  
Tiszaújlakra.  Ide  rendelték  be  a  környező  falvak  népét  is.  Örök  
vigyázták  a  termeket,  és  azokat  el  nem  hagyhatták  az  emberek  
addig, amíg valamelyik  csoporttal útnak  nem indították  őket. Már 
Újlakon  elszedték  sokaktól  az  értékesebb  holmijaikat  és  tovább  
indították  őket gyalog Szolyvára. Majd onnan  az ország különböző 
fogolytáboraiba  szállították,  ahol  együtt  voltak  a  magyar,  román,  
német  hadifoglyokkal.  A különböző  táborokban  különbözőképpen  
bántak  velük.  Az  egyik  visszaemlékező  Nagyszőlősről,  Bak  Endre  
bácsi  sorsa  — ő úgy mondja — a  szerencsések  közé  tartozott.  

Endre bácsi  sebesültszállító fogatos volt a magyar  hadseregben.  
Visszavonuláskor  a  csapata  éppen  Nagyszőlősön  ment  keresztül.  
Ô  hazakéredzkedett,  hogy  meglátogassa  családját.  Mire  újból je-
lentkezhetett  volna  a  csapatánál,  az  már  tovább  vonult.  Itthagy-
ták, és ő meg nem ment a sereg után, hanem inkább itthon  maradt  
a családjával. Egy hétig kijárt mindennap  a Tisza-hídhoz  dolgozni.  
Egy  este  fegyveres  civilek  kísérték  a  vármegyeházára.  Újlakról  
Szolyvára került, ahol másfél hónapig volt. Az erdőből fát hordtak. 
Sokan már itt megbetegedtek, mert annyian voltak a barakkokban, 
hogy  csak  ülni  lehetett.  A teljesen  legyenjgültek  és  az  idősebbek  
közül néhányat  Szolyváról hazaengedtek. Okét felsorakoztatták és  
gyalogmenetben  Szamborba  indították.  Nappal  meneteltek,  éjsza-
kára  megálltak  egy falu  szélén  s  a hóban  állva,  egymásnak  dőlve  
pihentek  egy  keveset.  Aki  az  út  szélén  összeesett,  otthagyták.  
Szamborig  csak  egy kis  száraz  kenyeret  kaptak.  Főleg  a  fiatalok  
dőltek ki  a  sorból.  így pusztult  oda menet közben  18 évesen  Nagy-



szőlősről Komáromi István, Kónya István, Mezei Zoltán, Mádi Zsig-
mond... 

Szamborban három hetet voltak. Itt meleg ételt is kaptak.  Innen  
Donbászba,  Makijevkába  szállították  őket.  Kiválogatták  közülük  
az  erősebbeket,  azok  dolgozni jártak,  s  a gyengébbeket  a  lágerben  
tartották.  Sokan  meghaltak  közülük,  mint  Kovács  Imre,  Vince  
Endre,  Nagy  János,  ezek  mind  nagyszőlősi  lakosok.  Bak  Endre  
bácsi hét hónapot töltött  a lágerben.  Egy kolhozszekérről  elhullaj-
tott  nyers  káposztától  egyszer  csak  megbetegedett.  A  lágerorvos  
egy  német  fogoly-katona  volt,  aki  valamennyire  kigyógyította.  A  
gyengélkedőket  kezdték  engedni  haza,  és  őt is bevették  a  „tránc-
portba".  Egy  tiszt  kíséretével  jöttek  hazáig  Rahón,  Szlatinán  ke-
resztül.  Szárított  halat,  kenyeret  és  egy hordó  vizet kapott  e  cso-
port  az útra.  Sajnos,  a  nagyszőlősi  elhaltakról  mind  ez ideig  nem  
tudunk  pontos  számadatot  adni.  

Kócsi Mihály tekeházi  lakos, aki  szintén  Szolyvára került.  Őket  
Boriszovba  vonaton  vitték,  ahol három  évet  és  34 napot  töltött  el  
a lágerben. Talicskán kellett hordani földet, két embernek  naponta  
8 köbmétert.  „Az egyik volt a „lú", aki húzta, másik meg a „szamár", 
aki  tolta"  — emlékezik  az  öreg  Mihály  bácsi  keserű  mosollyal  az  
elmúlt időkre. Hazakerült  1947-ben.  Moncfia, hogy a verbőciek kö-
zül  sokan  a kaukázusi  táborokban  raboskodtak.  

Sokan  még  mind  a  mai  napig  értetlenül  állnak  az  előtt  a  tény  
előtt,  hogy tulajdonképpen  miért  is kellett  nekik  annyit  szenved-
niük, hisz a szovjet hadsereget  ők nem úgy várták, mint  ellenséget,  
nem menekültek  el  előle, mint  tették  azt  sokan  a gazdagok  közül.  
Ugyanis  azt  hallották,  a  munkás  embereknek  nincs  mitől  tarta-
niuk... 

Én  azt  gondolom,  a  sztálini  önkényre — és semmiféle  önkényre  
— nem  lehet  értelmes  magyarázatot  találni.  De beszélnünk  kell  
róla,  hogy  soha  többé meg ne  ismétlődhessen  mindez.  



Kovács  Imre  Zoltán*  

A sztálini terror nemcsak  a munkatáborokban  szedte  áldozatait.  
A koncepciós perek kárvallottainak  és a kulákoknak  az elhurcolása 
is  e korszak  számlájára  írható.  

Bodnár  Tibor bátyám  még ma  sem tudja, miért  kellett  tíz  évet  
töltenie  a  börtönben.  Fodrászsegéd  volt  Újlakon, katona  sem  volt  
az életében.  Egy Mándi József nevű feljelentette a második  ukrán  
front  katonai  bíróságán.  Vádolták,  hogy  a  régi  rendszert  támo-
gatta. 

Majoros József vári lakos hozzám írt leveléből idézek: „...A mun-
kahelyemen  azt mondták  nekem, hogy minden  embernek  gyűlésre  
kell  mennie.  Adtak  egy  papírt,  amit  be kellett  vinni  a  helyi  bor-
gazdaság irodájába. Egy kapitány  volt ott és ahogy átléptem  a kü-
szöböt, rögtön veréssel fogadott. Olyasmit akartak  velem  beismer-
tetni,  amit  nem  követtem  el.  Végül  már  többen  is  ütlegeltek.  A  
hajam 90%-át  kitépték.  Azt kellett  beismernem,  hogy  az  általuk  
megnevezett  húsz  ember,  akiket  nem  ismertem,  összeesküvő  cso-
porthoz  tartoznak..."  

Máté Jolán  leírta, hogy őt is, akárcsak  Majorost, K. György  vári  
lakos feljelentette. Abban  az  időben  ő volt  a falu réme.  A 70  éves  
nagymamára  és  a  kilenc  hónapos  testvérre  rászegezték  az  ajtót,  
úgy,  hogy  ott  éhen  haltak.  Az  akkor  még  csak  13  éves  kislány,  
Máté  Jolán  csak  az  ablakon  keresztül  tudott  kimászni.  

Szükségesnek  érezzük és kellenek is az ilyen és hasonló  anyagok  
számonkérő  feldolgozása.  

* Tragikus  hirtelenséggel  elhunyt  1990. október  24-én.  



Gulácsi  Géza  

1944.  november  1-től  az  NKVD-sek  embereket  toboroztak  a  
munkácsi repülőtérre  dolgozni  az egész városból, de főleg Palánka, 
Váralja,  Pósaháza,  Újfalu, valamint  Munkács  lakói  közül.  Főleg  
magyarok  és németek  dolgoztak  itt.  

November  elején hirdetmény jelenik  meg a városban,  miszerint  
1944.  november  18-án  minden  férfiember  18 és  50  év között  köz-
munkára  kellett  hogy jelentkezzen  a  Rákóczi-kastélyban,  a  hir-
detmény  szerint  három  napra.  Rengetegen jöttek  el jóhiszeműen, 
szószerint  értelmezve  a hirdetményt.  Óriási  tömeg verődött  össze  
a  kastély  előtt, mert  a rokonok,  ismerősök  elkísérték  szeretteiket.  
A létszám  állandóan  nőtt.  Ezen  a  napon  a  repülőtéren  dolgozók  
közül  a  magyar  és német férfiakat különválasztották  a  más  nem-
zetiségűektől  és  a kastélyba  hajtották  őket, kb. harminc  emberről  
volt  szó.  November  18-ára  sok  férfi kapott  névre  szóló  idézést;  
sokat  a  munkahelyéről  vittek  el; megint  másokat  éjszaka.  

November  18-án,  szombaton  tehát  a kastélynál  gyülekeztek  az  
emberek.  Ott  írták  őket  össze. Aki ruszinnak,  szlováknak  vallotta  
magát,  azt  hazaengedték.  A kastélyból  már  senkit  sem  engedtek  
ki.  A pincehelységekben  éjszakáztak.  

Orvosi  vizsgálat  nem  volt.  19-én  reggel  sorakozó,  elindultak  
hosszú menetoszlopban  a Latorca jobb partján, majd a viznicei  pa-
tak mentén. A lemaradozókat rúgásokkal ösztökölték és voltak  ese-
tek,  hogy  a már jártányi  erővel  sem bíró, vagy  a  sorból  véletlenül  
kilépő  embereket  ott  helyben  lelőtték.  A Latorcából,  később  a  po-
csolyákból  ittak.  A 19—20-ra  virradó éjszakát  Szolyván  töltötték.  
Itt  egy nagy gyűjtőtábor volt,  ahonnan  különböző helyekre  irányí-
tották  az  embereket.  Volt  egy választási  lehetőség:  aki  a  cseh  lé-
gióban  akart  szolgálni,  azt  odairányították,  de  megkövetelték  a  
cseh  nyelv minimális ismeretét,  vagy  a  cseh himnusz  elmondását,  
vagy  a  cseh  imádságok  ismerete  volt  a  mérce.  Az  egyik  csoport  
Szolyva  utáni  első állomása  Grabovnica  volt,  ahol  a  mezőn  háltak  
meg. November  20—21-én  éjjel már Vezérszálláson  voltak,  ahol  a  
mezőn  éjszakáztak. Havaseső esett, minden  elázott,  reggelre  meg-
fagyott  rajtuk  a  ruha.  A  pokrócokból  csináltak  sátorfélét  —  már  
akinek  volt.  A táborhelyet  katonák  vették  körül.  Útközben  sokan  



megszöktek,  s  a  hiányt  a  véletlenül  útjukba  kerülő  emberekből  
pótolták. A jobb ruhákat, csizmákat  a katonák  elszedték. A további 
állomások:  Tukolyka  (fűrésztelep),  Turka  (romos  házak),  Szt.  
Szambor  (istálló),  Novi  Szambor  (láger).  A menetelés  nyolc  napig  
tartott.  A betegek  ottmaradtak,  a  többieket  bevagonírozták.  Egy  
vagonba  száz  embert  is  beszorítottak.  Innen  kb.  7 napig  utaztak  
Orsára,  ahova  december  10-én  érkeztek  meg  (belorussziai  vi-
tyebszki  járás).  

1944.  december  13-án  kezdődött  a  pósaházaiak  kálváriája.  A  
templom  melletti  sarokház  udvarán  kellett jelentkezniük.  Hosszú  
sorok  indultak  el  Pósaházáról,  Váraljáról  és  Palánkáról  a  Rákó-
czi-kastélyba.  Összeírás  itt  nem  volt,  csak  majd  Szolyván.  Pósa-
házáról  ekkor  23  embert  vittek  el.  Szolyváról  az  egészségeseket  
tovább  vitték  Szánokon  keresztül.  A betegek  egy  ideig  Szolyván  
maradtak.  Február  16-án  vonattal  indultak  Szt.  Szamborba.  Ide  
21-én  érkeztek  meg, majd gyalog mentek  N. Szamborba. Innen  13  
napig  vonattal  utaztak,  s  Permen  át  megérkeztek  az  Uraiba,  
Krasznokamszkba,  mely  az  akkor  Molotovról  elnevezett  területen  
volt található.  Papírgyárban  dolgoztak  hadifoglyokkal.  

1944. december végétől a nőket is kezdik elhurcolni. 25-től  27-ig  
a  lányoknak  és  az  asszonyoknak  a jegyzőségen kellett jelentkezni. 
Utána  hazaengedték  őket  azzal,  hogy 29-én  ismét  jelentkezzenek 
útrakészen.  Megfenyegették  őket, ha  elbújnak,  a  szüleiket  viszik  
el. 

December 30-án  a Rákóczi-kastélyban  aludtak.  Egy másik  cso-
port  a  régi  tanítóképzőben,  megint  mások  a  Kohner-kastélyban  
éjszakáztak.  1945. január  1-én reggel  a városon keresztül  az  állo-
másra mentek. Itt nyitott vagonokba terelték  a 200—250 főnyi cso-
portot.  Ezek közül  40—50 Pósaházára,  Palánkára,  Nagyrétre  való  
volt.  Fiatalok  voltak  —  18 és  30  év között.  Csak  azokat  kímélték,  
akiknek  1 éven aluli gyermekük volt. Az  1 éven felüli gyermekeket 
már  nevelheti  a nagymama  is — mondták.  Említésre  méltó  az  az  
eset,  mikor  a városban  megalakult  polgárőrség két  tagja  saját fe-
leségét  és  nőtestvéreiket  volt  kénytelen  bekísérni  a  gyűjtőbe.  A  
nőket Volócra szállították. Itt volt a kárpátaljai gyújtótábor (a nők 
számára).  Egyeseket  egy ablaktalan,  fűtetlen iskolában  szállásol-
ták  el, mások  lószállító  vagonokat  szedtek  rendbe,  melyek  zártak  



voltak,  s  így fűteni  is  lehetett.  Egy hétig  várakoztak  itt.  Élelmet  
nem kaptak,  víz nem volt. Azután két hétig utaztak. Sztrijben rizst 
és kenyeret  kaptak.  Megálltak  Lembergben  is,  ahol  ehetetlen  fe-
kete kenyeret kaptak,  sokan kidobálták, bár később meg is bánták. 
Főleg éjszaka utaztak,  mindig más-más  szerelvényhez  kapcsolták  
őket.  Dnyepropetrotazkban  mindenkit  fertőtlenítettek,  és  kaptak  
meleg levest is. Onnan Sztalinóba utaztak, majd csak január  végén  
érkeztek  meg  a végállomásra  —  Gorlovkába.  

Később már  egész családokat  is elvittek.  Ilyen  a következő  eset:  
Egy este beállítottak  egy családhoz, rájuk fogták, hogy kulákok  és  
elhurcolták  mindannyiukat.  Fiatal  nő,  a félje, 2 gyerek,  az  anyós  
és  a  sógornő.  1946 márciusában  indultak  el és áprilisban  érkeztek  
meg egy településre, amely kb.  150 km-re  volt Tyumenytől.  Onnan  
egy mocsáron  keresztül  gyalog mentek.  Aki beleesett,  azon  menet  
közben  száradt  ki  a  ruha.  Szidnajban  laktak  barakkokban.  1 ba-
rakkban  14—20 család. Voltak itt svábok, moldovánok, Volga men-
ti  németek.  Oroszok  is akadtak,  de  őket  elkülönítették.  

Nagyon  nagy volt  az  éhség. Volt aki belehalt,  volt aki  beleőrült.  
Az emberek  patkányokat  ettek.  

1944 novembere után  sok embert ítéltek el ártatlanul  az ungvári 
börtönben.  Még Magyarország belső vidékeiről  is hoztak  ide  letar-
tóztatottakat.  A halálos  ítéletek  csak  1947 után  szűntek  meg.  

A terhelő vallomásokat kínzásokkal  csikarták ki. A foglyok által 
már  aláírt  vallomásokat  kiegészítették  terhelő  adatokkal,  aminek  
alapján  már  halálos  ítélet  volt  kiszabható.  Több  foglyot  röviddel  
büntetésének  lejárta  előtt kényszermunkára  osztottak  be  a  Szov-
jetunió  különböző vidékeire.  Hiába  telt  le  a büntetésük,  nem  kap-
tak  megfelelő papírokat,  amivel  haza jöhettek  volna.  Az  egyik fo-
goly például  2 hónappal  büntetése  lejárta  előtt  Norilszkba  került,  
ahol  még  5  évet  töltött  száműzetésben.  

íme néhány  egyéni  sors tragédia  azoknak  a kárpátaljaiaknak  a  
kálváriájából,  akiknek  csak  egy bűnük  volt: magyarnak  vagy  né-
metnek  születtek.  Nem  volt  célom  a  szörnyűségek  ecsetelése.  



Fodor  Ferenc  

Egyáltalán  nem  véletlen,  hogy  a  deportálás  egybeesett  az  Uk-
rajnához való csatolás  (csatlakozás? vagy ahogy  ez nálunk  hivata-
losan  hangzik:  újraegyesülés?)  eldöntésének  az  időpontjával.  Be-
szélhetünk-e  népakarat  kinyilvánításáról,  ha  a  magyar  ajkú  
lakosság  ennek  lehetőségétől  éppen  a  deportálás  által  meg  lett  
fosztva? 

Járásunk  minden magyar községéből vannak nemcsak  számsze-
rű  adataim  a deportálásról, hanem  írásbeli  vallomások  és  magnó-
szalagra  rögzített  visszaemlékezések  is.  

Hét községről van szó: Dercen, Fornos, Izsnyéte, Barkaszó,  Szer-
nye,  Csongor  és  Beregrákos.  Izsnyéte  és Rákos  vegyes  lakosságú,  
részben még Barkaszó is, viszont Dercen, Fornos, Szernye és Cson-
gor  színmagyar  falvak.  Mindegyik  az  etnikai  határon  van.  Meg  
kell mondanom, hogy éppen  ez utóbbiakban  az általánosan  ismert  
módszereknél  kegyetlenebbül jártak  el,  s később  is  nagyobb  nyo-
mást  gyakoroltak  a lakosságra.  Idószűke miatt  ezektől  most  elte-
kintek,  csupán  egy-két  derceni  vonatkozásút  emelnék  ki,  mivel  
azokat  részben  magam  is  átéltem.  

Dercenből  55,  Csongorról  60,  a  többi  községből  50  éves  korig  
hurcolták  el a fréfiakat. Sőt, Dercenből elvittek  19 embert  politikai  
fogolyként, teljesen ártatlanul, nyomozás és bírósági tárgyalás nél-
kül,  köztük  egy  67 éves férfit,  egy  50  éven  felüli  anyát  és hat  16  
éves  fiút.  Kettő, kettő és fél, illetve három  év múlva kerültek  haza.  
Már  aki  hazakerült.  Az  említetteket  nem  novemberben,  hanem  
1945. január  27-én  vitték  el.  

Azt hiszem, nincsenek  olyanok köztünk, akik ne hallottak  volna  
Úszta  Gyuláról.  Egykori  derceni  lakos,  ma  Magyarországon  él  
nyugállományban.  Azon a bizonyos, igen  sok magyar számára  vég-
zetes  napon,  miután  a  falu  népe  a  dobszónak  engedelmeskedve  
falugyűlésre  összejött,  megjelent  Úszta  Gyula,  a kárpátaljai  par-
tizánhadműveletek  egyik  irányítója, fehér  lovon, mint  annak  ide-
jén  Horthy,  és egy dörgedelmes beszédet mondott.  Beszélt  a  várva  
várt  felszabadulásról,  az  elkövetkező  új,  szabad  életről,  a  boldog  
jövónkről.  Beszédét  ő is azzal  az azóta ismert  általános  hazugság-
gal  fejezte be,  hogy  három  napi  munkával  községünk  lakosai  is  



járuljanak  hozzá  a  fasiszta  fenevadak  által  lerombolt  országunk  
fölépítéséhez.  (Lehet,  hogy  nem  tudta  akkor  még,  hogy  hazudik  
faluja népének.)  A  többit  már  mindenki  tudja.  Azt  viszont  talán  
nem  mindenki,  hogy  ó visszaült  a  lovára  és  meg  sem  állt  Pestig.  
Ahol aztán  őrnagyi  rangról néhány  év alatt  altábornaggyá  és hon-
védelmi  miniszterhelyettessé  tornázta  föl  magát.  A falujára  gon-
dolni  nem  nagyon  lehetett  ideje.  

Végül  egy  személyes  vonatkozású  szomorú,  gyalázatos  tény.  A  
bátyámnál  valahogy nála maradt  az érettségi bizonyítványa.  Nem  
volt  lehetősége  már  itthon  hagyni.  A kobozás  során  az  őr  megta-
lálta,  elvette  és  az  apám,  valamint  a  többi  deportált  fogolytárs  
szeme láttára  darabokra  tépte  és  a  sárba  taposta.  Ha már  itt  tar-
tok,  hadd  mondjam  meg,  hogy  a  családomból  az  apám  és két  bá-
tyám  volt  a  deportáltak  között.  Az apám  51,  az  egyik bátyám  23,  
a  másik  16  évesen.  

Csoda-e  hát,  ha  még  most,  45  év  távlatából  visszatekintve  is  
vérzik  a  szívünk.  



Bagu  Balázs  

A  bátyúi  Lónyay  kastély  volt  a  deportálás  körzeti  központja.  
Adatközlőim:  Bence  Béla,  Jedliszki  Ferenc,  Nyeste  Ferenc,  Sütő  
Béla. 

1944.  november  18-án  indult  a  Lónyay  kastélyból  az  első  cso-
port.  Erre  így emlékszik  vissza  a  80  éves  Bence  Béla  bácsi:  

„Szemye,  Bátyú,  Bótrágy,  Bakos, Újbátyu, Szalóka,  Lónya  köz-
ségből  voltak  vagy  2 ezren. Már  az  előtte  való nap  összegyűltek  a  
kastélyban.  Ez  a  csoport önként jelentkezett  háromnapos  munká-
ra.  Sokan  éjszakára  hazamentek  bizonytalanságukban".  Márkus  
Ilonka úgy emlékszik, hogy valaki volt itt Ungvárról  is, aki  beszélt  
a  kastély  erkélyéről  és kérte,  hogy  az  alagutat  segítsenek  újjáépí-
teni. Ezt dobszó hirdette  a faluban, pár nappal  előbb.  Jelentkeztek 
is,  mondva,  hadd  induljon  meg újra  az  élet.  Az emberek  azt  gon-
dolták,  három  nap  semmi,  még  három  hetet  is  kibírnak.  A  már  
induló  csoportban  öt  kommunista  ember  is  volt.  Példát  akartak  
mutatni  és még a párttagsági  könyvet is vitték magukkal.  Amikor  
ezek  észrevették,  hogy  becsapták  őket  és  baj  van,  megpróbálták  
felmutatni azt, de senki  sem hallgatta meg őket. Édesanya, feleség 
és  menyasszonyok  kísérték  mindnyájukat  az  Éger  dűlőn  át,  ki  a  
vasúti töltésig. Zokogással telve, mintha megérezték volna, ezekből 
egyesek  soha nem  térnek  vissza.  

íme  Szabó András  még  Barkaszóról  szüleihez  írt  levele:  
„Már  Barkaszóról  igyekszem  levelemet  elküldeni  nektek,  hogy  

megnyugtassalak  mindnyájatokat. Ne aggódjatok, már  az első  na-
pom  is jól  kezdődik...  Az  összeírásnál  már  külön  akartak  venni,  
azt hiszem,  hogy akárhová  megyünk,  írnok  leszek.  A legközelebbi  
irányítás  Munkács.  Nem fogok semmi bolondságot  csinálni.  Édes-
apám  ne  aggódjon, mert  ezzel  csak  saját  egészségét  ássa  alá.  Kí-
vánok neki javulást. Menyust,  mihelyt lehetséges lesz, azonnal  vi-
gye be Munkácsra,  a kórházba.  És Menyus ne menjen el a  táborba,  
hanem  menjen  iskolába.  Valamennyi  bátyúi  itt  van  Barkaszón.  
Kívánom,  hogy  levelem  mindnyájatokat  jó  egészségben  találjon.  
És  aki  viszi  és átadja, mondjatok neki  köszönetet.  Számtalanszor  
csókolom  édesapát,  anyát,  Emit,  Menyus  öcsémet  és  mindenkit.  
Szeretettel  Bandi.  Barkaszó  1944. XI.  18."  



Szabó András  még tele  van bizakodással.  Még tart  benne  a  há-
romnapos  mese.  Hiszen  mindössze  csak  két  lovas  katona  kíséri  
őket.  Szolyván  a  határvadász  laktanyában  szállásolják  el.  Ebben  
a  csoportban  49 bátyúi  ember menetel  a haláltáborba. Itt már  szö-
gesdróttal  körülkerített  a  tábor,  és  botokkal  felszerelt  suhancok  
őrzik az épületet. Éjszaka meg-megszólalnak  a géppisztolyok,  sut-
togják,  akik  szöknek,  azokat  lelövik.  Itt  már  lassan  ráébrednek,  
hogy becsapták  őket.  

1944  novemberére  visszaemlékezik  még  Nyeste  Ferenc,  aki  a  
szverdlovszki területen  volt fogságban. A vasútnál  dolgoztak. Vagy 
három-négy  ezer  ember  raboskodott  itt.  Innen  tovább  vitték.  Ott  
magyarországi  zsidók  is voltak,  vagy 500-an.  Az itteni  lágerből  a  
románokat hazaengedték.  A körülmények  kissé jobbak  voltak,  rit-
kább volt  az  elhalálozás.  Fő munka  a fakitermelés volt.  A  szeren-
csésebbek kikerültek  a kolhozba  dolgozni.  Az ottani lakosság  nem  
rokonszenvezett  velük.  Mivel  a  falunak  kovácsmestere  nem  volt,  
hát  Feri  bácsi  vállalta  ezt  a munkát.  Ketten  dolgoztak  a  műhely-
ben. A lakosoknak meg-megcsináltak  valamit,  s ezért enni  kaptak.  
Itt  is vagy két  hónapig  dolgoztak.  

1946 nyarán  megengedték,  hogy írhatnak  haza  a  hozzátartozó-
iknak,  a  családnak.  Feri  bácsi  sajnálta,  hogy nem  küldött  levelet.  
Egyszer  csak  a  lágerben  elkezdték  osztani  a  már  nem  új,  de  leg-
alább nem rongyos ruhaneműt.  Kaptak  az emberek fufajkát, csiz-
mát  és vattás  nadrágot.  Ekkor  közölték  velük,  mennek  haza.  Ki-
töltötték  részükre  az  úthoz  szükséges  papírokat  és  szétosztották  
a tíz napra való élelmet: sóshalat, kenyeret, két konzervet  kaptak.  
Ennyi  volt az egész útravaló.  Gyalog az állomásig, ott vonatra,  egy  
katonatiszt  kísérete  mellett  Szverdlovszkba  értek,  ahol  mindenki  
vasúti  jegyet  kapott.  Lembergben  ehettek  először  meleg  ételt.  In-
nen  hogyan  haza?  Úgy tudták,  hogy Kárpátalja  Csehszlovákiához  
tartozik.  Érdeklődésükre  elmondták,  hogy  Csapnál  van  a  határ.  
1946. október 6-án érkezett haza Nyeste Ferenc. Ekkor tudta  meg,  
hogy Kárpátalját  Ukrajnához  csatolták.  



A KONFERENCIA  HATÁROZATA  

Az  emlékkonferencia  résztvevői  felhívással  fordulnak  vala-
mennyi  kárpátaljaihoz,  magyarokhoz  és  nem  magyarokhoz,  hogy  
őrizzék meg a  sztálinizmus ártatlan  áldozatainak  emlékét.  Tegye-
nek  meg mindent,  hogy  a múlt  soha  ne ismétlődhessen  meg,  hogy  
a  demokrácia térhódítása  egyszer  s mindenkorra  száműzze  a  meg-
torlást,  a rettegést  az  emberek  életéből.  

1.  Szorgalmazzuk,  hogy  a  terület  vezetői  szolgáltassanak  igaz-
ságot  az  elhurcoltaknak,  és kollektív  rehabilitálásukkal,  a  vétke-
sek  megnevezésével,  megbélyegzésével  állítsanak  méltó  emléket  
az  otthonuktól  távol  elpusztultaknak,  a  testi-lelki  nyomorékként  
visszatérteknek. 

2.  A Kárpátaljai Magyar  Kulturális  Szövetség helyi  szervezetei  
a tanácsi szervekkel együtt készítsék el az  1944 őszén „három napi" 
munkára elhurcoltak névjegyzékét és azt a szükséges  intézkedések  
megtétele végett  ac^ják át  a területi  tanács rehabilitációs  bizottsá-
gának. 

3. A KMKSZ alakítsa  meg  a  túlélők bajtársi körét,  hogy  annak  
tagjai  visszaemlékezéseikkel  hathatósan  segítsék  a  rehabilitációs  
bizottság munkáját,  a  történelmi  igazság  helyreállítását.  

4.  1989. november  19-től  26-ig tartsunk  gyászhetet,  amelynek  
folyamán  avassuk  fel  az  elhurcoltak  emlékműveit,  emléktábláit,  
rendezzünk  gyászgyűléseket,  megemlékezéseket  November  26-án,  
vasárnap  13 órakor konduljanak  meg  a harangok,  este  18  órakor  
az  ablakokban  gyújtsunk gyertyát  a  sztálini  önkény  áldozataiért.  
Felhívjuk  a világ magyarságát,  hogy  csendes  megemlékezésekkel  
csatlakozzanak  akciónkhoz.  

5.  A konferencia anyagait  a  KMKSZ emlékkönyvben  jelentesse  
meg. 

1989. november  18.  
Beregszász 



ESEMÉNYKRÓNIKA 

Dokumentumok,  tények,  események  az  1944.  évi  
internálásra vonatkozóan — 1965—1992 

1965. Ebben az évben jelent meg Kovács Vilmos Holnap is élünk 
c.  regénye  (Ungvár:  Kárpáti  Kiadó),  amely  nyomtatásban  első  íz-
ben  említette  a  magyar  férfiak  „három  napos  munkára"  történt  
elhurcolását. 

1972 tavasza: A kárpátaljai magyar polgárjogi aktivisták  bead-
vánnyal  fordultak  az  SZKP  KB  Politikai  Bizottságához,  az  
SZSZKSZ  Legfelsőbb Tanácsa  Elnökségéhez,  melyben  a  magyar  
sérelmeket  panaszolták  el:  

„...Gondjaink  és panaszaink  gyökerei  a  múltba  vezetnek.  Nagy  
részük  a Kárpáton túli Ukrajna népbizottságai  I.  kongresszusának 
1944.  november  26-án  kelt  nyílt  magyarellenes  határozatainak  
közvetlen következménye.  Ezek  a határozatok  ugyanis kimondják, 
hogy  mi,  magyarok,  a kárpátontúli  ukrán  nép  örök  ellenségei  va-
gyunk.  S még riasztóbb  az  a tény,  hogy  ezek  a  soviniszta  hangvé-
telű  dokumentumok  néhány  évvel  ezelőtt  ismét  napvilágot  láttak  
területi pár t -  és tanácsi  szerveink közvetlen  gondozásában,  mint-
egy  azt  dokumentálva,  hogy  egyes  területi  vezetőink  magyar-
ellenes felfogásában az elmúlt negyedszázad  folyamán semmi  sem  
változott.  (Sljahom Zsovtnya.  VI.  Uzshorod,  1965.  Dokumenti.  N.  
51.,  52., 53., sztr.  78., 81., 82.) A hírhedt határozat  eredményekép-
pen  következhetett  be  területünk  magyar  férfilakosságának  (18-
tól  50 évig) internálása  (1944), tekintet  nélkül  az egyének  pártál-
lására  és  előző  magatartására.  (Még  a  régi  kommunistákat,  a  
Magyar Tanácsköztársaság harcosait, a fasizmussal szemben  aktív  
vagy  passzív  ellenállást  tanúsítókat  sem  kímélve.)"  

1988. — Az  Évgyűrúk'88  c.  évkönyv  lehozza  Dupka  György  Az  
első  „megnyugtató  dokumentum"  a  helyi  magyarság  életében  c.  
dolgozatát,  melyben többek között az is olvasható, hogy  „A sztálini 
személyi kultusz  számlájára írható,  hogy  1944 novemberének  de-
rekától  (...) a férfinépet tizennyolctól ötvenötig elvitték  munkára...,  
ukrajnai és belorussziai munkatáborokban mint hadifoglyokat tar-



tották  őket  fogva.  1946-tól  fokozatosan  hazaengedték  az  életben  
maradottakat." 

December 31. A Kárpáti  Igaz Szó e napi  számában  Móricz  Kál-
mán  cikke révén  a helyi magyar sajtó először közöl olyan  ténymeg-
állapítást,  hogy  „...  a  férfiak közül  sokan  a  sztálini  megtorlások  
áldozatai  lettek,  nem tértek  vissza  a  lágerből".  

Az  év  végéig  elkészül  Nagy Jenő  túlélő  emlékirata  Megalázta-
tásban  címmel,  melyben  saját  élményei  alapján  elmondja  a  má-
lenykij  robotra  hurcoltak  kálváriáját.  Az  anyagot  magnófelvétel  
alapján  Dupka  György jegyezte  le.  Ebből  több  részlet jelent  meg  
kárpátaljai,  magyarországi  és  Egyesült  Államok-beli  magyar  ki-
adványokban. 

1989 eleje  A Miskolci  Fórum  3. száma részleteket  közöl  Dupka  
György—Nagy  Jenő  tollából  Akiknek  magyarsága  halálos  bűn...  
címmel,  melyben  megvilágítják  az  1944 novemberi  internálás  kö-
rülményeit. 

Január  7. A Kárpáti Igaz Szó lehozza a nagyberegi  Szabó Árpád 
cikkét,  melyben  többek között mint kommunista  kifejti, hogy  „sok  
olyan kommunista  is bekerült  ezekbe  a táborokba,  aki  a felszaba-
dulás  előtt  életét  kockáztatva  hirdette  a  kommunista  eszméket,  
dicsőítette  a  Szovjetuniót,  Lenint  és  Sztálint."  

Február  9. Részlet  Csanádi  Györgynek  a Vörös Zászlóban  (ma  
Bereg  Hírlap)  megjelent  cikkéből:  „Háromnapi  élelemmel  kellett  
jelentkezni  a  gyűjtőhelyeken,  s innen  gyalog,  fegyveres  kísérettel  
indították  őket  a  Szolyván létesített  gyűjtőtáborba,  ahol  emberte-
len körülmények között, fűtetlen, betonpadlós barakkokban  tartot-
ták  őket. Sokan közülük már itt  megbetegedtek,  elpusztultak.  He-
tek,  hónapok  múlva  vitték  innen  tovább  az  embereket  a  
Kárpátokon  túl  levő  munkatáborokba.  Sokan  közülük  életüket  
vesztették, nem kevés az eltűntek száma, akikről gyermekeik, uno-
káik  máig  sem tudnak  semmit."  

Február  19.  A  Kárpáti  Igaz  Szóban  megjelent  Füzesi  Magda  
Kósa Anna balladája  c. verse,  melyben  lírai  szavakkal  emlékezik  
a  megzavarodott  anyára,  akinek  fiát  „három napra"  elhurcolták  s  
odapusztult. 

A januári-februári  hónapokat  követően  a  Kárpáti  Igaz  Szó-
ban,  a  Beregszászi  Vörös  Zászlóban  olvasói  levelek jelennek  meg,  



amelyek  a kárpátaljai magyar  és német férfilakosság elhurcolásá-
nak  miértjét  firtatják.  

Május  végén.  Ungváron  a  népképviselők  területi  tanácsának  
tizedik ülésszakán alakították  meg azt a  19 tagú bizottságot,  mely-
nek  feladata,  hogy  elősegítse  a  30—40-es  években  és  az  ötvenes  
évek  elején  a  represszió  áldozataivá  vált,  s azóta  rehabilitált  sze-
mélyek jogainak  és érdekeinek  érvényesítését.  A Mikola  Kacalap  
személyi nyugdíjas képviselő irányításával múködő bizottság fő fel-
adata:  segítséget nyújtani  a rehabilitált  személyeknek  az  őket  ért  
anyagi károk  megtérítésében  nyugdíj- és lakásellátásuk  megoldá-
sában,  s ha  szükségesnak  találják,  emlékművet  emeljenek  a  rep-
resszió  áldozatainak.  

A bizottság Jurij Vorobecnek,  a területi  végrehajtó bizottság tit-
kárának  a  részvételével  megtartotta  első ülését,  melyen  meghall-
gatták  a területi  ügyészség és  a bíróság, valamint  az  állambizton-
sági  bizottság  területi  főosztálya  tájékoztatóját  arról,  milyen  
tevékenységet fejtettek, illetve fejtenek ki  a 30—40-es  években  és  
az ötvenes  évek  elején  a represszió  áldozataivá  vált  személyek jo-
gainak  helyreállításában  és  érdekeinek  védelmében.  A  tájékoz-
tatás  során  elhangzott,  hogy  az illetékes  szervek  elsősorban  azok-
nak  a  politikai  emigránsoknak  az  ügyeit  vizsgálják  felül,  akik  
1939—1941 során  a CSKP utasítására  illegálisan  elhagyták  Kár-
pátalját  és  a  Szovjetunióba  szöktek,  ahol  ún.  különleges  értekez-
letek  döntöttek  sorsukról,  mégpedig úgy, hogy tiltott  határátlépés  
címén  5—7  év börtönbüntetést  szabtak  ki  rájuk.  Eddig  már  107  
ilyen  személyt  rehabilitáltak.  Az  illetékes  szervek  másodsorban  
1954-től  visszamenőleg  vizsgálják  felül  a  represszió  áldozatává  
vált  személyek  ügyeit.  Eddig már  több mint  300 ilyen  üggyel fog-
lalkoztak,  ami  490 embert  érint.  

A rehabilitációról  szóló  igazolást  megküldik  az érintett  szemé-
lyeknek  vagy hozzátartozóiknak,  s ez okmányként  szolgál  a  mun-
kaviszony  igazolására,  a  nyugdíj megállapítására  stb. Arról  is  szó  
volt  azonban  az  ülésen,  hogy  sok  esetben  gondot  okoz  a  rehabili-
táció alá eső személyek megtalálása, mivel sokan közülük már nem 
is laktak  területünkön,  többen  pedig elhaláloztak,  s  ismeretlenek  
a  hozzátartozók  is,  akiknek  az  igazolást  megküldenék.  



Arra  vonatkozóan,  hogyan  állítsanak  területünkön  emléket  a  
represszió  áldozatainak,  a  bizottság  a  közvélemény  tanul-
mányozása  után,  később tesz javaslatot. 

Megjegyzendő, hogy a bizottság kényes kérdésnek minősíti a ma-
gyar  és  német  férfiak  1944-es  novemberi  internálását,  ebben  az  
ügyben  egyelőre  nem foglal  állást.  

Július  16. A Kárpáti  Igaz  Szó hasábjain  Bodnár  Tibor  ungvári  
olvasó  tollából  cikk jelenik  meg,  melyben  a  magyar  férfiak  inter-
nálásával  kapcsolatos  tárgyilagos feltárást  sürgeti:  

„Tisztelt  szerkesztőség!  
Engedjék  meg,  hogy  a  demokrácia  és  a  nyíltság  nevében  meg-

kérjem  Önöket,  valamilyen  úton-módon  próbáljanak  utánajárni,  
mi és hogyan  is történt  vidékünkön  a háború után.  Az  1944 őszén 
elrendelt  megtorlásra  gondolok,  amely  elsősorban  a magyar férfi-
lakosság  ellen  irányult.  (...)  

Mi  volt  ezeknek  az  embereknek  a  bűne?  És  mi  lett  a  sorsuk?  
(...) 

Vajon hogyan történhetett  meg mindez? Kinek az  indítványára?  
(...) Remélem,  hogy  ezekre  a kérdésekre  is választ  kaphatunk."  

Júliusa  A  Kárpáti  Igaz  Szó  tudósítása.  Végre  megtört  a  jég!  
Amiről  addig  nem  lehetet  beszélni,  arról  a  közvélemény  sürgeté-
sére  a hatalmi  szervekben  sem lehetett  hallgatni:  

MUNKACSOPORT  ALAKULT  
azok  sorsának  kivizsgálására,  akiket  1944  őszén  

munkatáborokba  vittek  
...A népképviselők  területi  tanácsa mellett bizottság alakult  ab-

ból  a  célból, hogy  segítse  elő  azon rehabilitált  személyek  jogainak  
és érdekeinek biztosítását,  akik  a 30—40-es években, valamint  az  
50-es évek elején megtorlások  áldozatai lettek, s hogy emlékművet  
állítsanak  nekik.  

Ezen  bizottsághoz,  valamint  más  állami  és  társadalmi  szerve-
zetekhez is sokan fordultak az utóbbi időben azzal a kéréssel, hogy 
tisztázni  kellene  azoknak  a  magyar  férfiaknak  a  sorsát,  akiket  
1944—ben munkatáborokba  vittek  Kárpátaljáról.  

E kérdés  beható  tanulmányozása  végett  a területi  tanács  emlí-
tett  bizottsága  munkacsoportot  alakított  a  következő  összetétel-
ben: 



Antonik  Tibor  —  a beregszászi  (beregovói) járási  Lenin  
Kolhoz  elnökhelyettese,  

Gerzánics Mária  —  a  Szovjetunió népképviselője,  a  nagy-
szőlősi  (Vinogradov)  központi  járási  
kórház  osztályvezető  orvosa,  

Dupka  György  —  a  Kárpáti  Kiadó  szerkesztője,  
Gajdos Béla  —  a Beregszászi  Gazdaságközi  Építő vál-

lalat  mestere  
Dadai  Árpád  —  a  Beregszászi  járási  belügyi  osztály  

vezető  nyomozója  
Daskevics Jurij  —  az USZSZK TA és Felsőfokú  Oktatási  

Minisztériuma  tudományos-kutató  
laboratóriumának  (Ungvár)  tudo-
mányos  munkatársa.  

Szabó Béla  —  a Kárpáti  Igaz Szó helyettes  szerkesz-
tője 

Orosz József  —  az  ungvári  járási  ügyészség  vezető  
nyomozója 

Váradi-Sternberg János — professzor,  a  Hungarológiai  Központ  
tudományos főmunkatársa  

A bizottság kéri  azokat, akik  dokumentális  anyaggal  rendelkez-
nek  az  adott  kérdésben, juttassák  el  azt  a  következő  címre:  Uzs-
gorod,  Lenin  tér  4  sz., területi  végrehajtó bizottság.  (A 30—40-es 
években  és  az  50-es  évek  elején  megtorlások  áldozatává  lett  sze-
mélyek rehabilitálását  elősegítő bizottság.)  Telefon: 3—44—13. 

Augusztus.  A Hatodik  Síp  (a kárpátaljai  magyar  irodalom  fó-
ruma)  próbaszámában.  Az  1944-es  deportálásokról  címmel  gyűj-
teményt  ad  közre  a  következő  szavakkal:  „Összeállításunkkal...  
nem  szeretnénk  a  szakemberek,  tudós  történészek  vagy  hatósági  
nyomozók  területére  tévedni;  még  kevésbé  a  történelem  igazság-
tevőinek  képében  feltűnni.  Publikációnkat  adaléknak,  egyfajta  
megközelítési  lehetőségnek,  vitaalapnak  tekintjük.  Amit  közrea-
dunk,  az  egy regényrészlet  (a  Szép  Szó rovatban),  egy vers  és  egy  
dokumentum-válogatás,  továbbá néhány  oldal  egy készülő  könyv-
ből." 



Szeptember  6.  A  KMKSZ  elnökségének  ülése  döntést  hozott  
egy akció elindításáról,  amelynek  célja az  1944 őszén, nem  sokkal  
a  háború,  a front elvonulása  után  deportált  magyar férfilakosság 
emlékének  megörökítése,  a  munkatáborban  elpusztult  áldozatok  
és  a  testi-lelki  nyomorékként  hazatértek  rehabilitálása  volt.  A  
Dupka György által beterjesztett Körlevelet jóváhagyta és megerő-
sítés végett  a  közelgő választmányi  ülés napirendjére  tűzte:  

K Ö R L E V É L 

A  KMKSZ ELNÖKSÉGÉNEK  FELHÍVÁSA AZ 
ALAPSZERVEZETEKHEZ 

EMLÉKMŰVET A SZTÁLINIZMUS  MAGYAR ÁL-
DOZATAINAK! 

Alapszabályunk  hatodik  pontja  kimondja,  hogy  szövetségünk  
előmozdítja történelmi  múltunk  feltárását, hiteles bemutatását,  a  
fehér foltok felszámolását. Ebből kiindulva az elnökség kérelemmel 
számít  fordulni  az  1989 májusában  alakult  területi  rehabilitációs  
bizottsághoz,  hogy  a  sajtón keresztül  nyilvánosan  ismerjék  el  an-
nak  az  1944  novemberében  elhurcolt  sok  ezer  magyar  férfinak,  
német  (sváb) és más nemzetiségű  lakosnak  az ártatlanságát,  aki-
ket  munkatáborokba  kényszerítettek,  ahol  tömegesen haltak  meg  
az éh-  és fagyhalál, a pusztító járványok,  az embertelen  körülmé-
nyek következtében.  Nem egyéni, hanem kollektív  rehabilitásukat  
kérjük, továbbá azt: tegyék lehetővé, hogy az egykori  szolyvai gyűj-
tőtábor  tömegsírjának helyén  épített benzinkút falára  emléktábla  
kerüljön, nyilvánosan  megjelölve  ezzel  a  sztálinizmus  kárpátaljai  
áldozatainak  eme eltitkolt  sírhelyét.  

A KMKSZ elnöksége összefogásra szólítja fel alapszervezeteinek 
tagjait,  Kárpátalja  településeinek  lakóit:  ÁLLÍTSUNK  MÉLTÓ  
EMLÉKET  A  SZTÁLINIZMUS  KÁRPÁTALJAI  ÁLDOZATAI-
NAK, az  1944-es novemberi  elhurcolás magyar,  sváb és más  nem-
zetiségű  civil  halottainak!  



Az emlékmű, illetve emlékoszlop, emléktábla vagy kopjafa helye 
legyen minden magyarlakta  település köztemetőjének bejárati  elő-
tere vagy  a felekezetek templomkertje. Az a célunk, hogy ha  szim-
bolikusan  is, hazahozhassuk  elsiratatlan halottainkat,  hogy halot-
tak  napján  a felvésett nevek  előtt némán  fejet hajthassunk  abban  
a környezetben,  ahol őseink nyugszanak,  ugyanott gyertyát gyújt-
hassunk,  koszorúzhassunk.  

Az  áldozatok  névsorának  összeállításában  az  alapszervezetek  
tagjai vállaljanak  kezdeményező,  irányító  szerepet.  Az adott  tele-
pülés halottainak  és  túlélőinek  neveit,  visszaemlékezéseit,  az  el-
hurcolás körülményeit  örökítsék  meg emlékkönyvben,  így téve fe-
ledhetetlenné,  dokumentálva  a tragikus  eseményeket.  

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség folyó év novemberé-
ben  Beregszászban  emlékkonferenciát  rendez A sztálinizmus  kár-
pátaljai  áldozatai  címmel.  Ezzel  kapcsolatosan  is várunk  és  elfo-
gadunk  javaslatokat.  

1989-et  írunk! Magyarok  és nem magyarok! Emberek!  Túlélők!  
November  26-án  13 órakor  konduljanak  meg  a  harangok!  Emlé-
kezzünk együtt, lehajtott fővel, emberi méltósággal  a sztálini  meg-
torlás  áldozataira,  a  meggyötörtekre,  a megalázottakra,  a jeltelen 
tömegsírokban  nyugvó kedves halottainkra.  E jó  célokra  értelmes  
szövetséget  kössünk,  hogy  ehhez hasonló  tragikus  esemény  többé  
meg ne  ritkíthassa  a  sorainkat.  

Szeptember  10. Munkácsi  választmányi  ülésén  a  KMKSZ elfo-
gadta  a  KMKSZ elnöksége  által  beteijesztet  Körlevelet.  

Szeptember második fe lében igen feszült politikai  légkörben  
kezdődött  a  KMKSZ  elnöksége  által  szorgalmazott  névsorok  ösz-
szeállítása,  a politikai  rehabilitáció  szorgalmazása.  Jól  érzékelteti  
ezt  a terület  vezetőinek  azon  véleménye,  amely  szerint  nem  kívá-
natos  a háborút követő internálás magyar  áldozatainak  neveit kü-
lön emléktáblákon,  emlékműveken  feltüntetni.  

Október  10. A Kommunizmus  Zászlaja című nagyszőlősi járási 
lap a magyarok internálásával kapcsolatosan  megszólaltatja  Klav-
gyija Zabrodát,  a munka  és  a háború  veteránjai járási  szervezeté-
nek  helyettes  elnökét,  aki  így fejti ki  nézeteit:  

„A szovjethatalom  első hónapjaiban járásunkban  kezdtek  érvé-
nyesülni  a  nemzetiségi  kérdés  megoldásának  lenini  elvei.  Ennek  



bizonyítéka,  hogy  a  nagyszőlősi járás  gazdasági  és kulturális  éle-
tében  nemzetiségi  kádereket  képeztek  ki,  köztük  magyar  nemze-
tiségüeket is. Fokozott  figyelmet  fordítanak  a nemzetiségi  kapcso-
latok  fejlesztésére  napjainkban  is.  Megalakult  a  Kárpátaljai  
Magyar Kulturális Szövetség járási  szervezete. Csak az a baj, hogy 
vannak  olyan  emberek,  akik  különböző  rágalmakat  teijesztenek,  
mondván,  1944-ben  minden  magyar  nemzetiségű  férfit  elhurcol-
tak.  Az ilyen és hasonló rémhír nem más, mint  az  ellenségeskedés  
szítására tett  kísérlet,  méghozzá  nemzetiségi  alapon."  

Október  dereka.  A  KMKSZ  és  a  területi  hivatalos  szervek  
tisztségviselői között  a vita nem csendesül. Végül konszenzus  ala-
kul ki  a névsorok  összeállítása  és az emlékművek felállítása ügyé-
ben.  A KMKSZ-aktivisták  a magyarlakta  településeken  nehezen,  
de megszerzik  a hivatalos jóváhagyásokat  az emlékjelek felavatá-
sára.  A nagypaládi  Juhász  Béla,  a  szövetség  választmányi  tagja,  
kemény hangon helyreigazítja a Kommunizmus Zászlaja c. lapban 
megjelent  közlemény  történelemhamisító  állításait:  „Nagyon  fur-
csának találtam, hogy Klavgyija Zabroda kereken tagadja mindazt, 
ami  1944-ben történt,  amikor minden  egészséges férfiembert úgy-
mond háromnapi  munkára  gyűjtöttek  össze, és embertelen  körül-
mények között hurcoltak  el az ország belsejébe. A vagonokban  még  
ivóvizet sem kaptak, helyette  a havat ették. Érdemes  elgondolkod-
ni  azon, hogyan  nézhettek  ki  ezek  az emberek  annak  utána,  hogy  
hat  hónapig nem mosakodhattak,  nem  nyiratkozhattak-borotvál-
kozhattak.  Klavgyija Zabroda pedig mindezt koholmánynak,  rága-
lomnak minősíti. Csak a mi falunkból több mint száz embert  vittek 
el.  Közülük  51 sohasem tért vissza.  A túlélők  elmondása  szerint  a  
táborokban  mint  a fahasábokat,  úgy rakták  szekérre  a  holtteste-
ket,  aztán  pedig traktorral  temették  be  őket  a havas  földbe."  

Az ugyancsak  nagypaládi  Barát  Endre  részletesen  beszámol  a  
lágerélet  borzalmairól  a  KMKSZ  elnökségéhez  és  a  Kárpáti  Igaz  
Szó szerkesztőségéhez  eljuttatott  visszaemlékezésében.  

„A láger,  ahová  kerültem,  egy  régi  katonai  istálló  volt.  A  desz-
kapriccsek jól ki  voltak  számolva, mert  egy ember helyén  öten  ül-
tünk.  így  virrasztottunk  több héten  át.  De  a  keservesen  eltöltött  
első két  hónap  meghozta  a  gyümölcsét.  Lett  helyünk,  mert  a  lét-
számnak  csak  a harmada  maradt  meg. Néhányan  a kórházban,  a  
legtöbben  meg a  közös sírban  pihentek.  



Amikor  megérkeztünk  —  épp  Újév  napján  —,  a  láger  udvara  
tele  volt hóval,  de mi  azt  egy óra  leforgása alatt  megettük,  olyan  
lázasak voltunk. Már akkor éjjel többen meghaltak közülünk.  Útá-
na  dolgozni  vittek  bennünket.  Kemény  hideg  volt,  mi  meg  csak  
könnyű ruhában  indultunk  útnak.  

...  Kórházba  kerültem,  vagyis  mi  annak  neveztük,  mert  csak  a  
súlyos betegeket hozták ide. A drótkerítésen kívül volt berendezve, 
egyébként  fűtetlen volt,  és nem  volt benne  semmiféle bútorzat.  A  
betonpadlón  feküdtünk  az  elrongyolódott  ruháinkban,  a  párnát  a  
fejünk alatt  egy rossz  csajka jelentette. 

... Hat hónapig volt rajtam az az ing, amelyben eljöttem az édes-
anyám  ölelő karjából. Tele  voltunk  tetűvel,  még  a  szakállunk  is.  
Gyufával és papírszeletekkel  égetgettem  az alsóneműm  varrásait,  
hogy pár  percet tudjak  aludni."  

Október 27. Amikor még a járási tanácsi  vezetők  akadályozták  
a  megemlékezéseket,  az  emlékműállítást  —  a  nagypaládiak  szí-
vükre és a KMKSZ felhívására hallgatva — elsőként állítottak  em-
lékművet  a főút menti  temetőben.  

Október 28. A KMKSZ ungvári kibővített választmányi  ülésén  
az  első  napirendi  kérdésről  Dupka  György  felelős  titkár  tartott  
beszámolót. Ismertette  annak  a novemberben megtartandó  kétna-
pos konferenciának  az  előkészületeit,  melyet  a  sztálinizmus  kár-
pátaljai áldozatainak  emlékére rendeznek  Beregszászban,  továbbá  
szólt az elhurcoltak névsorának  összeállítását,  az emlékművek fel-
állítását  akadályozó  tényezőkről.  Ezek  között  elsősorban  a  helyi  
vezetők tájékoztatásának hiányát  említette  meg.  

Szabó Béla, a területi tanács mellett alakult  azon  munkacsoport  
vezetője, amely az  1944 őszén munkatáborokba vitt magyar férfiak 
sorsának  kivizsgálására  alakult,  társbeszámolójában  hangsúlyoz-
ta,  hogy  a  KMKSZ nagy  érdemeket  szerzett  történelmünk  e fehér 
foltjának  eltüntetésében,  a  munka  beindításában  és  véghezvi-
telében.  Ugyanakkor  fontosnak  tartotta,  hogy  a  névsorok  össze-
állítása  a helyi  tanácsok  aktív  közreműködésével  történjen,  ezzel  
is  csökkentve  az  esetleges  tévedések  kockázatát.  Nagy  Jenő  ung-
vári  nyugdíjas,  aki  maga  is  megjárta  a  munkatábort,  a  meghur-
coltak nevében azért emelt szót, hogy az egyéni rehabilitáción  kívül  
az áldozatok kollektív rehabilitálása  is történjék meg; hivatalosan 
ismerjék el, hogy ártatlanok  voltak, és nevezzék meg a felelősöket. 



A választmány  úgy döntött,  hogy  az  emlékkonferenciát  novem-
ber  18—19-én tartják meg, a megemlékezések,  emlékműavatások  
napja  pedig november  26-a  lesz.  

Október 31.  A Kárpáti  Igaz  Szó arról  tudósít,  hogy  
ÜLÉST  TARTOTT  
a  népképviselők  területi tanácsa mellett létrehozott  ama  bizott-

ság,  amely  a  30—40-es  években  és  az  50-es  évek  elején  történt  
megtorlások  áldozatai  jogainak  és  érdekeinek  védelmét  hivatott  
elősegíteni.  Ezen bizottság keretében, mint már  arról hírt  adtunk,  
külön munkacsoport alakult  azon magyar nemzetiségű férfiak sor-
sának  feltárására,  akiket  1944  őszén  munkatáborokba  vittek.  A  
mostani  ülésre  ezen  munkacsoport  tagjait is meghívták,  hogy  kö-
zösen  tárgyalják  meg  a legsürgősebb  teendőket.  

A bizottság  figyelembe  vette, hogy a Kárpátaljai Magyar  Kultu-
rális  Szövetség  választmányának  szeptemberi  ülésén  elfogadott  
felhívás nyomán  a  KMKSZ alap szervezetei  már  hozzáláttak  a  lá-
gerekbe elhurcoltak  névsorának  összeállításához,  s azon kívül  em-
lékkonferenciát és gyűléseket  is terveznek tartani. Néhány helyen 
már arról is döntöttek, hogy emlékművet, illetve — táblát  állítanak  
a  lágerekben  életüket  vesztett  férfiaknak. Célszerűnek  látszik  te-
hát,  hogy a munkacsoport  tevékenységében  a  KMKSZ  szervezete-
inek  a  segítségére  is  támaszkodjon.  A bizottság  tagjai javasolják, 
hogy a helyi tanácsok végrehajtó bizottságainak  aktív  közreműkö-
désével  és irányítása  alatt  kell  a  továbbiakban  e munkát  végezni  
azzal  a  céllal,  hogy  minden  településen  képet  kapjanak  róla,  kik  
kerültek  lágerekbe  1944  őszén,  s  kik  azok,  akik  sohasem  tértek  
haza  azokból.  Az így kapott  adatok  segítségül  szolgálnak  a  bizott-
ság  számára  a  levéltári  és  más  okmányok  megtalálásában  és  az  
áldozatok jogainak  és érdekeinek helyreállításában.  E  tevékenysé-
get,  akárcsak  az  emléktáblák  és  emlékművek  készítését,  alapos  
körültekintéssel,  a  törvények  idevágó rendelkezéseinek  a  megtar-
tásával  kell  végezni.  

Szó  volt  a  bizottság  ülésen  arról  is,  hogy  a  fasiszta  lágerekbe  
vetett ellenállók emlékének megörökítésével  is foglalkozni kellene. 

A bizottság  a  helyi  tanácsok  elé  terjeszti  a  megvitatott  kérdé-
sekkel kapcsolatos javaslatait.  

November 18. A Kárpáti Igaz Szó új rovatot indít.  Segíthetünk?  
cím alatt közreadja  az ungvári  Hanics  Ilona levelét: „...  Bizonyára  



sok olvasónak  szerezhetnek  örömet  ez által, ha  sikerül  megtalálni  
rég nem látott  kedves barátjukat,  ismerősüket,  hozzátartozóikat.  
Üröm  az  örömben, hogy talán  megkésett  kissé: akiket  szeretnénk  
megtalálni,  nem  biztos,  hogy még az  élők  sorában  vannak.  

Én  is  ilyen kéréssel  fordulnék  a  szerkesztőséghez.  
Egyik régi kedves ismerősömet  szeretném megtalálni — Kubas-

kó Tivadarnét.  A félje Kubaskó Tivadar,  a 30-as években  a  bereg-
somi  általános  iskolának  volt  az  igazgatója.  Valamikor  az  50-es  
években tudtam meg, hogy mint magyart,  őt is,  fiát is lágerbe hur-
colták. Azóta semmit  sem hallottam felőlük: nem tudom hol  élnek,  
s  élnek-e  egyáltalán.  

Nagyon  szeretném  tudni,  mi  lett  a  család  sorsa.  
November 18. Henrih  Bandrovszkij,  az Ukrajnai  Kommunista  

Párt  területi  bizottságának  első  titkára  interjút  adott  a  területi  
lapoknak,  így a Kárpáti  Igaz Szónak  is,  abból  az alkalomból,  hogy  
a  területi  pártbizottság  a  napokban  tartja  soronkövetkező  plénu-
mát: 

„Közismert,  hogy a  magyar  lakosság  egy részét  1944-ben  mun-
katáborokba hurcolták. A Kárpáton túli Magyar Kulturális  Szövet-
ség vezetősége  ezeknek  az  embereknek  emléket  szeretne  állítani.  
Ez jogos.  Helyes  lenne  viszont  a kérdést  úgy felvetni,  ahogy  a  te-
rület  lakosságának  másik  része  teszi,  azaz  mindent  komplex  mó-
don  megvizsgálni.  Vagyis  figyelembe  venni  minden  kárpátontúli  
áldozatot. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a fasiszta megszál-
lás  idején  a börtönökbe  és  a táborokba  183 395 embert  hurcoltak,  
közülük mintegy  115 ezret halálra kínoztak, felakasztottak, agyon-
lőttek.  Kárpátontúl  felszabadulásakor  a  Vörös  Hadsereg  10  066  
katonája esett el. A sztálini megtorlásoknak  is sok különböző nem-
zetiségű  ember  esett  áldozatul.  

A lapok  most  közlik  a rehabilitáltak  névsorát.  Ezeket  a  kérdé-
seket  jó  lenne  a  helyi  párt>-  és  a  tanácsi  szervekben  megvitatni,  
hiszen  a  megtorlások  kiterjedtek  minden járás  és  település  lako-
saira,  minden  nemzetiség  képviselőire."  

November  18.  A  KMKSZ  Beregszászban  emlékkonferenciát  
rendezett,  melyen  szó esett  a visszaemlékezések  mellett  az  elhur-
colás politikai hátteréről,  a rehabilitáció  történelmi  szükségszerű-
ségéről. A rendezvényen részt vettek kárpátaljai  és  magyarországi  



történészek,  kutatók.  Az  emlékkonferencia  határozatot  is  elfoga-
dott, amely  az igazság helyreállításáért  szállt síkra. A konferencia 
után  a  résztvevők  megalakították  a  Túlélők  Bajtársi  Körét,  hogy  
annak  tagjai visszaemlékezéseikkel  hathatósan  segítsék  a  rehabi-
litációs bizottság munkáját. Elnökévé  id. Sari Józsefet,  alelnökévé 
Nagy Jenőt  választották.  A konferencián  többek  között jelen  volt  
Páldi András,  a Magyar  Köztársaság kijevi főkonzulja is. A bereg-
szászi járási  és a területi  tanácsi  és más hivatalos  szervezetek  ve-
zetői  nem  jelentek  meg.  (A konferencia  anyagát  rövidítve  jelen  
gyűjteményünk  tartalmazza).  

November 16. Az a hír járja Kárpátalját, hogy a hivatalos  szer-
vek  nem  engedélyezik  az  emlékkonferencia  megtartását.  Ezzel  
kapcsolatosan  a Kárpáti  Igaz  Szóban  az alábbi  interjú jelent  meg:  

A SZTÁLINIZMUS  ÁLDOZATAIRA  EMLÉKEZÜNK  
Mint már  többször hírt adtunk  róla,  a Kárpátaljai  Magyar  Kul-

turális  Szövetség  e hónap  végén  számította  megtartani  A  sztáli-
nizmus kárpátaljai áldozatai  című emlékkonferenciáját. A területi 
választmány  legutóbbi  ülésén  az  emlékkonferenciát  november  
18—19-re hozták  előre,  de az  utóbbi  napokban  olyan  hírek  is fel-
röppentek,  hogy  kétségessé  vált  a  rendezvény  eredeti  helyszíne.  
Ezzel  kapcsolatban  kértünk  tájékoztatást  Dupka  Györgytől,  a  
KMKSZ felelős titkárától. 

— Valóban voltak nehézségeink. Mivel ilyen jellegű konferenciát 
vidékünkön  még nem tartottak,  már  csak  a kérdés  politikai  súlya  
miatt is számítani lehetett nézeteltérésekre.  Az utóbbi néhány  na-
pon  ezeknek  a  véleménykülönbségeknek  az  áthidalása  történt  
meg, mivel a területi tanács és a Beregszászi Járási Tanács vezetői 
nem látták  tisztán  a konferencia célját, és szervezési  mulasztások  
is felszínre kerültek. Zinaida Szuhannal,  a területi  vb elnökhelyet-
tesével sikerült elhárítani  a konferencia megtartását  veszélyeztető  
akadályokat,  így  a  rendezvényt  a jelzett  időpontban  fogjuk  meg-
tartani. 

— Vagyis  18-án  és  19-én  a  beregszászi járási  művelődési  köz-
pontban... 

— Igen,  szombaton  délelőtt  közép-európai  idő  szerint  9  órakor  
lesz  a  megnyitó, majd  előadások  hangzanak  el,  és  szót kapnak  az  
1944 őszén  történt  elhurcolások  túlélői  is.  Felszólal  többek  között  
Alekszej  Korszun,  a  területi  rehabilitációs  bizottság  helyettes  el-



nöke, Zseliczky Béla moszkvai történészprofesszor, dr.  Gyarmathy  
Zsigmond  Nyíregyházáról,  aki  a  megyei levéltár  vezetője.  

— Kiknek  a jelenlétére  számítanak  a helybeliek  közül?  
— A konferenciát nemcsak  a magyarok  ügyének  tekintjük.  Szó  

lesz itt  a területünkről  elhurcolt német, román, zsidó és kárpátuk-
rán  áldozatokról  is.  Egyébként  pedig  a  KMKSZ helyi  szervezetei  
ötfős  csoporttal  képviseltetik  magukat,  de  ha  marad  még hely  a  
teremben,  minden  érdeklődőt  szívesen  látunk.  

—  Valójában  milyen  célt  szándékoznak  elérni  a  konferencia  
megtartásával? 

Szövetségünk  Alapszabálya  is fontos célként jelöli  meg a  törté-
nelem  fehér  foltjainak felszámolását,  és  a  hasonló  rendezvények  
elősegíthetik  a tisztánlátást,  a tabuk  ledöntését.  Konkrét  támoga-
tást  szeretnénk  nyújtani  a  területi  rehabilitációs  bizottságnak,  
hogy  az  igazságnak  megfelelően  sikerülhessen  feltárni  az  1944  
őszén történtek körülményeit  és következményeit.  Tartozunk  a vi-
dék  magyar  lakosságának  is azzal, hogy tisztára  mossuk  azoknak  
az embereknek  az emlékét,  akik ártatlanul  szenvedtek  a  lágerek-
ben,  eléljük  kollektív  rehabilitásukat.  Ennek  a  már  megkezdett  
munkának  része  többek  között  az  elhurcoltak  névsorának  az  
összeállítása,  emlékjeleken  való  megörökítése,  a  visszaemlékezé-
sek,  dokumentumok  és  a  konferencián  elhangzott  felszólalások  
könyv  alakban  történő  megjelentetése.  

Végezetül  el  szeretném  még  mondani,  hogy  a  konferencián  
gyászhetet  hirdetünk,  mely alatt  megemlékezések  lesznek  külön-
böző helyszíneken,  november 26-án  vasárnap,  13 órakor  pedig te-
rületszerte  megkondulnak  majd  a  harangok  az  áldozatok  emlé-
kére. 

November  26.  Egy  órával  dél  után  megszólaltak  a  harangok  
Kárpátalja-szerte.  A templomokban  és  a  temetőkben  az  elhurcol-
takra  emlékeztek  a  magyarlakta  helységek  lakói.  Beregszászban  
ezrek vettek részt az áldozatok jelképes temetésén, Ungváron, Csa-
pon, Visken,  Szalókán  és több tucat más településen  százak  állták  
körül  a  munkatáborok  lakóinak  emlékmüvét,  kopjafáját,  emlék-
tábláját vagy  a később felállítandó emlékmű  alapkövét.  

Este  18 órakor az ablakokban a hozzátartozók  Kárpátalja-szerte  
gyertyát  gyújtottak  a  sztálini  önkény  áldozataiért.  



December  10. Választmányi  ülésén  a  KMKSZ elfogadta  a  szö-
vetség választási  platformját is.  A nemzetiségi jogok terén  c. feje-
zetben  követeli:  

— Nyilvánosan rehabilitálják (nem egyéni, hanem kollektív  ala-
pon)  az  1944  novemberében  elhurcolt  sok  ezer  magyar  férfit,  va-
lamint  német  és más nemzetiségű  lakost,  akiket  1944  novembere  
és  1947 májusa között kényszerítettek  munkatáborokba.  

—  Az  1930-as,  1940-es  és  1950-es  években  koncepciós  perek  
útján jogtalanul  elítéltek, kivégzettek  politikai  rehabilitálását.  

December folyamán  a Magyar  Televízió Panoráma  c. műsora 
riportot mutat be a szalókai temetőbeli jelképes temetésről, melyen 
részt  vettek  a  túlélők  és  az  elhunytak  hozzátartozói  is.  A  rövid  
dokumentumfilmet  Mankovits  Tamás  készítette.  Ez  volt  az  első  
nyilvános  híradás  a  Magyar  Televízióban  az  1944-es  novemberi  
eseményekről. 

A kárpátaljai magyar  elhurcoltakkal  kapcsolatos műsort  sugár-
zott  a  Magyar  Rádió  Vasárnapi  Újság  c. műsora  is.  A  magyaror-
szági lapok közül  Botlik József jóvoltából  a Magyar  Nemzet  közölt  
több cikket  is  az  említett  kérdéskörben.  

1990. február 4. A Budapesti  Kongresszusi  Központban  levetí-
tették  a Malenykij  Robot  c. kétrészes  filmszociográfiát  a  szibériai  
lágerek  emlékeiről,  az  Uraitól  a  Kolimáig.  A  film  szerzői:  Gulyás  
Gyula és Gulyás János.  Kárpátaljai  vonatkozású  anyagokat  is fel-
dolgoztak. 

Március  27.  Ezen  a napon  nem mindennapi  találkozóra  került  
sor  Ungváron,  Ukrajna  Állambiztonsági  Bizottsága  kárpátontúli  
területi  főosztályának  épületében.  A meghívottak  között  voltak  a  
KMKSZ,  a román,  a német,  a ruszin kulturális  szövetség képvise-
lői, akik  megtekintették  a koncepciós  perek  anyagait,  hivatalosan  
itt  az  is elhangzott,  hogy  a belügyi  szervek  folytatják az  internál-
tak, politikai  elítéltek  ügyeinek  feldolgozását és rehabilitásuk  elő-
készítését.  1989-től  3112 kárpátaljai ügyét vizsgálták felül,  adták 
vissza  becsületüket.  

Július 15. A Kárpátalja  5. számától kezdve Dupka  György köz-
readásában  folyamatosan  közli  a kárpátaljai  magyarlakta  telepü-
lésekből  1944-ben  a  sztálinisták  által  elhurcolt  és  a  lágerekben  
értelmetlenül  elpusztult  magyarok  névsorát.  



Májusban  a  területi  tanács  mellett  működő  rehabilitációs  bi-
zottságot a népképviselők választásának lebonyolítása után  átszer-
vezték.  Az új testület  elnöke  Molnár  Bertalan,  a  területi  vb  alel-
nöke; helyettese  Alekszej  Korszun,  a  KGB területi  főosztályának  
helyettes  vezetője.  Ügyvezető  titkárai:  Andrij  Seketa,  Dupkáné  
Kövy Edit.  A magyarok  közül  a bizottság átszervezése  után  tagja  
maradt: Dupka  György és Szabó Béla.  Ebből  az alkalomból  a  Kár-
pátalja  c. lapban  Móricz Kálmán  értékelő  összképet  ad  a  rehabili-
tációs bizottság  tevékenységéről:  

SZEPTEMBERRE  VARHATÓ  AZ ÁLLÁSFOGLALÁS 
ÍTÉLET NEM  VOLT,  CSAK  BÜNTETÉS  
Több  mint  egy  éve,  még  a  múlt  esztenő  májusában  alakult  meg  

a  területi  tanács  mellett  az  a  munkabizottság,  melynek  feladata  a  
sztálinizmus  áldozatainak,  a 30-as,  40-es  és 50-es  években  elköve-
tett jogsértések  és megtorlások  szenvedő  alanyainak  rehabilitálása,  
pontosabban:  rehabilitálásuk  előkészítése,  megszervezése.  Agyakor-
lat  nyelvére  lefordítva  ez  annyit  jelent,  hogy  megvizsgálják  a  jog-
sértések  körülményeit,  áttekintik  a  levéltárakban  őrzött  iratokat,  s  
indokolt  esetben javasolják  az  ügyészségi  és bírósági  szerveknek  az  
elítéltek  rehabilitálását.  Kárpátalja  magyar  lakossága  körében  is  
nagy  érdeklődés  övezte ennek  a bizottságnak  a munkáját  —  sajnos,  
sokáig  hiába.  A  Zakarpatszka  Pravda  című  újság  még  tavaly  meg-
kezdte  a  rehabilitáltak  névsorának  közlését,  ezek  a  listák  azonban  
csak elvétve  tartalmaztak  magyar  neveket.  Elsősorban  azokat  a per-
iratokat  vizsgálták  ugyanis  felül,  amelyek  a  harmincas  években  a  
Szovjetunióba  szökött  személyek  letartóztatása  és elítélése  nyomán  
születtek.  Amikor  felvetődött  az  1944 őszén elhurcolt  magyar  férfiak  
rehabilitálásának  kérdése,  a  bizottság  tagjai  közül  sokan  hitetlen-
kedve  csóválták  a fejüket:  számukra  is  meglepő  volt,  ami  a  front  
elvonulása  után  történt  közel  fél  évszázada.  

Ilyen  előzmények  után  hozták  létre a rehabilitációs  bizottság  azon  
csoportját,  amely  az akkori  eseményeket  volt hivatott  értékelni.  Telt-
múlt  az  idő,  ám  a 44-es  megtorlás  áldozatainak  ügye egy  tapodtat  
sem  haladt  előre.  A  csoport nem  végzett érdemi  munkát,  szerepét  tu-
lajdonképpen  a Kárpátaljai  Magyar  Kulturális  Szövetség  vállalta  át.  

— Úgy beszéltük  meg, hogy először összegyűjtjük az  elhurcoltak  
és az áldozatok nevét, aztán a listákat az állambiztonsági főosztály, 



a  KGB fogja hitelesíteni  — magyarázza  Dupka  György, aki az  ügy  
fő kezdeményezője  volt,  és  a magyar  csoportnak  is tagja lett.  — A 
következő lépés  az lett volna, hogy bíróság moncjja ki az  áldozatok  
ártatlanságát,  és a határozatot az újságokban teszik közzé.  Később  
azonban  megváltozott  a  helyzet,  a  hatóságok  arra  hivatkoztak,  
hogy mivel annak idején nem született ítélet, a bíróságnak itt  sem-
mi dolga. A KMKSZ egyszerűen gyűjtse össze a neveket, és  tegyük  
közzé  az  újságokban.  

—  A  hivatalos  szervek  milyen  segítséget  adtak  ehhez  a  munká-
hoz? 

—  A  KGB  támogatott  bennünket,  a  helyi  tanácsok  már  nem  
mindenütt,  de  azért  sikerült  megrendeznünk  Beregszászban  egy  
emlékkonferenciát  az  elhurcoltak  tiszteletére,  sok  helyen  az  em-
lékművek  is  elkészültek  tavaly  ősszel.  Ugyanakkor  a  kérdés  tör-
ténelmi  hátterének  a  tisztázása  mind  a  mai  napig  várat  magára.  
A KGB eleinte  tagadta,  hogy bármiféle dokumentum  lenne  a  bir-
tokában  ezzel  kapcsolatban.  Azóta  bebizonyosodott,  hogy  marad-
tak  írásos nyomai  az elhurcolásnak.  Egy titkos moszkvai  levéltár-
ban  előkerültek  az  erre  vonatkozó  dokumentumok,  ezekhez  
hozzájutni  azonban  nem  könnyű  dolog.  Szerencsére  a területi  le-
véltár mélyén is sikerült találni döntő bizonyítékokat,  így nem  csu-
pán  a  szájhagyományra,  az  emberi  emlékezetre  vagyunk  kényte-
lenek  hagyatkozni.  

—  Milyen  levéltári  iratokról  van  szó?  
— Miután  1944 őszén a férfiakat elhurcolták,  a falvak munkaerő 

nélkül  maradtak,  nem  volt  kinek  előteremteni  a  hatóságok  által  
igényelt  javakat.  így  született  az  a  körlevél,  mely  1945  közepén  
felszólította  a községi tanácsokat,  hogy állítsanak  össze pontos  lis-
tát  a  távol  lévő munkaképes  férfiakról. A beregszászi járás  30 fa-
lujának névsora került most elő, melyeken összesen  13600 név  sze-
repel.  Közülük  bizonyíthatóan  4150  embert  vittek  a  szolyvai  
gyűjtőtáborba. 

— Ezek  az  adatok  mennyiben  egyeznek  meg a  KMKSZ-alapszer-
vezetek  által  készített  kimutatásokkal?  

— Az eltérés  csekély, vagyis aktivistáink  jó, pontos munkát  vé-
geztek.  A baj inkább  az,  hogy  elhúzódik  a  névsorok  összeállítása.  
Az  ungvári  járásból  eddig  mindössze  15 helységből  érkezett  be  a  
lista,  a beregszásziból  17 falu küldte  el,  a  nagyszőlósiből  pedig  18.  



Ha  ez  így halad  tovább,  aligha  tudjuk  őszre  megjelentetni  a  ter-
vezett  emlékkönyvet.  

A  területi  tanács  legutóbbi  ülésszakán  újjászervezték  a  rehabili-
tációs  munkabizottságot.  Molnár  Bertalan,  a  tanács  első  elnökhe-
lyettese  személyében  új  elnököt  választottak.  Tőle  kérdezem:  

— Mikor  kerül  pont  az  elhurcoltak  rehabilitálásának  végére?  
— Hogy  mikor  és  milyen  formában  kerül  sor  a  rehabilitációra,  

ma  még nem  lehet  pontosan  tudni.  1944  őszén  nem  születtek  bí-
rósági határozatok, senkit nem ítéltek  el, így jogi rehabilitáció nem 
jöhet  szóba.  Az lehet az igazságszolgáltatás  egyik módja, hogy em-
léktáblákat,  emlékmüveket  állítunk  az elhurcoltak  tiszteletére,  és  
ahogy azt  a  KMKSZ már elhatározta,  emlékkönyvet adunk  ki. Ab-
ban az irányban is történnek lépések, hogy pontosan  megállapítsuk  
a  szolyvai  gyújtőtábor  melletti  tömegsír  helyét,  s  itt  emlékművet  
helyezzünk  el.  Ehhez  a munkához  igen  nagy  segítséget  kapunk  a  
Kárpátaljai Magyar  Kulturális  Szövetségtől,  s ezt  az  együttműkö-
dést  a jövőben  is folytatni  szeretnénk.  

—  Az  előbb  azt  mondta,  hogy jogi  értelemben  nincs  szükség  re-
habilitációra,  mert  nem  volt  ítélet  sem.  Ugyanakkor  a  túlélőket  
nemcsak  erkölcsi  és politikai  sérelem  érte,  hanem  anyagi  is,  hiszen  
a  lágerekben  töltött  éveket  nem  veszik  figyelembe  a nyugdíj  megál-
lapításakor,  vagy  például  az  ott  megrokkantak  és  hozzátartozóik  
nem jogosultak  segélyre.  Tesznek-e  valamit,  hogy  ezen  változtassa-
nak? 

— Őszintén  szólva  nem  látom  még  tisztán  a  kérdésnek  ezt  az  
oldalát.  Alig két  hónapja  vettem  át  a  bizottság  irányítását,  ez  a  
kérdés  azóta  nem került  szóba.  

—  Előbbre  jutottak-e  a  kérdés  történelmi  hátterének  a  vizsgála-
tában?  Kiderítették-e,  milyen  utasítás  alapján,  milyen  céllal  hur-
colták  el  a  magyar  férfilakosságot?  

— Tudtommal  senki  sem  adott  ilyen  megbízást  a  történészek-
nek.  A KGB ettől húzódozik, magyar történészeink  pedig alig van-
nak. 

— Mivel  foglalkozik  egyáltalán  a rehabilitációs  bizottság  magyar  
csoportja? 

— Eddig  a bizottság  egész munkája  meglehetősen  szervezetlen  
volt, még jegyzőkönyvet  sem vezettek  az ülésekről.  Most jóformán 



elölről kell kezdeni  az egészet. Szeptemberre  szeretnénk  összegez-
ni  az eddig feltárt anyagokat,  hogy annak  napján  elfogadhassunk  
egy  állásfoglalást  és  azt  megjelentethessük  a  sajtóban.  Vélemé-
nyem szerint már maga  az elhurcolások tényének  az elismerése  is  
igen  nagy  dolog.  

Negyvenöt  éven  át  hallgattunk,  hallgatnunk  kellett  arról,  mi  is  
történt  valójában  1944 őszén. Most  már  beszélhetünk  róla,  kimond-
hatjuk  az  igazságot.  Elég  ennyi?  Nekünk  talán  elég,  az  utánunk  
jövőknek  azonban  kézzelfogható  bizonyítékokat  kell átadnunk,  hogy  
ők  is  tisztán  láthassák  történelmünknek  ezt  a  tragikus  korszakát.  
Az  elhurcoltak  nyilvános  kollektív  rehabilitálására  van szükség!  Ne  
a KMKSZ  mossa  tisztára  a meggyalázottak  nevét és emlékét,  hanem  
az  a  hatalom,  amely  elkövette  a  törvénysértést.  

Július  27.  A Komszomolszkaja  Pravda  egyik  cikksorozata  fel-
fedi a nyilvánosság előtt  a  SZMERS szerepét  a  sztálini  utasítások  
végrehajtásában.  A katonai  kémelhárító  szervezet  neve:  Halál  a  
kémekre!  szavak  rövidítéséből  származik.  Az  NKVD mellett  ez  a  
különleges  alakulat  is  részt  vett  az  1944-es  novemberi  akcióban,  
amikor  a  magyarokat  és  a  németeket  lágerbe  kényszerítették.  
Egyik  vezetője Ivan  Alekszandrovics  Szeröv volt,  a későbbi  állam-
biztonsági  miniszter,  akinek  az ötvenes  években  a  magyarországi  
eseményekben  is  szerepe  volt.  Ukrajnában  Szeröv hajtotta  végre  
Hruscsov utasításait  a  tömeges  repressziókról.  

Augusztus 11. Badalóban  a  KMKSZ és  a területi  rehabilitációs  
bizottság szervezésében megtartják az első hivatalos  rehabilitációs  
estet,  ahová  a helyi  magyar  és ukrán  sajtó képviselőit  is  meghív-
ták.  Alekszej  Korszun  ezredes,  a  Szovjetunió Állambiztonsági  Bi-
zottsága  területi  főosztályának helyettes  vezetője ismertette  a  lá-
gerben  elhunyt  83  badalói  férfi közül  annak  a  23  személynek  a  
sorsát,  aki  a Minszki  területi  Boriszovban,  továbbá  a  Donyecki  és  
a  Harkovi  területen  pusztultak  el  kórlapjaik  szerint  végelgyen-
gülésben.  A badalói  temetőben  Forgon  Pálnak,  a  Kárpátaljai  Re-
formátus  Egyház  püspökének  és  Komlós  Attila  tiszteletesnek,  a  
Magyarok Világszövetsége főtitkárának a közreműködésével  isten-
tiszteletet  tartottak  az ártatlanul  elhunytak  emlékére.  

Augusztus 26. Molnár Bertalan  vezetésével ülést tartott  a meg-
torlások  áldozatainak rehabilitálását  elősegítő bizottság.  Megbízta  



Korszun Alekszej ezredest, hogy keresse fel a Moszkvai  Külünleges  
Levéltárat  s gyűjtsön dokumentumokat,  amelyek megvilágítják az 
1944-es  novemberi  elhurcolás  politikai  hátterét,  vizsgálja  meg,  
hogy itt őrzik-e  a hiteles lágerlistákat.  Dupka  Györgyöt felkérték, 
hogy  a  Beregszászi  Állami  Levéltárban hasonló  dokumentumokat  
kutasson  fel.  

Szeptemberi .  A nemzetközi  embeijogi konferencia keretén  be-
lül  Leningrádban,  a Forradalom  téren  lerakták  a  30—50-es  évek-
ben  történt  politikai  üldöztetések  áldozatai  emlékművének  alap-
kövét. 

Október  7. A RUH kárpátaljai  országrészi  szervezete  nagygyű-
lését a sztálini pártdiktatúra  áldozatai emlékének szentelte.  Egyik  
szónokuk,  Mihajlo Bánik  többek  között kihangsúlyozta:  „Az  1944.  
évi  felszabadulás  óta  Kárpátalja  többet  vesztett,  mint  a  korábbi  
ezer  év folyamán..." 

Október  6.  A RUH  Kárpátaljai  országrészi  szervezete  kezde-
ményezésére  Ungváron  megalakult  a  MEMORIAL  Társaság,  
amely  a  politikai  üldözöttek  rehabilitálásának  és jogaik  helyreál-
lításának  a  sürgetését  tűzte  maga  elé  célul.  A  KMKSZ  részérói  
Dupka  György lett  a választmány  tagja.  

Október  14. A KMKSZ választmánya  Tiszapéterfalván  Dupka  
György  előterjesztésében  két  fontos  nyilatkozatot  fogadott  el.  Az  
első: 

A KÁRPÁTALJAI  MAGYAR  KULTURÁLIS  SZÖVETSÉG  
NYILATKOZATA 

az  1944 novemberében  elhurcoltakkal  kapcsolatban  

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség  1989. november  18-
án  Beregszászban  kárpátaljai  és  magyarországi  történészek,  ku-
tatók  részvételével  emlékkonferenciát  rendezett  A  sztálinizmus  
kárpátaljai  áldozatai  címmel,  a  rendezvényt  támogatta  a  területi  
rehabilitációs bizottság  is,  az itt  elfogadott határozat  és  a  rehabi-
litációs munkabizottság 2. sz. jegyzőkönyve (1990. szeptember  22.)  
szerint  a  KMKSZ  

1. A következő  elvárásokkal  fordul  
— M.  Sz.  Gorbacsovhoz,  a  Szovjetunió  elnökéhez  



— a  Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa  Elnökségéhez  
— a  Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsához 
— az Ukrán  SZSZK Legfelsőbb Tanácsához, 
hogy nyilvánosan kéljenek bocsánatot  az USZSZK Kárpátontúli  

területén  élő magyaroktól, németektől, akiknek hozzátartozóit  18-
tól 50-éves korig  1944 novemberében csupán nemzetiségi  hovatar-
tozásuk  miatt  hurcolták  el  a  sztálini  munkatáborokba.  

2. Szolgáltassanak  igazságot  az  elhurcoltaknak  és kollektív  po-
litikai,  erkölcsi  rehabilitálásukkal,  a  vétkesek  megnevezésével,  
megbélyegzésével  állítsanak  méltó  emléket  az  otthonuktól  távol,  
értelmetlenül  elpusztultak  ezreinek,  a  testi-lelki  nyomorékként  
visszatérteknek. 

3.  A  Kárpátaljai  Magyar  Kulturális  Szövetség  az  elhurcoltak  
nevében  föllépve elvárja, hogy  a  lágerekben  embertelen  körülmé-
nyek  között  eltöltött  — minden  lágerlakó  túlélő  esetében  1  évet  
ismeijenek  el  3 évnek,  és minden  ott  töltött hónapért  300  rubeles  
munkabért  számoljanak  fel, mivel  civilként,  bírósági  ítélet  nélkül  
nehéz  fizikai  munkát  végeztek,  fizetést,  kártérítést,  erkölcsi  reha-
bilitálást  a mai  napig  nem  kaptak.  

4. A Szövetség elváija, hogy a mostani  államvezetés  tegyen  meg  
mindent,  hogy  a  múlt  sohasem  ismétlődhessen  meg,  hogy  a  de-
mokrácia térhódítása egyszer s mindenkorra  száműzze a népekkel, 
nemzetiségek  és személyekkel  szembeni megtorlást,  a rettegést  az  
emberek  életéből  s ezzel is közösen állítsunk  méltó emléket  a  sztá-
linizmus  áldozatainak  

Felhívást  fogadott  el  arról  is,  hogy gyűjtés kezdődik  az  egykori  
szolyvai  láger helyén  létesítendő  emlékpark  finanszírozására:  

FELHÍVÁS 

MAGYAROK ÉS NEM  MAGYAROK  

A Kárpátaljai  Magyar  Kulturális  Szövetség  azzal  a  felhívással  
fordult  tagjaihoz,  magyarokhoz  és  nem  magyarokhoz,  vállalatok,  
üzemek,  mezőgazdasági  nagyüzemek,  gazdaságok  és  társadalmi  
szervezetek  vezetőihez,  a  magánvállalkozókhoz,  hogy  lehetősége-



ikhez képest  anyagi hozzájárulásukkal  segítsék  a Szolyvai  Emlék-
park,  s területén  a  sztálinizmus  áldozatai  emlékművének  létreho-
zását,  ahol  köztudottan  1944 novembertől  1945  első feléig műkö-
dött  az  a  gyűjtőtábor,  illetve  haláltábor,  ahová  az  ártatlanul  
elhurcoltakat  vitték  azzal  a  szándékkal,  hogy  a helyi lakosság kö-
réből kiszűrjék az életerős férfiakat, akiknek csupán  nemzetiségük  
volt  a bűnük  ahhoz, hogy  a  sztálini  munkatáborokban  embereket  
tizedelő rabszolgamunkára kényszerítsék,  semmibevéve a nemzet-
közi  emberi jogokat  is. A jelzett  időszakban  a  szolyvai  gyűjtőtábor  
mellett járványos betegség, éh- és fagyhalál következtében  ezreket  
hantoltak  el  a jeltelen  tömegsírokban.  A közel  1 hektáros,  immár  
csonka  sírmezőnek  a  megmentése,  rendbehozatala,  emlékhellyé  
való nyilvánítása  nemcsak  a magyarság ügye, hanem  Kárpátalján  
kívül  Közép-Kelet-Európa  népének  is  ügye,  hiszen  a  legyengült  
hadifoglyokat  is itt  gyűjtötték  össze,  közülük  sokuknak  ez  a  hely  
lett  a  végső  nyughelye.  

Felhívjuk  a  segíteni  szándékozók  figyelmét,  hogy  a felajánlott  
pénzösszegeket  a  Kárpátaljai  Magyar  Kulturális  Szövetség  által  
létrehozott  Kárpátalja Alapítvány  következő  számláira  lehet befi-
zetni,  pontosabban  a járási  takarékbankok  operatív  osztályán:  

Ungváron  1174-es  folyószámla  
Munkácson  710-es  folyószámla  
Beregszászban  359-es  folyószámla  
Nagyszőlősön  295-ös  folyószámla  
Huszton  l -es  folyószámla  
Técsőn  18 l -es  folyószámla  

Október  16.  Budapesten  megalakult  a Justitia  Humana  Hun-
gáriáé. A rendezvényen jelen volt a  KMKSZ képviseletében  Dupka  
György  és Milován  Sándor, valamint  Mankovits Tamás  a  Kárpát-
alja főszerkesztője. A határon  túli  magyar  politikai  foglyok képvi-
selői,  a  Történelmi  Igazságtétel  Bizottság  vezetői  és  tagjai  azért  
gyűltek  össze, hogy mindenekelőtt  tájékoztassák egymást az  átha-
zudott  több mint  négy  évtizeden  a kommunista  diktatúra  által  az  
emberiség ellen elkövetett  súlyos bűnökről.  A megbeszéléseken  túl  
arra is törekedtek  a résztvevők, hogy közös álláspontot  alakítsanak  
ki  az  erkölcsi jóvátétel  és  az  anyagi  kárpótlás  terén.  

A  vendéglátó  Molnár  Imre  kormányfőtanácsos  a  Határontúli  
Magyarok Titkárságától három témakört javasolt hangosan  végig-



gondolni.  Kérte  egyrészt  szóljanak  a jelenlévők  arról,  hogy  negy-
venöt  óta  milyen hullámai  voltak  az üldöztetésnek,  másrészt  pró-
báljanak  számot vetni  azzal, hogy milyen  rétegeket  érintett  a  ha-
talom  terroija,  és  végül,  ám  nem  utolsósorban,  ne  feledkezzenek  
meg  a  már  esetlegesen  végrehajtott,  illetve  a jövőben  megvalósí-
tandó rehabilitációról: országukban az állam vezetése lépett-e már 
ez ügyben,  s ha nem, akkor  ők maguk miként képzelik  el a jövőben 
foganatosítandó  intézkedéseket.  

Az esemény  súlyát jelezte,  rangját  emelte,  hogy  a  konzultáción  
megjelent Entz  Géza politikai  államtitkár  is, aki  bevezető  köszön-
tőjében kijelentette: igazságosság nélkül nincs megbékélés.  Hozzá-
tette,  hogy  a különböző  nemzetek  fiainak  meghurcolása  mellett  a  
közösséget  is  megalázta  az  elmúlt  politikai  rendszer.  Össze  kell  
hát fogni, és kideríteni  az eltitkolt bűnöket, hogy igazság szülessen. 

Az ülés végén megalakult  a Justitia  Humana  Hungáriáé  (a Ma-
gyar Politikai  Foglyok és Üldözöttek Tanácskozó Testülete),  amely  
hétpontos  cselekvési  munkaprogramot  fogadott  el  a jövőre. 

Október  17.  Ezen  a  napon  a  Szovjetunió  Legfelsőbb  Tanácsa  
nemzetiségi  politikával  és  a  nemzetek  közötti  viszony  kérdéseivel  
foglalkozó bizottságának  a tagjai ülésükön  megvitatták  a Szovjet-
unió Honvédelmi Állami Bizottsága, illetve más hivatalok  bizonyos  
rendeletei  hatálytalanításáról  vagy  megváltoztatásáról  szóló  kér-
dést azzal kapcsolatban, hogy az ország parlamentje  nyilatkozatot  
készül  elfogadni az erőszakkal kitelepített népek ellen hozott  meg-
torló  intézkedések  törvénytelenné  nyilvánításáról  és jogaik  bizto-
sításáról. Törvénybe szándékoznak  iktatni  a személyi kultusz  éve-
iben  megtorlások  alá  esett  népek  rehabilitációját.  

Október  29. A KMKSZ elnökségének  írásbeli kérésére  a  szoly-
vai  városi  tanács  végrehajtó bizottsága  engedélyezi  a  szolyvai  lá-
gertemető helyén létesítendő emlékpark felépítését, melynek  terü-
lete  több  mint  egy  hektár.  A  tervező  és  kivitelező  munkálatok  
koordinálását  a  KMKSZ  részéről  Tóth  Mihály  alelnök,  Dupka  
György felelős titkár,  Kiszely Tihamér  elnökségi  tag,  a területi  re-
habilitációs  bizottság  részéről  pedig  Molnár  Bertalan,  a  területi  
tanács  alelnöke  vállalja.  

November  3.  A  KMKSZ  beregszászi  szervezetének  kezdemé-
nyezésére  a római katolikus  temetőben  leleplezik  a  sztálini  terror  
magyar  áldozatainak  emlékművét.  A gyászoló  asszonyt  ábrázoló  



kompozíció  alkotója Horváth  Anna  képzőművész.  Kivitelezője  Ke-
rényi  Gyula  építész.  

November 24. Szolyván, az egykori lágertemető területén,  ahol  
emlékpark  létesül  a  KMKSZ elnökségének  szervezésében,  alapkő-
letételre kerül  sor. A rendezvényre Kárpátalja minden részéről  el-
jöttek  Szolyvára  az  áldozatok  hozzátartozói,  a  túlélők,  a  KMKSZ  
aktivistái.  Eljöttek  a  szertartásra  a  Magyar  Köztársaság  parla-
menti  pártjainak,  a  Magyar  Köztársaság  Honvédelmi  Minisztéri-
umának,  a  Magyar  Miniszterelnöki  Hivatalnak,  a  Magyarok  Vi-
lágszövetségének,  a  Recski  Szövetségnek  és  a  Politikai  Foglyok  
Szövetségének,  továbbá  Erdélyből  az  RMDSZ és a magyar ifjúsági 
szervezeteknek  a képviselői.  Az ökumenikus istentiszteleten  részt  
vettek református, római katolikus, görög katolikus és evangélikus 
lelkészek.  A szónokok  kihangsúlyozták,  hogy  megszűnt  egy  tabu,  
szabadon  ápolhatjuk  az  áldozatok  emlékét.  Ukránul  is  elhangzott  
az  alapkő  tövében: „Esküszünk,  mindent  megteszünk  azért,  hogy  
hasonló  gaztett  sohase  ismétlődjön  meg.  

November  29.  Moszkvában  a  KGB munkatársai  a  megfelelő  
rendelkezések  alapján több, titkosnak  számító dokumentumot  tár-
tak  először a nyilvánosság elé, például  a sztálini megtorlás  éveiben  
áldozatul  esett  személyekről.  Eddig  még  a  Szovjetunióban  nem  
született  olyan  törvény,  amely  rendelkezne  a  dokumentumok  tit-
kosságának feloldásáról. Kárpátalján Alekszej Korszun ezredes ne-
véhez  fűződik  az  első  olyan  dokumentumok  nyilvánosságra  hoza-
tala,  amelyek  a  kárpátaljai  magyarok  megtorlásával  is  
kapcsolatosak.  A  még  élő  veterán  sztálinisták  és  kommunisták  
egyre nagyobb akadályokat  gördítenek  a reformkommunisták  elé,  
hogy  a múlt  törvénytelenségei  ne kerüljenek  napvilágra.  

November  folyamán  a  KMKSZ-aktivisták  gyűjtik  az  elhur-
coltak  névsorát,  s  az  elpusztítottak  emlékére  sorra  állítanak  fel  
emlékoszlopokat  a  kárpátaljai  magyar  falvak  temetőiben,  temp-
lomkertjeiben,  a  települések  közterein.  Gyászgyűléssel,  ökumeni-
kus  szertartással  emlékeznek  az  1944 őszén  elhurcolt  civil férfila-
kosságra  a  sztálinizmus  áldozataira.  

December  2. A nagyszőlősi járási  tiszapéterfalvi  gazdaság  ve-
zetősége, reagálva  a KMKSZ választmányának  a felhívására, olyan 
határozatot  hozott,  hogy  a gazdaság  50  ezer  rubellel  támogatja  a  



szolyvai  emlékpark  felépítését, rész  vállal  a  sírmező  redbehozata-
lában. 

December 13. Miskolcon, az egykori pártházban  Mankovits Ta-
más,  a  Kárpátalja  c. lap  főszerkesztője nemzetközi  fórumot  szer-
vezett, melynek  a témája a Kárpátaljáról  1944 őszén elhurcolt  ma-
gyar  férfiaknak  a  sztálinizmus  áldozatainak  a  felkutatása  és  
rehabilitálása.  Előadást  tartott  Tóth  Mihály,  a  KMKSZ  alelnöke,  
Alekszej Korszun  ezredes,  a kárpátaljai  állambiztonsági  főosztály  
helyettes  főnöke, Dupka  György,  a kárpátaljai  területi  rehabilitá-
ciós bizottság tagja. A rendezvényen  részt vett  a Justitia  Humana  
Hungáriáé,  a  Történelmi  Igazságtétel  Bizottság,  a  Törté-
nettudományi  Intézet,  a Magyarságkutató  Intézet,  a Miskolci  Böl-
csészegyesület  és több magyarországi  lap  képviselője.  

1991.január 16. Mint ismeretes,  a KMKSZ Választmánya  1990.  
október  14-én  a  szovjet államfő és az ukrán  parlament  címére  Be-
adványt  juttatott  el  a  kárpátaljai  magyar  férfiak  internálásával  
kapcsolatosan.  A benne  foglaltakra  reagálva  Ungvárt  felkereste  
Ivan Poljuk, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa nemzetiségi  ügyekkel  
foglalkozó  bizottságának  referense,  aki  az  említett  ügyben  meg-
hallgatta  Alekszej Korszunt  és Dupka  Györgyöt,  a területi  rehabi-
litációs bizottság  tagjait  és találkozott  Tóth  Mihállyal,  a  KMKSZ  
alelnökével  is.  A bizottság  tagjai  a  magyar  férfiak  internálásával  
kapcsolatos dokumentumokat nyújtottak át, hogy ezzel is elősegít-
sék  az érintettek  rehabilitálását.  

Április  17. Nyilvánosságra  hozzák  az Ukrán  SZSZK  törvényét  
az  ukrajnai  politikai  megtorlások  áldozatainak  rehabilitálásáról.  
Csak  a bírósági úton elítéltek kárpótlását irányozza  elő. Még késik 
a  civilként  internált,  a  „málenykij  robotra"  hurcolt  személyekkel  
kapcsolatos  kárpótlási  és  kártérítési  törvény  elfogadása,  mivel  
ezek  a  személyek  nem  bírósági  úton  kerültek  munkatáborokba.  
Kárpátalján a városokban  és a járásokban  a népképviselők  tanácsa  
végrehajtó bizottságának  rendelkezése  alapján  alakultak  meg  az  
elmúlt  napokban  a rehabilitáltak  jogai helyreállításának  kérdésé-
vel foglalkozó bizottságok. 

Július 12. A Kárpáti  Igaz Szóban teljes oldalas rovat indul  Aki-
kért  a  harang  nem  szólt...  címmel,  melynek  szerkesztője  Dupka  
György,  az ungvári  városi  és  a területi  tanács  képviselője.  Hasáb-



jain  a  kárpátaljai  magyarság  meghurcoltatásával  kapcsolatos  
anyagokat  tesz  közzé.  

Augusztus i t .  A  KMKSZ  makkosjánosi  szervezetének  kezde-
ményezésére  emlékművet  állítanak  a  második  világháború  és  a  
sztálini  terror  áldozatainak.  Az  avatáson  beszédet  mondott  Je-
szenszky Géza, a Magyar Köztársaság külügyminisztere  is, aki azt 
megelőzően  felkereste  és  megkoszorúzta  az  Uzsoki  hágón  emelt  
első  világháborús  emlékoszlopot  is,  melynek  sírjában  magyar  és  
nem  magyar katonák  vannak  eltemetve.  

Szeptember  20.  A Kárpáti  Igaz  Szó  szerkesztősége  találkozót  
szervezett  a rehabilitációs témakör szakértőivel, akik  a jelenlevők-
nek  bejelentették, hogy  a felső fórumokhoz fordulva, sürgetni  fog-
ják  a  magyar  és  német  nemzetiségű  internáltaknak  a  teljes  kár-
térítéses  rehabilitálását.  A  találkozót  követően  a  dokumentum  
elkészült.  így  a területi  tanács  elnöke levéllel fordul Ukrajna  Leg-
felsőbb Tanácsához,  hogy Ukrajnában  a  politikai  megtorlások  ál-
dozatainak  rehabilitálásáról  hozott  törvényt  egészítsék  ki  egy  
olyan  cikkellyel,  amely  az  egykori  elhurcoltaknak  — a  már  bekö-
vetkezett  politikai  és erkölcsi  rehabilitáción  túl  — anyagi  kártérí-
tést  is  biztosítanak.  

Szeptember  folyamán  — Az ungvári  városi  tanács  megbízta  
Mihajlo Beleny ungvári  szobrászt, hogy készítse  el a politikai  meg-
torlások  áldozata  tiszteletére  emelt  emlékmű  makettjét,  melyet  
több képviselő javaslatára  az állambiztonsági  főosztály ungvári hi-
vatalának  épülete  előtti  téren  mementóként  kell  felállítani.  

—  Az augusztusi  puccs  leverése  után  többek  között  az  is  kide-
rült,  hogy a rendkívüli  napokban  a keményvonalat képviselő kom-
munista  funkcionáriusok  többek  között  döntöttek  a  rehabilitációs  
bizottság tagjainak  új összetételéről  is,  így felfüggesztették Alek-
szej Korszun  és Dupka  György tagságát,  le akarták  állítani  a  ma-
gyar férfiak  1944.  évi novemberi  internálásával  kapcsolatos  levél-
tári  kutatásokat  is.  

— Dupka  György  és  Tóth  Mihály  kezdeményezésére  a  területi  
tanács  magyar  képviselőcsoportja  kérvénnyel  fordult  Leonyid  
Kravcsukhoz,  az  Ukrán  SZSZK  Legfelsőbb  Tanácsa  elnökéhez,  
melyben  sürgeti  a 4. ukrán  front katonai  tanácsa  1944.  november  
13—i 0036.  sz. határozata  alapján  az NKVD-csapatok  által  családi  



otthonukból internált  hadköteles  személyek kártérítéses  rehabili-
tálását. 

—  Asztalos  Éva,  egy  lakásfelújítással  és javítással  foglalkozó  
ungvári tervezőintézet építésze, megbízást kapott a KMKSZ elnök-
ségétől, hogy készítse el a szolyvai emlékpark beépítési tervét.  Ed-
dig  összesen  39  ezer  rubelt  ruháztak  be  parképítésbe.  Az  emlék-
park  létesítésével  kapcsolatos  ügyeket  Tóth  Mihály,  a  KMKSZ  
alelnöke vállalta  magára.  

November  15.  

A NÉPKÉPVISELŐK  KÁRPÁTALJAI  TERÜLETI  
TANÁCSÁNAK A REHABILITÁLTAK  JOGAI  

VISSZAÁLLÍTÁSÁVAL  FOGLALKOZÓ  
MUNKABIZOTTSÁGA 

HATÁROZATA 
Az 1944 november—decemberében  és  1945 januárjában 

internált  magyar,  német  és  más  nemzetiségű  
kárpát-ukrajnai  állampolgárokról  

1. A magyar, német  és más nemzetiségű  állampolgároktól  töme-
gesen beérkező kérvényekből kifolyólag, melyekben  rehabilitálásu-
kat  kérik,  a  munkabizottság  megbízásából  I.  J.  Bihunec,  Dupka  
György, A. M. Korszun,  A. M. Seketa bizottsági  tagok  és az  UKGB 
megbízásából  V.  I.  Ivanenko  tanulmányozták  ezt  a kérdést.  Meg-
állapítást nyert, hogy a 4. Ukrán Front katonai tanácsa  határozata  
értelmében  a  18 és  50  év közötti  magyar,  német  és más  nemzeti-
ségű férfiakat  1944 novemberében,  decemberében  és  1945 január-
jában valóban internálták  és Kárpátr-Ukrajna határain tűlra  mun-
katáborokba  vezényelték.  Az  okmányokkal  megismerkedett  a  
népképviselők  területi  tanácsának  vezetősége.  

2.  Tudomásul  kell  venni,  hogy  a  népképviselők  területi  taná-
csának  vezetősége  1991  szeptemberében  azzal  a  kéréssel  fordult  
Ukrajna Legfelsőbb Tanácsához,  hogy tárgyalja meg azon  kárpát-
ukrajnai magyar,  német  és más nemzetiségű  állampolgárok  reha-
bilitásának  kérdését,  akiket  1944 novemberében—1945 januárjá-



ban  internáltak,  majd munkatáborokba  vezényeltek,  és  határozza 
meg pénzbeli kompenzálásuk,  vagyonuk visszaadása  vagy  értéké-
nek megtérítése rendjét. A lágerekben töltött időt be kell  számítani  
ezen állampolgárok folyamatos munkaviszonyába, miként arról  az  
Ukrán SZSZK-nak  „A politikai megtorlások ukrajnai áldozatai  re-
habilitásáról"  szóló törvénye  rendelkezik.  

3. Fel kell kérni Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa  Kárpátalján  meg-
választott  népképviselőit,  hogy szorgalmazzák  az internáltak  kár-
talanítása  kérdésének  napirendre  tűzését.  

Molnár  Bertalan  
a  munkabizottság  elnöke  

November  17.  Odesszában  megtartották  a  nemzetiségek  első  
összukrajnai  kongresszusát,  amelyen  a  KMKSZ-t  Kövér  György  
képviselte, aki  a fórumon felszólalva többek között elmondta,  hogy 
a kárpátaljai magyarokat  1944 novemberében  milyen  megtorlások  
érték  a  sztálinisták  részéről.  

Ezen  a  napon  Munkácson,  a  Rákóczi  kastély  előtt  felavatták  
Kárpátalja első olyan köztéri szobrát, amely a sztálinizmus magyar 
és német áldozatainak  emlékét idézi, alkotója Matl Péter  munkácsi  
szobrász. 

November  18.  A  KMKSZ  elnöksége  közleményben  hívja  fel  a  
kárpátaljai magyarság figyelmét, hogy méltóképpen  emlékezzenek  
meg a sztálinizmus áldozatairól. Szervezzenek koszorúzási  ünnep-
séget, gyászszertartásokat  az emlékművek, — oszlopok és más  em-
lékhelyek  mellett.  

November  24.  A  KMKSZ  elnöksége  csöndes  emlékezéssel  ko-
szorúzást  szervez  Szolyván  az  egykori  lágertemetőben,  ott,  ahol  a  
sztálinizmus  áldozatainak  sírkertjét  építik  fel  a  közeljövőben.  

Elkészült  a  KMKSZ elnöksége által  megrendelt  szolyvai  sírkert  
felépítéséhez  szükséges  dokumentációs  anyag.  Építése  beindult...  

December  10. Csulák  Lászlónak,  a  KMKSZ jogi  szakértőjének  
kezdeményezésére  újabb fontos dokumentum  készült  az  1944  no-
vemberében  internált  magyar  férfiakkal kapcsolatban: 



LEONYID  KRAVCSUKNAK,  "  
UKRAJNA  ELNÖKÉNEK,  

KIJEV 
AZ UKRAJNAI  POLITIKAI  MEGTORLÁSOK  ÁLDOZATAI  
REHABILITÁLÁSÁRÓL  SZÓLÓ TÖRVÉNY  HIVATALOS  

ÉRTELMEZÉSÉRŐL 

Az Ukrán  SZSZK állami  szuverenitás nyilatkozatának  megfele-
lően  és  annak  figyelembevételével,  hogy  a  30—40-es  években  és  
az  50-es  évek  elején  üldözött  személyek  egy  részét  már  rehabili-
tálták,  1991.  április  17-én  az Ukrán  SZSZK  12. összehívású  Leg-
felsőbb  Tanácsának  harmadik  ülésszaka  elfogadta  az  Ukrán  
SZSZK  törvényét  az  ukrajnai  politikai  megtorlások  áldozatainak  
rehabilitálásáról,  amelyben  figyelembe  vették  azokat  az  észrevé-
teleket  és javaslatokat,  amelyeket  a  törvénytervezet  első  olvasat-
ban  történő  megvitatása  során  fejtették  ki  a  képviselők,  illetve  a  
jogvédő  szervek  és  az Ukrán  SZSZK  Pénzügyminisztériuma.  

A törvény haladó szellemű, megfontolt. Az ilyen törvények adják 
meg az arculatát annak az államnak, amely most kezd újjászületni. 
Ukrajna  magyar,  német,  cigány  lakossága  szempontjából  viszont  
úgy  néz  ki, hogy  a hegyek  egeret  szültek.  

Kárpátalja nem szláv lakossága azt remélte, hogy olyan  törvényt  
kap,  amely rájuk is vonatkozik.  Régóta vártak  arra  az időre,  ami-
kor  olyan  törvényeket  fogadnak  el,  amelyek  előtt  valamennyien  
egyenlőek.  Nem  pedig ezt  a törvényt  és  a  szovjet birodalom felejt-
hetetlen időinek külföld számára írt törvényeit. Hadd lássa  a világ, 
hogy  nálunk  minden  rendben  van,  hogy  nálunk  egyenlőek  az  ál-
lampolgárok, hogy mi szakítottunk  a múlttal! A valóságban  pedig...  

Valójában  a  megtorlásnak  kitett  35—40  ezer  magyar,  német,  
cigány  személyre,  akik  egyre kevesebben  vannak  az  élők  sorában,  
nem  vonatkozik  a  törvény.  

Az említett  áldozatok  számtalan  kérvényére  és  közbenjárására 
a  kárpátaljai  jogvédő  szervek  kijelentik,  hogy  a  háromnapi  köz-
munkára  csalással  összegyűjtött, majd  pedig internált  magyarok-
ra,  németekre  és  cigányokra  a  közelmúltban  elfogadott  törvény  
nem  vonatkozik,  hogy  ezek  a  személyek  „csak  erkölcsileg"  lettek  
rehabilitálva,  s  a  törvény  által  előírt  anyagi  kedvezmények  rájuk  
úgymond  nem  vonatkoztak.  



Csak  1985 után  lehetett  beszélni  arról, hogy  1944 ószén  a  18 és 
50  év közötti  civil  magyar,  német  és  cigány  férfiakat  kötelezték,  
hogy  a  gyűjtőhelyeken  3 napos közmunkára jelentkezzenek.  Ez  a  
„három nap" emlékezetes maradt  minden  család  számára.  A férfi-
akat  puskatussal  terelték  a  drótkerítés  mögé.  Az embertelen  bá-
násmódtól,  az alapvető  egészségügyi  ellátás hiánya  miatt,  az  éhe-
zéstől,  a  hidegtől  ezeknek  az  embereknek  a  jelentós  része  már  
útközben, illetve a lágerekben elpusztult, másik része  rokkantként  
tért  haza,  sokan  közülük  a  lágerben  szerzett  betegségbe  haltak  
bele,  nem  érve  meg  e  törvényt.  

Engedje  meg,  hogy ne  térjünk  ki  a  nem  szláv  polgári  lakosság  
ezen  kategóriái  1944  végén  történt  internálásának  okaira.  Ezek  
közismertek.  Közismert  az  is  (ez  pedig  elhangzott  a  történészek  
konferenciáján), hogy a IV. Ukrán  Front katonai  parancsnoka,  aki  
a polgári lakosság internálását jelentéseiben  úgy tüntette fel, mint 
az  ellenség katonáinak  foglyulejtését, ezért  a hamisításért  magas  
állami  kitüntetésben  részesült.  

A csalással internált  férfiak átlag három  évig voltak fogságban,  
de  voltak  olyanok  is,  akik  7—9 évet  töltöttek  el  a  szögesdrót  mö-
gött. 

Az a tény, hogy ezeket az embereket nem bírói szervek  üldözték,  
még jobban  súlyosbítja  a  sztálini  állami  büntetőgépezet  tetteinek  
gazságát.  A bírósági  tárgyalásokon  ugyanis  legalább papíron,  leg-
alább  színpadiasan  megrendezték  a  törvényesség  látszatát.  

Az  egész  törvény,  a  bevezető  rész,  valamint  az  1.,  3.  cikkelyek  
beható  tanulmányozása  után  a  legcsekélyebb  kétely  sem  támadt  
bennünk  arra  vonatkozóan,  hogy annak  vonatkoznia  kell  az  1944  
végén  internált  nem  szláv  áldozatokra  is.  Ha  ezt  a  törvényt  gya-
korlatban  önkényesen,  diszkriminatívan  értelmezik,  illetve  alkal-
mazzák,  úgy  ez Kárpátalja lakossága  nagy  csoportjára nézve  cini-
kus  igazságtalanságot  jelent,  sérti  az  áldozatok  emlékét  és  a  
megtorlások  még  élő tanúit.  Az ilyen  értelmezés  alapján  meg kel-
lene tiltani,  hogy nyilvánosan  adózzanak  a koncentrációs  táborok-
ban elesettek  emlékének. Vagyis, hogy emlékműveket  létesítsenek  
tiszteletükre,  pedig ilyenek már  minden  nemzetiségi  községben  és  
városban  vannak.  A  lakosság  pedig  az  emlékműveknél  tartott  
összejöveteleken  elítéli  a sztálini  megtorlásokat.  A helyi  lapok for-



dításban közölték az említett törvényt, mint az állami igazságosság 
nemzeti  egyenlőség  és  egyetértés  tényét.  Valójában  a  tisztviselők  
(sőt,  a  törvénytervezet  egyik  szerzője is) azt  mondják: „Ez  önökre  
nem  vonatkozik,  önöket  csak  erkölcsileg  rehabilitálták".  

Ukrajnában  vajon  továbbra  is  ilyen  nyíltan  fog történni  a  tör-
vény  ignorálása:  egyet  írnak  a  papíron  és  mást  csinálnak  a  gya-
korlatban?  A végrehajtó  szervek,  amelyek  a  törvény  életbe  lépte-
téséért  felelősek,  nem  akarnak  tudomást  venni  a  megtorlások  
áldozatairól,  inkább hisznek  a hamis  sztálini  papíroknak,  melyek  
szerint  ezek  az  emberek  hadifoglyok  voltak.  

Fel  vagyunk  háborodva  amiatt,  hogy a helyi  szervek  ilyen  disz-
kriminatívan  értelmezik  a jogot, és kérjük  a  Legfelsőbb Tanácsot, 
értelmezze hivatalosan  a törvény  1. és 3. cikkelyét. Abban  az  eset-
ben, ha kétségeik merülnének fel, kéljük a kérdés tisztázása  végett  
alakítsanak bizottságot történészekből, levéltári  dolgozókból, tudó-
sokból,  kérdezzék  meg  a  népes  helyi  lakosságot,  az  áldozatokat  
családtagjaikat. 

Abban  az  esetben,  ha  folytatódik  az ukrajnai  politikai  megtor-
lások áldozatainak  rehabilitálásáról  szóló törvény  tendenciózusan  
diszkriminatív  értelmezése  az  ENSZ Emberi  Jogok  Bizottságához  
fordulunk 

Fodó  Sándor  
a  Kárpátaljai  Magyar  
Kulturális  Szövetség  

elnöke, 
Forgon  Pál  

a kárpátaljai  református  
egyház  püspöke.  

1992. április folyamán.  Napvilágot  lát  a  lágerversek  és  imák  
Istenhez fohászkodva c. gyűjteménye Dupka  György  összeállításá-
ban  az Intermix  Kiadó  gondozásában.  

—  Az  év  elején  Bejegyzett  Kárpátalja  Alapítvány  megtartotta  
első ülését,  ezen  elvi  döntés született, miszerint  az alapítvány  fel-
vállalja  a  szolyvai  emlékpark  építésének  ügyét.  A  KMKSZ  által  
beindított gyűjtés kevés eredményt hozott. Elkészült  az emlékpark 
kivitelezési  munkálatainak  új  költségvetési  terve.  Eszerint  több  



mint  egymillió  kétszázezer  rubelre  van  szükség,  a  felszabadított  
árak  mellett,  hogy valóban  méltó  emléket  állítson  Kárpátalja  ma-
gyarsága saját halottainak  A kuratórium tagjai felszólítanak min-
denkit,  hogy  erejéhez mérten járuljon  hozzá  az  emlékpark  kivite-
lezéséhez.  Az  adományokat  az  alábbi  címre  váiják:  Kárpátaljai  
Alapítvány,  Ungvár,  Ukrszocbank  700  162.  

Május  23.  A  Kárpáti  Igaz  Szó  munkatársa,  Baksa  Lujza  
megkérdezte  Ivan Bihunecet,  a területi rehabilitációs bizottság he-
lyettes  elnökét  „Hogyan  folyik  a  rehabilitálás?",  többek  között  az  
internált  magyarokra,  németekre vonatkozóan.  Részlet  az interjú-
ból: 

„Ami  a  volt  Szovjetunióba  internált  magyarokat  és  németeket  
illeti...  A  területi  tanács  vezetősége  ezt  a  kérdést  már  korábban  
felvetette  a  törvényhozók  előtt.  Az illetékes  parlamenti  bizottság  
azonban  hosszas  mérlegelés  után  arra  a  következtetésre  jutott,  
hogy a genfi konvenciónak  megfelelően a hadviselő félnek joga volt  
munkára  mozgósítani  az  ellenséges  lakosságot.  Ugyanakkor  azt  
elismerték,  hogy  e mozgósítás  során  megsértették  az emberi jogo-
kat.  De ennél  több nem  történt.  

Sajnos, nincs névsorunk  azokról, akiket otthonról vittek  el, mert 
nem jelentek  meg önként  a  gyülekező helyeken.  Azokon  az  okmá-
nyokon,  melyeket  eddig  már  sikerült  megtalálni,  az  áll,  hogy  az  
illetők  hadifoglyok  voltak. Már  pedig őket  nem rehabilitálják.  így  
most már  csak  abban  reménykedhetünk,  hogy  akik  lágerben  vol-
tak,  azoknak kell hogy legyen  személyi  dossziéjuk, s abban fel van 
tüntetve,  hogy internálták  őket vagy hadifogságba kerültek.  Ezek-
nek  az iratoknak  a megszerzése  viszont hosszadalmas  kutatómun-
kát  igényel.  Mint  ahogyan  a  kulákoknak  nyilvánított  személyek  
névsorának  összeállítása  is.  

Május második felében: Tóth  Mihály mint a beregszászi járás 
elnöki megbízottja a Kárpátalja Alapítvány kuratóriumának  veze-
tőjeként nyilvánosan  is felvállalta a szolyvai emlékpark  építésének  
akadozó  ügyét,  mivel  a  KMKSZ  elnöksége  nem  tudja  anyagilag  
finanszírozni  az  építési  munkálatokat.  A sürgős  tennivalók  hely-
színi felmérésében  Tóth  Mihályon  kívül  részt  vettek:  Szolyva  pol-
gármestere, Asztalos Éva tervező,  a Kárpátalja Alapítvány,  a  Kár-
pátaljai  Nemzetiségek  Demokratikus  Ligája,  az  Intermix  vegyes  
vállalat  képviselői.  



Május  14.  A  Beregszászi  Népszínház  Társulata  színre  vitte  
Nagy Zoltán Mihály A sátán fattya címú kisregényét, amely a  sztá-
lini  önkény borzalmas éveinek korhű  dokumentuma.  A darab  ren-
dezője: Schober Ottó. A társulat  Budapesten bemutatta  a  darabot.  

Június  14.  Mezőváriban  sor került  a  II.  világháborúban  és  a  
sztálini  lágerekben  elpusztult  magyar  férfiak  emlékművének  re-
formátus istentisztelettel  egybekötött  avatására.  

Augusztusa.  Magyarország  Művelődési  Minisztériuma  támo-
gatja  a  sztálini lágerekben  elpusztult  magyarok  Emlékkönyvének  
kiadását. 

Szeptembere.  A KMKSZ titkársága  felhívással fordul  az  alap-
szervezetekhez,  hogy gyűjtsék  a sztálini  lágerek  túlélőinek  névso-
rát  abból a célból, hogy a közeljövőben érkező segély adomány okból 
is támogatást  nyújtsanak  a  rászorulóknak.  

Október  17.  Kárpátaljára  látogat  dr.  Sepsey  Tamás  címzetes  
államtitkár,  az Országos Kárrendezési  és Kárpótlási  Hivatal  elnö-
ke.  Előadást  tart  és  találkozik  a  túlélőkkel,  illetve  a  lágerekben  
elpusztult  özvegyekkel  Beregszászon  és  Ungváron.  

— A KMKSZ elnöksége fölhívja az alapszervezeti  elnökök figyel-
mét,  hogy  állítsák  össze  a kárpótlást  igénylők  listáját,  és  hozzák  
be  a központi  irodába  hitelesítés  céljából.  A kárpótlási  boríték  az  
ungvári  magyar konzulátuson  vásárolható  meg.  

Mivel  Kárpátalja  sok lakosa  szenvedett  a  második  világháború  
után politikai okokból jogsérelmet,  s mivel e sérelmek  egy részének 
orvoslását a magyar állam vállalta fel, a kárpátaljaiak sajátos hely-
zetéből  fakadó  félreértések  elkerülése  végett  indokolt  volt,  hogy  
néhány  ezzel  kapcsolatos  kérdést  a  Kárpáti  Igaz  Szó,  az  ukrán  
lapok közül  a Novini Zakarpattya  széleskörűen  megvilágított.  En-
nek  következtében  „kárpótlási  láz"  tört  ki  Kárpátalján,  tömegek  
ostromolták  heteken  keresztül  az  ungvári  magyar  konzulátus  és  
a  KMKSZ irodáját. 

Október  20. A Kárpáti  Igaz  Szó teljes terjedelmében leközli  az  
1992.  évi  XXXII. magyar  törvényt  az  életüktől  és  szabadságuktól  
politikai  okokból jogtalanul  megfosztottak  kárpótlásáról.  Kárpát-
alja  esetében  a  kárpótlás  többek  között  azokra  vonatkozik,  akik  
politikai  okokból életelvétel vagy szabadságelvonás  sérelmét  szen-
vedték  el  (pl. a  szovjet hatóságok  által  munkára  elhurcoltak,  kon-



cepciós bírósági ítéletek áldozatai),  s a sérelem elszenvedése idején 
magyar állampolgárok  voltak. Amennyiben  a sértett már  meghalt,  
úgy az ót megillető kárpótlás fele részére túlélő házastársa  tarthat  
igényt. A magyar  állampolgárságot  a kárpátaljaiak  esetében  a pá-
rizsi  béke megkötéséig  számítják. A hadifoglyok esetében  azok jo-
gosultak,  akik  1945 augusztusától  tovább raboskodtak  a  lágerek-
ben.  A  kárpótlás  a  területről  deportált  zsidókat,  a  ruszin  
munkaszolgálatosokat  is  érinti.  Nem  kaphat  kárpótlást  az,  aki  
megsértette  a  Polgári  és  Politikai  Jogok  Nemzetközi  Egyez-
ségokmányában  elismert alapjogokat (pl. aki titkosrendőr,  ügynök,  
kommunista funkcionárius volt, aki részt vett  az  1956-os forrada-
lom leverésében  stb.) Nem jár kárpótlás  a  sérelmet  szenvedett  ro-
konainak,  gyermekeinek.  

November  2.  Lejárt  a  korábban  meghirdetett  kárpótlási  igé-
nyek bejelentésének határideje. A KMKSZ iroda vezetőjének,  Per-
duk  Jánosnak  értékelése  szerint  a  KMKSZ-nek  maximálisan  si-
került  kihasználni  a rendelkezésre  álló időt. Vállalta  a  kárpótlási  
űrlapok  beszerzését  és  kitöltését.  Az  alapszervezetek  túlnyomó  
többsége megbirkózott vállalt feladatával. Fogadták a központi iro-
dához forduló ruszin, ukrán,  szlovák  vagy német  nemzetiségű  ké-
relmezőket  is  és  felvállalták  ügyüket,  mivel  annak  idején  ők  is  
magyar  állampolgárok  voltak.  Az  első  szállítás  alkalmával  a  
KMKSZ-tisztségviselők  több mint  2 ezer kárpótlási  borítékot  ad-
tak át a budapesti illetékeseknek. Mivel a törvény által  megszabott  
határidő lejárt, a  KMKSZ központi irodája nem foglalkozik  tovább  
az űrlapok kitöltésével, de ez korántsem jelenti azt, hogy a KMKSZ 
befejezettnek  tekinti  az  akciót.  Továbbra  is  összeköttetésben  ma-
rad  az  Országos  Kárrendezési  és  Kárpótlási  Hivatallal,  megszer-
vezik  a  pótlólagosan  benyújtott  okmányok  Magyarországra  való  
rendszeres  eljuttatását,  vállalják  a  közvetítő  szerepét  a  KMKSZ  
tagjai és a hivatal között, részt vállalnak az adatok  pontosításában.  

November  26.  Gyásznap  az elhurcoltak  emlékére.  
December 1. A területi tanács  elé került  az internált  állampol-

gároknak járó  kedvezményekről  szóló határozat  tervezet.  



TERVEZET 

A NÉPKÉPVISELŐK  KÁRPÁTALJAI  
TERÜLETI  TANÁCSÁNAK  

H A T Á R O Z A T A 

AZ INTERNÁLT  ÁLLAMPOLGÁROKNAK  
JÁRÓ  KEDVEZMÉNYEKRŐL  

A sztálini  megtorlások  éveiben  a  Szovjetunió állami  szerveinek  
és  a  4. Ukrán  Front katonai  parancsnokságának  törvénytelen  ha-
tározatai  nyomán alaptalanul, csupán nemzeti hovatartozásuk  mi-
att  olyan  személyeket  internáltak  Kárpát-Ukrajnán  kívül  álló  te-
rületre,  akiknek  semmi  közük  sem  volt  a  magyar  katonai  
alakulatokhoz  és  a  német  hadsereghez.  

így a 4. Ukrán  Front katonai tanácsának  1944. évi október  13-ai  
határozata értelmében  1944. október 18-a  és december 16-a között 
alaptalanul  őrizetbe  vettek  és fegyveres kísérettel  katonai  fogoly-
táborokba  toloncoltak  több mint  8500 magyar,  német,  ruszin,  uk-
rán  és más nemzetiségű  18 és 50 éves életkor közötti  személyt.  Az  
életben  maradottak  zöme csak  1946—1949-ben  tért  haza.  

A területi  tanács  elítéli  a  4. Ukrán  Front  parancsnokságának  e  
törvénytelen  cselekedeteit,  megengedhetetlennek  tartja  az  ilyen  
tetteket  egy  civilizált  országban,  részvétét  fejezi ki  az  alaptalan  
megtorlások  áldozatainak,  rokonainak  és hozzátartozóiknak,  ere-
jéhez mérten  biztosítani  igyekszik  az anyagi  és erkölcsi  kárpótlást  
e  törvénytelen  megtorlások  okozta  sérelmekért.  

A dolgozók  képviselőinek  területi  tanácsa  elhatározta:  
1. Törvénytelennek  tekintendő  a  4.  Ukrán  Front  katonai  taná-

csának  határozata  Kárpát-Ukrajna  magyar,  német  és más  nem-
zetiségű  hadköteles  személyeinek  az  internálásáról.  

2.  A  lehetőségekből  kiindulva...  összegű  egyszeri  segélyt  kell  
nyűjtani az internált  személyeknek, akiket munkatáboroknak  tar-
tottak  fogva és erről igazolásuk  van.  A segély  a helyi  költségvetés-
ből  folyósítandó.  



3.  Az internáltak  által  táborokban  töltött  időt  egy az  egyhez  be  
kell  számítani  munkaviszonyuk  idejébe.  

4.  Fel kell jogosítani  őket  soron  kívül  orvosi  ellátásra  és  a  szá-
mukra  felírt  orvosságok  50  százalékos  árkedvezménnyel  való  be-
szerzésére. 

5.  A területi  állami  közigazgatás  szociális  főhivatala  dolgozzon  
ki  igazolvány-mintát,  amelyet  Ukrajna  elnökének  kárpátaljai  te-
rületi  megbízottja hagy jóvá. 

6.  Az  igazolványok  kiadásával  a  levéltári  okmányok  alapján  a  
népképviselők  városi  és járási  tanácsait  kell  megbízni.  

December  végén:  
— A KMKSZ képviselőknek  a  törvénytervezet  kellő  támogatás  

hiánya miatt  nem  sikerült  a területi  tanács  1992. december  23-ai  
ülésének  napirendjére  tűzetni.  

—  A  Kossuth  Rádió  december  végi  híradása  szerint  Kárpát-
aljáról  30 ezer kárpótlási  borítékot kapott  az  Országos  Kárrende-
zési  és Kárpótlási  Hivatal.  



UTÓSZÓ 

„Erdélyben, Kárpátalján és a Vajdaságban ártatlan  emberek  tíz-
ezrei ekkor váltak a gyilkos erőszak áldozatává, Szlovákiában  száz-
ezrek  ekkor váltak  üldözötté  csupán  azért, mert magyarok  voltak"  
— olvassuk  a Justitia  Humana  Hungarica  által  1990.  decemberé-
ben  a világ magyarságához intézet felhívásában. A nemzeten  ejtett  
sebekről  szólva  a  felhívás  a  továbbiakban  kihangsúlyozza:  „A be-
vonuló hadseregek, valamint  a fegyvertelen magyar lakosságra  rá-
szabadított  terrorcsapatok  és az utódállamok  ismét  berendezkedő  
közigazgatása  véres  pogromokkal,  halál táborokkal,  deportálások-
kal  és kitelepítésekkel  kívánt bosszút  állni  az  ártatlanokon,  vagy  
kívánta  radikálisan  megváltoztatni  az  elfoglalt  területek  etnikai  
képét. 

Ha az igazság felderítésének és kimondásának  erkölcsi  parancsa  
vezérel bennünket,  meg kell emlékeznünk  ezeknek  a tömeges  gyil-
kosságoknak  az áldozatairól,  számon kell tartani  a  legyilkoltakat,  
elhurcoltakat,  üldözötteket  és  gondolkodásunkba  kell  fogadnunk  
azokat,  akik  túlélték  az  üldözést...  

A sebeket gyógyítani akaijuk, de nem kívánunk új sebeket  ütni.  
A magyarság  ellen  elkövetett  bűnökért  az  akkori  kormányokat  és  
hatalmi  szerveket  tartjuk felelősnek, és nem  a  népeket...  

A  Kárpáb-medencében  élő  magyarság  történelmi  sebeinek  fel-
tárását közös munkával: a magyarországi,  az erdélyi, a kárpátaljai, 
a felvidéki és a délvidéki magyar társadalmi szervezetek,  egyházak  
és tudományos műhelyek  közös munkájával és egymás iránt  érzett  
felelősségvállalásai  alapján  kell  elvégezni."  

A fentebb leírtak  szellemében  láttunk  hozzá jelen  Emlékköny-
vünk összeállításához, melynek gerincét a kárpátaljai  magyarlakta  
települések veszteséglistái képezik. Reméljük, hogy a közeljövőben 
elkészül  a Kárpát-medencében, illetve az anyaországtól  elszakított  
területeken  élő magyarság összesített  veszteséglistája.  E  tekintet-
ben máris figyelemre méltó kutatómunkák kerültek  a nyilvánosság 
elé.  így  elsősorban  Stark  Tamás  Magyarország  második  világhá-
borús embervesztesége  c. könyve  (1989).  A magyarok  internálásá-
val  kapcsolatos  anyaggyűjtést  1989  előtt  a  kelet-magyarországi  
térség levéltárosai kezdték  el, személy szerint  dr. Gyarmathy  Zsig-



mond  történész  a  Csonka  Bereg-i,  valamint  a  szatmári  tájegység  
községeiből elhurcoltak  adatait  dolgozta fel. Megállapítása  szerint  
e  térségekből  kb.  1200 férfit hurcoltak  el Szclyvára  az  NKVD  ka-
tonái.  A  nyíregyházi  dr.  Fazekas  Árpád  1989-ben  a  Határ-szél  
című  lap  gondozásában  megjelentette  Elhurcoltak.  Nyíregyháza,  
1944—1989 című tényfeltáró emkékkönyvet.  Eddigi adatai  szerint  
több mint kétezren kerültek  a szovjet GULAGOKRA, akiknek  vég-
zete  1944. november 2-án következett be.  1988 őszén mutatták  be  
Sára  Sándor  filmrendező  Csonka  Bereg című  filmjét  az  internálás  
iszonyatos novemberi  napjairól. A  film a túlélők  sokaságát  szólal-
tatta  meg  a  Tisza  szögletében,  akik  először  vallottak  meghurcol-
tatásaikról.  Szabolcs-Szatmár-Bereg  megyén  kívül  jóvátételi  
munkára  Magyarország más  helységeiből  is  elvittek  munkaképes  
férfiakat és nőket, az utóbbiakat különösen német hangzású  neveik  
miatt. 

A  szomszédos  Szlovákiában  — Molnár  Imre  és Janics  Kálmán  
felmérése  szerint  —  a  kassai  kormányprogram  alapján  kb.  100  
ezer  magyar  családot  ért  a  cseh-  és  szlovák  nacionalisták  által  
szervezett kitelepítés, megaláztatás.  Mindezt adatokkal  támasztja  
alá A kassai kormányprogram kárvallottainak  találkozója is,  1992.  
február  29-én  Budapesten  a  Rákóczi  Szövetség  szervezésében.  Az  
itt  élő  magyarok  megtizedeléséből  az  NKVD  csapatai  is  kivették  
részüket.  Nagyszabású  hajtóvadászatot  indítottak  a  hadköteles  
magyar  férfiak ellen.  Ezt  már  Dobos  Ferenc  Magyarok  a  történe-
lem  senkifoldjén című tanulmányából  tudjuk  meg, ahol  adatokkal  
bizonyítja, miként hurcolták  malenykij robotra  a  Kelet-Szlovákiai  
Bodrogközben  és  az  Ung-vidéken  összefogdosott  magyarokat.  51  
település  anyagát  tekinti  át,  melyek  közül  36  a  Bodrogközben,  15  
pedig  az  Ung-vidéki  Nagykapos  környékén  terül  el.  Kimutatása  
szerint  1944. december  1—23 közt  2444 férfit internáltak  a  Szov-
jetunió belső területeire,  ebből 876-an  odahaltak.  Ezek  korántsem  
teljes adatok,  a kutatás  tovább folyik. 

Csatári  Dániel  Forgószélben  Magyar-román  viszony  1940—  
1945.  (1968)  c.  könyvében  hírt  ad  a  romániai  magyarság  elleni  
vérengzésekről.  A szélsőjobboldali román  önkéntes  különítmények  
egyes észak-erdélyi  településeken bosszúvágyból ezreket  végeztek  
ki  helyben,  vagy  tömegesen  hurcolták  el  a  magyarokat  internáló  



táborokba.  A fentebb említett régiókban  az a feltűnő, hogy kisebb-
nagyobb  eltéréssel  azonos  időben  zajlottak  le  az  NKVD  és  a  
SZMERS csapatai által  szervezett begyűjtési akciók. Az elhurcolás 
módja és intenzitása  szerint csupán jelentéktelen  eltérések  mutat-
hatók  ki  a  kárpátaljai  magyarlakta  falvak,  illetve  a  szomszédos  
területek  települései  esetében.  A szolyvai,  perecsenyi  és más gyűj-
tőtáborokba  fegyveresen  terelték  össze  a  listára  került  személye-
ket,  akiket aztán  vagy gyalogosan  vagy marhavagonokban  a  Szov-
jetunió GULAG-lágereibe irányították.  A magyarlakta  községeket  
nagyjából  azonos veszteségek  érték.  Minden  második,  illetve  har-
madik  férfi éh- vagy fagyhalál áldozata  lett.  A magyar,  illetve  né-
met nemzetiségű férfiak internálását taglaló történészek közül ma-
napság  egyre többen  teszik  fel azt  a kérdést  is, hogy vajon  a  helyi  
közigazgatás  terveiben  szerepelt>-e  a  határnak  a  Tisza  vonaláig  
vagy  azon  tűlra  történő  igazítása,  illetve  a  szlovákiai  nagykaposi  
járás,  a  Bodrogköz,  és  a romániai  Halmi járás  Karpatszka  Ukraj-
nához  való  csatolása.  Mert  tény,  hogy  1945  szeptemberében  két  
hétre  a  Tisza jobb  partján  levő  valamennyi  beregi  községet  meg-
szállták  az ukrán front csapatai. „Ebben  a két hétben  — írja Gyar-
mathy  Zsigmond  —  lefoglalták  a járás  21  községének  posta-  és  
közigazgatási  hivatalait,  a  trianoni  vonalon  szolgálatot  teljesítő  
magyar határőrség állományát  és épületeit, lefegyverezték  a  rend-
őrséget." A fentebb felvetett kérdésre  egyértelmű  a válasz.  A Kár-
pátalját megszálló 4. ukrán front egységei valóban ki akarták  tolni  
a  szovjet birodalom határait.  Tették  volna  ezt Sztálin  és  hadveze-
tősége  sugallatára?  Hiszen  Kárpátalja  bekebelezése  révén  így  is  
fontos hídfőálláshoz jutottak Nyugat-Európa  irányában.  Tudomá-
sunk  van  arról  is,  hogy  egyes  túlbuzgó  kárpátaljai  kommunista  
funkcionáriusok  megrajzolták  1944—1945-ben  Kárpátalja új  tér-
képét.  Ezeknek  egyes  változatai  az  NKVD  irattárában  is  megta-
lálhatók.  Az internálás  egyik  mozgató  rugója  az  volt,  hogy  féltek  
egy általános magyar  felkeléstől a hátországban.  Ennek  a  terület-
szerzési NKVD-s akciónak  a kormányszintű intézkedések  vetettek  
véget,  melyek  eredményeként  újra  érvénybe  lépett  a jaltai  egyez-
ményben  rögzített  1937.  decemberi  határállapot.  

Általában  véve  a  magyarság  történelmi  sebeinek  feltárásakor  
eltérések mutathatók  ki  az anyaországi, kárpátaljai, szlovákiai  el-



hurcoltak,  a romániai  magyar  üldözöttek  és halálra  gyötörtek,  va-
lamint  a vajdasági lemészároltak  sorsa között. Ezeken  a vidékeken 
a  győztesek  sajátos  forgatókönyv  szerint  irtották  a  magyarokat.  
Mindezt alátámasztja többek között Matuska Márton nemrég meg-
jelent  A megtorlás  napjai.  Ahogy  az  emlékezet  megőrizte  c.  doku-
mentumkönyve,  mely  emléket  állít  a  több mint  40  ezer  kivégzett  
vajdasági magyarnak,  akiket  Tito partizánjai  mészároltak  le.  

Az  1989-től  megjelenő  könyvek  és  publikációk  azt  igazolják,  
hogy  halottaink  számontartását  a  kegyelet  és  nem  a  bosszúvágy  
vezérli.  A  kegyetlen  történelmi  igazságok  kimondása  Közép-  és  
Kelet-Európa  népeinek  azért  oly szükséges, mert  a közös  megtisz-
tulást  szolgálja. így valamennyi  emlékkönyv — bármelyik  oldalon  
is születik  — a kölcsönös ki engesztel ódé s forrása lehet  az  elkövet-
kező  években.  

Emlékkönyvünk  az eddig elhallgatott igazságok kimondását  tar-
talmazza, tabukat  dönt le. Nem részletezzük  az 1944-es internálás 
körülményeit,  hiszen  minderre  választ  adnak  az  itt  közzétett  do-
kumetumok,  felszólalások, visszaemlékezések,  levéltári  adatok.  

1990-ig  nem  bukkantunk  olyan  dokumentumokra,  melyek  fel-
tárták  volna, hogyan alakult  a lágerbe hurcoltak  sorsa,  alátámasz-
tották  volna  az  életben  maradt  egykori  foglyok  tanúvallomásait.  
Eleinte  szóbeli visszaemlékezés  is kevés volt.  Az ország különböző 
levéltáraihoz intézett folyamodványokra negatív, illetve visszauta-
sító választ kapunk.  Mindemellett  bíztunk  abban,  hogy az  igazsá-
got  legalább  részben  sikerül  feltárni.  

Természetesen  még  ma  sem  lehet  hozzáférfi  azokhoz  a  titkos  
dokumentumokhoz,  melyek  egyértelműen  bizonyítanák  a  kárpát-
aljai magyarság,  valamint  a német nemzetiségűek  ellen  elkövetett  
bűntetteket. Alekszej Korszun  ezredes,  a területi rehabilitációs bi-
zottság  tagja,  a  KGB  egykori  területi  fónökhelyettese  szigorúan  
őrzött  moszkvai  levéltárakból  előkerítette  az  első névsorokat,  így  
apránként  sikerült  egymás mellé rakni  az elhurcolás,  majd az  azt  
megelőző  és  követő  történések  mozaikkockáit.  Mint  ismeretes,  
1944.  november  13-án  megszületett  az  első hadiparancs  a  hátor-
szág megtisztításáról,  a  magyar  hadseregből  megszökött  katonák  
és a hadköteles férfiak elhurcolásáról.  Sokan felvetették  a kérdést:  
kit  terhel  személyes  felelősség több  tízezer  ember  elhurcolásáért?  



Az eddig előkerült dokumentumok  között szerepel  a 4. ukrán front  
haditanácsának  november  13-ai  0036. számú határozata,  mely  el-
rendeli  a  magyar  és  német  férfiak összegyűjtését  és  internálását.  
A front  parancsnoka  Petrov  tábornok  volt,  aki  azonban  nem  ön-
szántából,  hanem  feltehetően  Berija  és  Sztálin  utasítására  csele-
kedett. Előbb-utóbb az erre vonatkozó iratok is elő fognak kerülni. 
A legfelsőbb politikai és hadvezetés ismert  figurái  szintén  szerepet  
játszottak  a  kegyetlen  akció  lebonyolításában,  többek  között  N.  
Hruscsov, Mehlisz tábornok, Brezsnyev politikai csoportfőnök, Sze-
röv  tábornok,  a  SZMERS parancsnoka  és  mások.  

Megjegyzendő, hogy  az  internálás  a  helyi  kommunista  vezérek  
és  más  funkcionáriusok  támogató  beleegyezésével  történt  (Turja-
nica, Vas,  Popovics, Ruszin, Tkanko, Úszta  Gyula,  Illés  Béla,  Pris-
csepa,  Andrásko  stb.).  

Korszun  ezredesnek  sikerült  annak  a jelentésnek  a  fénymáso-
latát  is  megszerezni,  amelyet  Fagyejev  vezérőrnagy,  a  4.  ukrán  
front  hátországát  biztosító  NKVD-csapatok  parancsnoka  írt  alá  
1944.  december  17-én.  Ez  a  dokumentum  a  „tisztogatás"  első  hó-
napjának  eredményeit  összegzi:  „Begyűjtöttek  a  154  ellenséges  
tisztet  (ebből  132 magyar),  7 729 közkatonát  (ebből  7669  magyar),  
7093 katonaköteles férfit (ebből 7025 magyar),  176 csendőrt és ren-
dőrt (ebből  164 magyar)... A felsoroltakon kívül  elfogtak még 6 319 
katonát  és tisztet,  1179 katonaköteles  civil férfit, valamint  9  csen-
dőrt és rendőrt.  Összességében  a tisztogatás  első hónapjának  ered-
ménye:  az  elfoglalt Kárpátalja  területéről  22 951 elhurcolt  került  
gyűjtőtáborokba.  A jelentés  a  következő  mondattal  zárul:  „A tisz-
togatás  folytatódik." A civileket,  akiket  nem katonaként  fogtak  el  
„internáltakként" vették  nyilvántartásba.  

Egy  másik  jelentésből  megtudjuk,  hogy  az  NKVD  csapatai  —  
Fagyejev irányításával  — külön  bevetésként  pótakciót  indítottak,  
hogy  a helyi komisszárok  és partizánok  segítségével  begyűjtsék  a  
18—50 év közötti német férfiakat, később a nőket is Szolyva,  Mun-
kács,  Ilosva,  Nagyszőlős,  Rahó  és  Huszt  körzetében,  aminek  kö-
vetkeztében  292 személyt különítettek  el és kísértek  hadifogolytá-
borba.  A  napvilágra  került  adatok  alapján  a  kárpátaljai  
elhurcoltak  számát  hozzávetőleg  25—30 ezerben  lehet  megállapí-
tani.  A később keltezett jelentések  felkutatása folyamatban van,  s  



talán  majd egyszer  teljesebb képet kaphatunk  az  1945.  évi januá-
ri-februári  internálás  eredményéről  is.  

Bővebben  nem  kívánunk  szólni  a  Szolyván,  az  egykori  magyar  
laktanya helyén felállított hírhedt gyűjtő táborról, hiszen ezzel kap-
csolatosan gyűjteményünk több adatot tartalmaz. Azt viszont szük-
ségesnek  tartjuk  megjegyezni,  hogy  a  szolyvai  tábor  hat  más  lá-
gerrel  együtt  a  Sztarij  Szambor-ihoz  tartozó  lágerrendszer  része  
volt.  A szolyvai tábort hivatalosan  SZPV-2-nek,  vagyis  a hadifog-
lyok  kettes  számú  gyűjtőhelyének  nevezték  (oroszul  Szbornij  
Punkt  Vojennoplennih).  Feltehetően  első  parancsnoka  Jermilov  
százados  volt.  Barakkjaiban  egyidejűleg  12  ezer  foglyot  tartottak  
őrizetben,  akiket  nagyobb  csoportokban  indítottak  a  Szovjetunió  
különböző GULAG-szigeteire.  A levéltári  anyagok  igazolják, hogy 
a  legtöbb fogoly Szolyván  pusztult  el. Ugyanis  itt  december  köze-
pétől flekktífusz következtében  naponta  százával  pusztultak  el  az  
emberek.  Elhalálozásukat  meggyorsította  az  a  tény,  hogy  télvíz  
idején fűtetlen barakkokban,  meleg ruházat  és  lábbeli  nélkül  tar-
tották  fogva  az  embereket,  éh-  és fagyhalálra  kárhoztatva  őket.  
Ebből  a halálvölgyből  a kimondottan  beteg foglyokat is  gyalogszer-
rel  vagy  vasúti  teherkocsikban  indították  útnak,  napokig  élelmi-
szer  nélkül hagyták  őket,  így gyorsították  meg  a legyengült  rabok  
pusztulását.  Ehhez  hasonló  embertelen  körülmények  közé  kerül-
tek  más  lágerekben  is.  

1945. január  30-ig  ezerszámra  ostromolják  a kárpátaljai  veze-
tőséget és a táborparancsnokokat  az elhurcoltak hozzátartozói.  Kö-
vetelik,  hogy  engedjék haza  a férfiakat. 

A moszkvai levéltárban talált  egyik jelentésből megtudjuk, hogy 
Mehlisz vezérezredes,  Sztálin  ismert  cinkostársa,  a  4. ukrán  front  
haditanácsának  tagja  az  elsők  között kezdett  érdeklődni  az  iránt,  
hogy milyen  okból pusztulnak  tömegesen  az internáltak.  Ennek  az  
lett  az  eredménye,  hogy  Mehlisz  aláírt  egy  olyan  határozatot,  
amely  lehetővé  tette  a  betegek  hazatérését.  így január  20.  és  30.  
között több száz legyengült  foglyot engedtek  haza.  Hasonló  kegye-
lem-gyakorlásról  a  továbbiakban  nem  tudunk.  A beregszászi  le-
véltárban száznál több olyan ügyirat van, amely névszerűen  sorolja  
fel azokat  az internáltakat,  akiket  a helyhatóság  segítségével  pró-
báltak kimenteni, kommunista múltjukra hivatkozva.  Az internál-



tak  sorsáról  többé-kevésbé  képet  alkothatunk  a  kárpátaljai  nép-
tanács  szociális  osztályának  körlevelére  beérkezett  jelentésekből,  
melyek  a hadifogolytáborokban  tartózkodók,  illetve  az  ismeretlen  
helyre  kerültek  névsorát  tartalmazza  falvanként.  Aláírói,  illetve  
összeállítói  a községek vezetői, párttitkárai.  A magyarlakta falvak-
ból származó jelentések  szerint  1945. július  1. és 7. között  mintegy  
30  ezer  katonaköteles  férfi  ismeretlen  helyen  tartózkodott.  Az  
NKVD által  összeállított  listákat  a  moszkvai  levéltárak  őrzik.  

Az  eddigi  adatokból  is  leszűrhető  az  a  megállapítás,  hogy  az  
internáltak  nagy  része  nem tért  haza,  nem bírta  ki  az  embertelen  
bánásmódot. A moszkvai levéltári adatok alapján betekintést  nyer-
hetünk  a  különböző  lágerekben  odahaltak  kórlapjaiba  is.  Eddig  
csak  a  badalói  elpusztult  férfiak  dossziéira  sikerült  rátalálni.  Ez  
is  Korszun  ezredesnek  köszönhető,  aki  23 badalói  férfi halálának 
hátteréről  hozott  bizonyító  anyagot.  Jelentőségük  a feltárt  adato-
kon  kívül  abban  rejlik,  hogy bizonyítják:  a  levéltárakban  vannak  
ilyen  dokumentumok,  de  egyelőre  hozzáférhetetlenek.  A  badalói  
elhurcoltak adatlapjai a minszki területi Boriszov, illetve a  donyec-
ki  és harkovi terület munkatáborainak  lágerkórházaiból  származ-
nak.  Ezek  a  lapok  rögzítik  az  elhalálozásról  és  a  temetésről  szóló  
tényt  is.  így  például  Bíró  Albert  30  évesen,  Bíró  Béla  negyven  
évesen  halt  meg  a  szörnyű  megpróbáltatások  következtében.  

Konkrétabb  példákat  idézve  megtudjuk:  Bíró  Elek  született  
1917-ben, táborszáma  401, a kórház  száma  1673, Boriszovo.  1946.  
július 5-én betegedett  meg. Kórházba július 27-én került.  Augusz-
tus  2-án  hét  órakor  halt  meg.  A  diagnózis:  bélfertózés,  elvérzés.  
Az  1673-as  számú katonai  börtönkórház  temetőjében temették  el.  
Hasonló  adatok  szerepelnek  Nagy  Elek kórlapján  is,  aki  harmad-
fokú  disztrófiában,  végelgyengülésben  hunyt  el.  Halotti  bizo-
nyítványa  szerint  a  boriszóvói  3-as  temető  20.  parcellájának  12.  
síijában  van  eltemetve.  

Ilyen  rideg adatokat  találunk  minden  kórlapon,  melyek  mögött  
egy-egy  tragikus  sors  húzódik,  egy-egy  ember,  akinek  nem  volt  
más  bűne,  csak  az,  hogy magyar  volt.  

Az  emlékkönyvben  több mint  115 magyarlakta  település  vesz-
teséglistáját adjuk közre. A települések  közül  37  a beregszászi,  27  
a  nagyszőlősi,  30  az  ungvári,  8  a  munkácsi  járásban,  13  pedig  a  



Felső-Tisza-vidéken  van. A teljesség igénye nélkül esett  választá-
sunk ezekre a falvakra, ennek magyarázata  az, hogy ott  végeztünk 
csoportos adatgyűjtést, ahol  a KMKSZ-nek  alapszervezete  alakult  
és  felhívásunkra  a  túlélők,  illetve  hozzátartozóik  reagáltak.  Nem  
törekedtünk Kárpátalja összes helységeinek átfogó elemzésére, mi-
vel  az  eltelt  évtizedek  múltán  az egykori magyar  családok  eredeti  
lakhelyükről  elköltöztek,  asszimilálódtak.  Különösen  vonatkozik  
ez  a  diaszpórában,  a  szórványban  élőkre,  akiket  hasonlóképpen  
érzékenyen  érintett  a  sztálini  megtorlás.  A tárgyalt  magyarlakta  
falvak veszteséglistája  sem mindenütt  teljes, mivel  az  egykori  in-
ternáltak  közül  alig élnek néhányan,  hozzátartozóik  pedig  nincse-
nek. 

Adataink  szerint  az elhurcoltak  száma településenként  változó.  
Például  Aknaszlatináról  690,  Dercenből  402,  Mezőváriból  340,  
Eszenyből 313, Csongorról  300, Viskről 286, Bátyúból 270 civil fér-
fit  internáltak.  Elképesztően  magas  a lágerben  elhunytak  száma.  
Aknaszlatináról  például  172,  Mezőváriból  169,  Muzsalyból  129,  
Csongorról  101, Eszenyből  91, Viskről  95, Barkaszóról  86  életerős  
férfi veszett oda. A felsorolt községekből ennyien  a két  világháború  
frontjain együttvéve  sem pusztultak  el. „Ezekből a helységekből — 
hívja fel a  figyelmet  S. Benedek András — annyi magyar  és német 
férfit, német  nőt  hurcoltak  el hadifogságba  a háború  végén,  hogy  
az máshol  már megrokkantotta  volna  a népességet,  irgalmatlanul  
bekövetkezett  volna  a demográfiai hanyatlás.  Itt  viszont  gyarapo-
dással,  erősödéssel  lehet  számolni.  Rendkívül  életképes  a  kárpát-
aljaiak magyarságtudata  is."  

A hároméves kutatómunka összegzéseként megállapítható, hogy 
teljes névsort aligha tudunk  a közeljövőben összeállítani.  Azonban  
a  KMKSZ alapszervezetei  aktivistáinak  köszönhetően  egyre  való-
sabb képet kaphatunk,  hiszen  a  lágerlisták  falvankénti  összeállí-
tása  nem  állt  le.  Közrejátszott  ebben  az  is,  hogy  Magarország  a  
határon  túlra  is kiteijesztette  a kárpótlásra jogosultak  jelentkezé-
sét.  Sajnos,  ahol  nem  működnek  KMKSZ-alapszervezetek,  azok-
ban  a falvakban  az  áldozatok  számbavételével  senki  sem  törődik.  
Az is igaz, hogy némelyikükben  a magyarság száma elenyésző. Ám 
olyan  településről  is  tudunk,  például  Gálocs,  ahonnan  a  magyar  
férfilakosságot valamilyen  oknál  fogva nem  deportálták.  



A gyűjtemény kéziratát  1992. december végén zártuk le. Az ada-
tok,  a  lágerlisták  összeállításában  a  legfőbb segítőtársaink  a  már  
említett  KMKSZ-alapszervezetek  elnökei, aktivistái,  a községi  ta-
nácsok  egyes  vezetői,  a  túlélők  és  az  áldozatok  hozzátartozói  vol-
tak,  akiknek  ezúton  mondunk  köszönetet.  

Külön  köszönetet  mondunk  Foltin  Dezsőnek,  a  Beregszászi  Ál-
lami Területi  Levéltár  igazgatóhelyettesének  és  munkatársainak,  
akik  az  archív-anyagokat  a rendelkezésünkre  bocsátották.  

A nemes ügy iránti  segítőkészségükért  hálával  tartozunk  Alek-
szej Korszun nyugalmazott  ezredesnek, Molnár Bertalannak,  a  te-
rületi rehabilitációs bizottság elnökének,  és azoknak, akiknek  már  
nem  tudjuk  személyesen  megköszönni  értékes  hozzájárulásukat,  
akik  már  nem  vehetik  kézbe  ezt  az  emlékkönyvet:  Váradi-Stern-
berg Jánosnak,  Fedák,  Lászlónak,  Bendász Istvánnak,  Kovács  Im-
re  Zoltánnak.  

Köszönetet  mondunk  a  Magyar  Művelődési  és  Közoktatási  Mi-
nisztériumnak,  hogy lehetővé  tette  könyvünk  megjelenését.  

Emlékkönyvünk  adattárának  bővítéséhez,  a  veszteséglisták  ki-
egészítéséhez,  pontosításához  minden  adatot,  észrevételt  a  továb-
biakban  is köszönettel  fogadunk.  

Cím: 294018 Ungvár,  Tyihaja  (Gotwald)  u.  15/74  

Dupka  György  
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П Р О Т О К  О  А  К ,  

K O M I C I I  по  сприянню  у  эабеэпеченн1  праа  I  1нтерес1»  
реаб1л1тованих, створенн1  пал  ятнмк1в  жертвам  penpeclR,  
як!  мал и - ы1сце  в  пер1од  30-40-х  I  початку  ЬО-х  poxli  

22  серпня  1990р.  м. Ужгород 
Присутн1 : Помар  Б. 0. , Грига 

В.В.,Дупко  D.S.,  
Корсун  О.Н.,Лади-
•вць  B.I..Сабов  A.A.,  
Химмнець  В.В.,Паа-
диоишець  E.I.  

ПОРЯДОК  ДЕНШ  

1. Гюв1доилення  обласно1  прокуратур»  про  х1д  реабШтацП  
невинно  эасудхенних  жител1в  област1.  

2.Пов1домлення  обласного  товариства  угорсько1  культуре  
про  заходи  по  выявлении  поховакь  жертв  концтабору  поблиэу  
к.Свалява  та  пропоэмцИ  про  Ix  благоустр1й.  

3;Озиайом*аюог*-члви1»-  *о»г1в1-1--в-диетами.---  -

1.По  первому  питакню  слухьли  1н$срыац1ю  заступника  обласно!  
прокурора  т.Химикця  В.В.  яккй  допов1в,цо  реаб!в1тац1я  жертв  
рзпрес1я  30-х  40-х  та' початку  50-х  рок1в  продовжуеться.У  мииу-
локу  роц1  обдасне  упраадГння  КДО та  обласна  прокуратура  виявклс  
752  тах1  справи.На  сьогода1шн1й  день  прокуратура  роэгдянуха  900  
справ,  перевакно  на  ос1б  ях1  в  1939-1940рр.  масово  переходили  
через  кордон  1э  Захарпаття  у  Радянський  Сооз.рятувчись  в1д  
хортиського  фашизму.Аде  в  Рйдянському  Сооз1..1х  вважадм  держав-
ничи  элоччнцяыи,судили  I  вГдправляли  у.  , кодот^ори ЛЦдмовл̂ но 
реабШтацП  за  весь  пер1од  IOd  особам, в  т.ч.  за  цей  р1ж  39.  
Серед  таких  б1лыв1сть  стаиоадять  учасники  банджормувань  I  
особи,цо  незаконно  эбер1гааи  аброю.  

Обласна  прокуратура  продовжуе  займатися  первв1ркое  обгрунто-
валост!  аирок1в  на  невинно  засудкенних".  
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Hároméves  kutatómunkánk  eredményeképpen  született  
meg  ez  a  tényfeltáró  Emlékkönyv,  mely  az  eddig  elhall  
gatott  fájó  igazságok  kimondását  tartalmazza,  évtizedes  
tabukat  dönt  le,  a  kárpátaljai  magyarságon  ejtett  sebekről  
szól.  Dokumentumok,  visszaemlékezések,  levéltári  adatok,  
az  1989-es  beregszászi  emlékkonferencia  anyagai  és  más  
okmányok  közreadásával  megvilágítja  az  1944  őszén  be-
kebelezett  Kárpátaljáról  elhurcolt  civil  magyarok,  németek  
internálásának  körülményeit,  hiteles  történetét,  az  erkölcsi  
és  politikai  rehabilitálásukhoz  vezető  küzdelmes  utat.  

A  gyűjteményben  több  mint  115  magyarlakta  település  
mártírjainak  listáját  adjuk  közre,  akik  Sztálin  lágereiben  
pusztultak  el,  akikről  eddig  a  széles  nyilvánosság  elótt  
emlékezni,  beszélni  és  írni  is  tilos  volt.  




