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I.  A  KOMMUNISTA  
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI  RENDSZER  

LOGIKÁJA  ÉS  GYAKORLATA  
* 

Azt  írták  a  donbászi  vidékről,  
Véresen  ment  le  a nap  az  égről,  
De  sok  vér folyt  az  idegen  földre,  
De  sok  bányász  aludt  el  örökre.  

Azt  írta  egy  kislány  levelébe,  
Él-e  még  a régi  szeretője?  
Él-e  még  vagy  gondol—e  még  rája  
Valahol  ott  a nagy  Oroszországba.  

Valasz jött  a kislány  levelére,  
Hogy  öltözzön  a  szíve  feketébe.  
Szeretője  hűségesen  várja  
Odafenn  a fényes  mennyországba.  

Szerzője  ismeretlen  
1947. 





Bevezető sorok a kárpátaljai  magyarok  
emlékkönyvéhez 

Egy  olyan  embernek,  aki  csupán  tegnap  érezte  meg,  mit jelent 
a  szabadság,  azokról  nem  is  szólva,  akik  demokratikus  rend-
szerben  éltek,  nehéz  megérteni  a szocialista  törvényességnek,  an-
nak  a  fogalomnak  a  logikáját,  amelyet  oly  gyakran  emlegettek,  
természetesen  fügefalevélnek használva  azt, melynek  leple alatt a 
szovjet rendszer évtizedei  során a legaljasabb bűntetteket követték 
el nem csupán egyes személyek vagy csoportok, hanem egész népek 
ellen  is.  Közöttük  a magyarok  ellen.  Eleinte mindannyian,  mint a 
második világháború közvetlen  áldozatai  sínylették meg területük 
katonai megszállását, később pedig mint olyan  nép, amelyre  egyes  
személyek  árulása  következtében  valósággal  rákényszerítették  a  
szocialista rendszert,  annak valamennyi  következményével.  E nép 
Kárpátalján  rekedt  részének  pedig  teljes  mértékben  meg  kellett  
ismerkednie  a szovjet  életmóddal.  

A  szocializmus,  amelyet  mint  tanítást  teoretikusainak  becsvá-
gyó fantáziája  szülte,  majd  pedig hatalomra  vágyó követőik  támo-
gattak,  s az illegalitás körülményei  között, még gyakorlati  megva-
lósítása  küszöbén  politikai  összeesküvők  konkretizáltak,  mint  a  
jövendő  államrend  alapját,  döbbenetet  váltott  ki  vezéreinek  türel-
metlensége,  ármányossága, kegyetlensége  folytán, s már akkor  el-
kerülhetetlen vérontással  és hatalmas szociális  megrázkódtatások-
kal  fenyegette  a  társadalmat.  

A  logika  szempontjából  nézve  egy  ilyen  rendszernek  eleve  nem  
volt létjogosultsága. Ennek  ellenére  1917 októberében  tért hódított 
Oroszországban,  több  évtizeden  át fennállt  más  országokban,  sőt  
világuralomra  pályázott,  akár  az  emberiség  kiirtása  árán  is.  

Elegendő  csupán  futólag  megismerkedni  azokkal  a  tör-
vényekkel,  amelyeken  a  szocialista  állam  szovjetunióbeli  építése  
alapult,  melyek  szerint  a  perrendtartás  folyt,  máris  meglepődve  
tapasztaljuk  azok  skolasztikus jellegét,  ama forradalmi  elméletek  
dogmatikusságát, amelyeket széles körben propagáltak  az  1917-es  
októberi  államfordulat  utáni  első  években,  Lenin  és  Sztálin,  a  
szocialista  éra  fő  apostolai  eszméinek  nyers  és  vulgáris  népsze-
rűsítését.  Ez  a  törvényekben  testet  öltött  nyers  erő jogosított  fel  



egyeseket  arra,  hogy  elnyomják  az  állam  polgárainak  emberi  
méltóságát,  eltiporják  az  élethez  való  elemi jogukat,  hogy már  12  
éves  koruktól  fogva  „törvényesen"  megfoszthassák  őket  Isten  
adományozta  emberi  életüktől.  Igen,  az  OSZFSZK  büntető  
törvénykönyvének  1935.  november  25-én  elfogadott  cikkelye  
kimondta:  „A  tizenkettedik  életévüket  betöltött  kiskorú-
ak...  az  összes  büntető  rendszabályok  alkalmazásával  ítél-
hetők." 

Mindez  módot  adott  a  szovjet  rendszernek  arra,  hogy  a  forra-
dalmi  frázis  leple  alatt  megvalósítsa  lázálmát,  „törvényesen"  al-
kalmazza  a  megtorlásokat  egészen  a  golyó  általi  halálig  és  más  
kivégzési  módokig,  sőt tömeges megtorlásokhoz folyamodjon  az or-
szág állampolgárainak  millióival  szemben. Arra, hogy  évtizedeken  
át rettegésben  és alázatosságban  tartson  egy nagy  országot,  egész  
nemzedékeket neveljen  a gondolkodás és ellenvetés nélküli  cselek-
vésre  és engedelmességre,  a kommunista  párt  és vezérei  véres  és  
embertelen  tevékenységének  a  magasztalására.  

A Szovjetunió és az SZKP létezésének szinte utolsó napjaiig min-
dennemű kritikus  véleménynyilvánítást  a kommunista  párt  és  az  
állam  politikájával  szemben,  még  a  másképpgondolkodás  legcse-
kélyebb jelét  is irgalmatlanul  megtorolták.  

A megtorlásban  részesült személyek közül a legtöbbet azért von-
ták  bűnügyi  felelősségre,  mert  „szovjetellenes  tevékenységet  és  
propagandát"  folytattak,  hangot  adtak  a  „szovjet  államrendet  és  
társadalmi  rendszert  ócsárló" véleményüknek,  mindenképpen  „di-
csőítették"  a nyugati  tőkés  társadalmi  rendszert.  

Az elnyomás rendszere,  amelyet  alaposan  kidolgoztak,  közte  az  
igazságszolgáltatás,  arra  volt  hivatva,  hogy  rettegésben  tartsa  a  
lakosságot,  hogy  a legcsekélyebb  mulasztást  is  a  szovjet hatalom-
mal  szembeni  ellenszegülésnek,  ellenforradalmi  szabotázsnak,  di-
verziónak  vagy  szándékos  kártevésnek  tekintsék.  A  vezérekkel  
szembeni  felháborodást terrorista  akcióra való elhatározásnak.  Az 
elkerülhetetlen  szerencsétlenséget,  amelyeket  az  emberfeletti  
kényszermunka és az állandó politikai hamiskodás okozott, az üze-
mi baleseteket,  a selejtes munkát,  a kollektivizálás vagy a termés-
betakarítás  határidejének  a  meghiúsulását  —  mindezt  a  párttal  
és  a néppel  szembeni  igen  súlyos  bűntettnek  tartották  és  azokat,  
akiknek  eme  eseményekhez  közük  volt,  az  a  veszély  fenyegette,  



hogy  a nép  ellenségeinek  nyilvánítják,  akár  ki  is végezhetik  vagy  
a javító  munkatáborok  sok  millió foglya közé  toloncolják  őket.  

Munkaerővel  kellett  ellátni  a hegyekben,  erdőségekben  vagy  a  
sarkkörön  túli  vadonban  épülő  hatalmas  csatornákat,  gyárakat,  
bányákat  (ezeket  többnyire  a lágerek  foglyai  építették),  ugyanak-
kor szüntelenül  folyt a lakosság ideológiai  megdolgozása,  melynek  
fő  témája  a  szovjet  államot  a nemzetközi  burzsoázia  részéről  fe-
nyegető,  gyakran  felfújt veszély  volt —  mindez  állandóan  fokozta  
a megtorlások  arányait,  az  ország minden  részéből  a nép újabb  és  
újabb  ellenségeit  „igényelte",  akik  a legfőbb  munkaerőt  képezték  
ezeken  az építkezéseken.  És egyáltalán  nem furcsállni való, ha  az  
életben  maradt  foglyok  közül  bárki  is  azt  bizonygatja,  hogy  részt  
vett  a szocializmus  (kommunizmus)  építkezésein  — a Volga-Balti  
csatorna, a vorkutai, tajmiri, szibériai  és kazahsztáni  szénbányák,  
az  uráli  és magadani  ércbányák,  az Abakan-Tajset  vasút és a ne-
vezetes ВАМ építkezésén. Ártatlan foglyok kezemunkájával,  csont-
jaikon  vélték  felvirágoztatni  a szovjet  államot,  amely  oly  dicstele-
nül  szétesett  még  annak  a  nemzedéknek  a  szeme  láttára,  amely  
valóban  hősies  munkával  építette.  

De a szocialista rendszer és törvényei részéről leginkább jogfosz-
tottak  a  parasztok  voltak,  akiket  ezrével,  sokakat  családostul  
együtt  részesítettek  megtorlásban,  irtottak  ki  vagy  toloncoltak  
száműzetésbe  az  ország  távoli  északi  vidékeire.  A  legcsekélyebb  
ellenszegülésüket  a  kollektivizálással,  vagyonuk  rekvirálásával  
szemben  állami  bűntettnek  nyilvánították.  

Ennek következtében  a politikától,  a kommunista  vezérek  taní-
tásaitól  távol  álló  dolgozók  váltak  az  elnyomás  elképesztő  szocia-
lista  rendszerének  áldozataivá.  

A büntető  törvénykönyv  alább foglalt paragrafusai, részben  an-
nak  záradéka,  melynek  alapján  ártatlan  emberek  millióit  ítélték  
el, meggyőzően bizonyítja, hogy a törvények alapját  mindenekelőtt  
annak  a szükségessége képezte, hogy  a kommunista  vezérek  meg-
védjék  a  szovjet  államot,  melyet  nem  törvényszerűen,  nem  az  or-
szág  evolúciós  fejlődése útján hozták  létre, hanem véres,  lényegét  
tekintve  bűnös  államcsíny  útján.  

Ezért  a  szovjetország  fennállásának  első  éveiben,  de  a  további  
évek  során  is  lényegében  kiirtották  azt  a  nemzedéket,  amelyre  a  
forradalom  előtti  Oroszország  mint  állam  támaszkodott  —  hiva-



talnokait,  tiszti karát, a  földesurakat,  a módosabb parasztokat,  az  
értelmiségieket,  az  ellenzéki  pártok  tagjait  —  az  eszereket,  a  
mensevikeket, a kadétokat, az anarchistákat, mindazokat, akik va-
lamilyen módon  ellenszegültek  a szovjethatalomnak  és vezérei  po-
litikájának:  a  trockistákat,  a  buharinistákat,  a jobb-  és  a  balol-
daliakat,  a  szovjetellenes  szervezetek  tényleges  és  vélt  tagjait,  a  
nacionalistákat,  a  papságot,  azokat,  akiknek  kapcsolatai  voltak  
külfölddel,  akik  közvetlen,  közvetett  vagy  potenciális  veszélyt je-
lenthettek  a  szovjet  állam  számára.  

Mindenkiben  kételkedtek,  aki  fogságban  volt,  aki  a  megszállt  
területen  maradt, akiknek a családjából valakit már elítéltek,  aki-
nek  ismerőse  volt külföldön  vagy  próbált  megismerkedni  valame-
lyik külország állampolgárával,  aki érdeklődött a külhoni élet felől, 
aki nem akart belépni  a úttörő- vagy  a komszomolszervezetbe.  Az  
utóbbi években pedig azokban, akik kétségbe vonták az átalakítást 
és  annak  vezéreit.  

A  szovjet állam fennállásának  első  napjaitól fogva az országban 
a  bíróságok  szerteágazó  rendszere  működött:  territoriális,  közle-
kedési, lágeri bíróságok, az összes fegyvernemek  és a flotta katonai 
törvényszékei,  a VCSK  és  az  OGPU bíróságon  kívüli  szervei  (az  
NKVD három tagból álló ítélőszékei) az NKVD—MGB—MVD  úgy-
nevezett  különleges  értekezletei  és  a köztársaságok  hasonló  szer-
vei.  A  lakosságnak  az  állambiztonsági  szervek,  a komszomol-  és  
pártfunkcionáriusok  részéről  történő  totális szemmeltartása,  amit  
az ügynökök,  a bizalmi  emberek  és a közönséges  provokátorok  ré-
vén  folytattak,  egyfajta  különös  szovjet  személyiséget  formált,  lé-
lektanilag kettős, erkölcsileg züllött személyiséget,  aki állandó ret-
tegésben  élt,  semmit  sem  kezdeményezett,  irgalmatlan  volt  
polgártársai  iránt,  gyűlölt  mindent,  ami  nem  szovjet  volt,  mert  
minden  baj  okát  abban  vélte  látni.  

A  kárpátaljaiak  s köztük  az itt  élő  magyar  lakosság  számára  a  
legszörnyűbbek  azok  az  évek  voltak,  miután  1944  októberében  e  
területre  léptek  a Vörös  Hadsereg  csapatai.  A  helyzetet  bonyolí-
totta az  is, hogy  a Szovjetunió  számára  Magyarország harcoló  fél,  
közvetlen  katonai  ellenfél  volt.  És  természetesen  e  vidék  magyar  
lakosságát  a magyar  nép részének  tekintették.  

Ugyanakkor  a  felső  szovjet  vezetés  terveiben  Kárpátalja  már  
mint  a  Szovjetunió  része  szerepelt.  Ezért  az  úgynevezett  burzsoá  
elemeket  —  különösen  a  magyar,  a  német  és  egyéb,  nem  szláv  



lakosság körében — a szovjet megtorló szervek elsősorban  szemmel  
tartották. 

Sok  tekintetben  már  ismeretes  a  magyar  lakosság  fordulatos  
internálásának  előtörténete,  aminek  sok  ezer  magyar  férfi  esett  
áldozatul.  Kegyetlenségükről  és irgalmatlanságukról  ismeretesek  
a  harcoló  csapatok,  különösen  a  4.  Ukrán  Front  Petrov,  Mehlisz,  
Brezsnyev  parancsnoksága  alatt  állt  csapatainak  a katonai  ítélő-
székek 

Ám  Kárpátalja  háború  utáni  történetének  fejezetei  —  amikor  
számos  megnyilvánulását  tapasztaltuk  a  magyar  lakossággal  
szembeni  türelmetlenségnek,  a szovjet  hivatalnokok  ama  igyeke-
zetének,  hogy  börtönökben  és  a GULAG  lágereiben  szigeteljék  el  
a magyarokat—  lényegében ama bűntettek  és gaztettek hátterébe  
kerültek,  amelyeket  a sztálini  rendszer Szovjetunió-szerte  elköve-
tett. 

Jellemző, hogy még az akkori  önkény ma élő  áldozatai  sem tud-
ják,  mi  értelme volt a velük  szembeni  törvénytelenségeknek.  Nem  
értik,  miért  sorolták  őket  —  a dolgozókat,  akik  távol  álltak  a  po-
litikától  —  a  szovjet  állam  ádáz  ellenségei,  a  kémek,  az  összees-
küvők, a terroristák, a hazaárulók közé. Es kinek a hazáját árulták 
el? 

Nos,  milyen  ítéletek  vártak  a szovjet állampolgárra?  Mivel  ma-
gyarázható  azok  szigora  és  elkerülhetetlensége?  

Maga  az  OSZFSZK  büntető  törvénykönyvének  a  felépítése  
(akárcsak  az  USZSZK  vagy  más  köztársaságok  törvénykönyvéé),  
a szociális védelem abban előírt rendszabályai  a bűntettet elkövető 
személyekkel  szemben  átfogó  elképzelést  nyújtanak  a  szovjet  bí-
rósági rendszerről  és az országban uralkodó légkörről, amikor gya-
korlatilag  senkinek  sem  állt  módjában,  hogy  elkerülje  a  megtor-
lást, annak  szigora pedig esetleg csak a középkori  kegyetlenséghez  
hasonlítható. 

Ez  az  egész megtorló  rendszer  nyomban  működésbe  lépett,  mi-
helyt  1944  októberétől  fogva  megjelentek  Kárpátalján  a  katonai  
kémelhárítás  (a SZMERS)  szervei,  az  állambiztonsági  hivatal  he-
lyi,  territoriális  szervei,  a  katonai  ítélőszékek,  az  ügyészségek,  a  
bíróságok  és  a különleges  bíróságok,  de különösen  működött  ez  a  
rendszer  a háború  utáni  években  (egészen  1954-ig).  



Az  OSZFSZK  büntető  törvénykönyvének  20.  parag-
rafusa, mint  a szociális  védelem bírósági-javító  rend-
szabályai,  a következő büntetések kiszabását írta  elő:  

a) a dolgozók ellenségévé nyilvánítása a szö-
vetségi köztársaság és egyben a Szovjet-
unió állampolgárságától való megfosztás-
sal és feltétlen kitoloncolással az ország 
határain túlra; 

b) szabadságvesztés a Szovjetunió távoli vi-
dékein levő javító munkatáborokban; 

c) szabadságvesztés általános fegyházakban; 
d) javító munkaszolgálat  szabadságvesztés  
nélkül; 

e) a politikai és egyes polgári jogoktól való 
megfosztás; 

f) kitoloncolás a Szovjetunió  területéről  
bizonyos időre; 

g) kitoloncolás az OSZFSZK területéről vagy az 
adott vidék területéről, kötelezővé téve egy 
másik helyen való letelepedést vagy anélkül, 
avagy betiltva az egyes helyeken való lete-
lepedést, esetleg e tiltás nélkül; 

h)  tisztségből  való  elbocsátás,  betiltva  
egyik-másik  tisztség  betöltését,  vagy  e  
tiltás nélkül ; 

i) egyik-másik tevékenység vagy foglalkozás 
betiltása; 

j ) társadalmi megrovás; 
k) vagyonelkobzás — teljes vagy részleges; 
1) pénzbírság; 
m) kötelezés az okozott kár megtérítésére; 
n) figyelmeztetés. 

A golyó általi halált mint a szociális védelem legfőbb,  rendkívüli  
rendszabályát a büntető  törvényköny 21. külön paragrafusába fog-
lalták, és amint a törvénykönyv kommentárja  magyarázza,  a szov-



jethatalom  és à szovjet állam alapjait fenyegető  legsúlyosabb bűn-
tettekkel  szemben  alkalmazták.  

Az ilyen bűntetteket  a büntető  törvénykönyv  rendszerint  az  ál-
lami bűntettek külön csoportjába — az „ellenforradalmi  bűntettek"  
közé  sorolta.  

A  büntető  törvénykönyv  24.  paragrafusába  különítették  
el a szociális védelem orvosi jellegű rendszabályait,  amelye-
ket széles körben  alkalmaztak  a bíróságok  a szovjethatalom  összes  
évei  alatt,  amikor  felmerült  annak  a  szükségessége,  hogy  ne  csu-
pán  megtorolják  valakinek  az  államra  nézve  nem kívánatos  tevé-
kenységét,  hanem  diszkreditálják  is  ezt  a tevékenységet,  rákény-
szerítsék  a környezőket,  hogy forduljanak  el  a „bűnözőtől"  (annak  
világnézetétől).  Jellemző,  hogy  az „orvosi jellegű  szociális  védelmi  
rendszabályok"  széles  körű  alkalmazásának  újabb  burjánzása  a  
Szovjetunió  fennállásának  utolsó  előtti  éveire,  Brezsnyev  kor-
mányzásának  az idejére  esett,  amikor  ez  az  állam  egyfelől blöffölt 
a messzemenő  demokratikus  átalakulásokról,  ugyanakkor  kegyet-
lenül  üldözte  aktív  politikai  ellenfeleit,  az  úgynevezett  dissziden-
seket. 

Az ellenforradalmi  bűntetteket — melyek  elkövetésével  a hábo-
rú utáni időben több ezer kárpátaljait vádoltak és ítéltek el, köztük 
jelentős  számban  magyarokat  —  az  OSZFSZK  büntető  törvény-
könyvében  mint fogalmat  az  58.  paragrafus  1—14.  bekezdésében  
vonták össze (ennek megfelelően  az USZSZKbüntető  törvényköny-
ve  54. paragrafusának  1—14.  bekezdésében).  

Az 58—1.  (54—1.) paragrafus  az „ellenforradalmi  bűntett  
általános fogalmát"  így  határozza  meg:  

„Ellenforradalminak  tekintendő  minden  
olyan cselekedet,  amely  a munkás-paraszt 
tanácsok és a Szovjetuniónak, a szövetségi 
és  autonóm  köztársaságoknak  az  SZSZKSZ  
Alkotmánya,  illetve  a szövetségi  köztár-
saságok alkotmánya alapján általuk megvá-
lasztott munkás-paraszt  kormánya  megdön-
tésére,  aláásására  vagy  gyengítésére,  



illetve a Szovjetunió külső biztonsága és 
a proletárforradalom főbb gazdasági , poli-
tikai és nemzeti vívmányai aláásására vagy 
gyengítésére irányul. 
A valamennyi dolgozó érdekeivel való nem-

zetközi szolidaritás végett ezek akkor is 
ellenforradalmi  cselekedeteknek  tekin-
tendők, ha a dolgozók bármely más, a Szov-
jetunió kötelékébe nem tartozó állama el-
len irányulnak". 

Figyelmünket  felkelti  e paragrafus  második  bekezdése,  ahol  „a  
dolgozók  bármely  más,  a  Szovjetunió  kötelékébe  nem  tartozó  ál-
lamról"  van  szó.  Vajon  a  párt-  és  bírósági  hivatalnokok  nem  a  
szovjet büntető  törvényhozásban  még 1927-ben lefektetett eme elv 
szerint számoltak  le a kárpátaljaiakkal  és nem utolsósorban  a ma-
gyarokkal  mint  a  dolgozók  ellenségeivel,  mint  a  proletár  szellem  
számára idegen burzsoázia képviselőivel,  elszigetelve  mindazokat,  
akik  valamilyen  formában  tovább  védték  kárpátaljai  szülőföldjük  
becsületét,  akik  nem  akarták  elveszíteni  nemzeti  méltóságukat.  

Közismert Sztálinnak,  a „népek  atyjának"  az a tétele,  miszerint  
a  szovjetunióbeli  szocialista  építés „sikereitől" függően  a  burzsoá-
zia  ellenállása  fokozódni  fog.  De  hiszen  ugyanezt  állította  Lenin,  
a világproletariátus vezére, igazolva ezáltal a nem proletár, kizsák-
mányoló  elemekkel  szembeni  megtorlásokat:  a kapitalizmusból  a  
kommunizmusba  való  átmenet  egész  történelmi  korszakot  jelent.  
Amíg  az  nem  fejeződik  be,  a kizsákmányolók  okvetlenül  remény-
kedhetnek  a restaurációban,  s ez a remény  restaurálási  kísérletté  
válhat.  És  az  első  komoly  vereség  után  a  megdöntött  kizsákmá-
nyolók,  akik  számára  váratlan  volt  a  vereség,  nem  hittek  abban,  
még  gondolatban  sem  tartották  azt  lehetőnek,  megtízszerezett  
energiával,  eszeveszett  szenvedéllyel,  megszázszorozódott  gyűlö-
lettel  vetik  magukat  harcba  az  elvesztett  paradicsom  visszaszer-
zéséért. 

A  „vezér"  eme  szavai  évtizedeken  át  igazolták  a  gonoszságot,  
amelyet  a kommunista  párt  és  annak  „fegyveres  osztaga"  művelt  
—  amely  a  VCSK—KGB  számos  különítményéből  állt,  melyek  



tagjait  az  áldozataikkal  szembeni  irgalmatlan  megtorlásra  nevel-
ték —,  elképzelést  nyújtottak  eme  osztag  történelmi  szempontból  
állítólag  törvényszerű hóhéri  szerepéről.  

Az 58—la. (54—la.) paragrafus szerint: 
„Hazaárulásnak"  tekintendő  a  Szov-

jetunió  állampolgárainak  minden  olyan  
cselekedete, amely a Szovjetunió katonai 
erejének,  állami  függetlenségének  vagy  
területi sérthetetlenségének a csorbítá-
sára irányul, mégpedig: a kémkedés, a ha-
di- vagy állami titok elárulása, az átál-
lás  az  ellenség  oldalára,  a  szökés  
külföldre — mindez a büntetés legmagasabb 
fokát vonja maga után: golyó általi halál-
lal és teljes vagyonelkobzással,  enyhítő  
körülmények  esetén  tíz  évi  szabad-
ságvesztéssel és teljes vagyonelkobzással 
büntetendő. 

Az  58—lb.  (54—lb.)  paragrafus —  „katona  által  elkö-
vetett  hazaárulás" —  az előbbi  paragrafusban  említett,  de  
katonák  által  elkövetett  hazaárulási  cselekedetről  szól:  

„Ugyanezen bűntettek, ha azokat katonák 
követik el, a büntetés legmagasabb fokát 
vonják maguk után : golyó általi halállal és 
teljes vagyonelkobzással büntetendők. " 

Szerencsétlenségére  és meglepetésére  számos kárpátaljai  lakost  
nyilvánítottak hazaárulónak.  Ehhez alapul  szolgált, ha  Kárpátalja  
Vörös  Hadsereg  általi  megszállása  után  kiderült, hogy  az illető  az  
előző  magyar  rendszerben  állami  hivatalnok  volt,  katonai  vagy  
rendőri  szolgálatban  állt, annak  idején  bármilyen  kollaboránsi  te-
vékenységet  folytatott  vagy  pedig  át  akart  szökni  hazájába  (Ma-
gyarországra, Csehszlovákiába),  miután  a határ már le volt  zárva;  
ha feltűnt, hogy valaki  saját kezdeményezésére  szovjet állami  szer-



veknél,  a hadseregben  akar  elhelyezkedni  vagy  titkos,  különösen  
őrzött  vállalatokba,  létesítményekbe  akar  bejutni.  

Az 58—lc. (54—lc.) paragrafus, amely „katona nagy-
korú  családtagjainak  a felelősségéről"  szólt,  így  hang-
zott: 

„Abban az esetben, ha egy katona külföld-
re szökik, nagykorú családtagjai , amennyi-
ben valamilyen módon eló'segítették a ké-
szülő'vagy elkövetett árulást, legalábbis 
tudtak róla, de nem jelentették azt a ható-
ságoknak — 

öt  évtó'l  10  évig  terjedő  szabad-
ságvesztéssel  és teljes  vagyonelkob-
zással büntetendők. 
Az áruló további nagykorú családtag-

jait, akik a bűntett elkövetése idején 
együtt  éltek  vele  vagy  eltartottjai  
voltak —meg kell fosztani választói jo-
guktól és öt évre Szibéria távoli vidé-
keire kell száműzni." 

Nem  kevésbé  szigorú  felelősségrevonás  várt  az  „állami  büntet-
tet"  elkövető  civilek  családtagjaira.  

Az  58—ld.  (54—ld.)  paragrafus — „árulás  feljelentésének  
az elmulasztása"  —  folytatta  a feljelentés  általános  gyakorlatát  
és  súlyos  állami  bűntettnek  nyilvánította,  ha  egy  katona  nem je-
lentette  az  árulást:  

„Amennyiben egy katona nem jelenti a ké-
szülővagy elkövetett árulást — 
tíz évi szabadságvesztéssel büntetendő. 
Ha más (nem katona) állampolgár titkolja 

el, az az 58 . paragrafus 12 . bekezdése al'ap-
ján ítélendő." 



Az  58—2.  (54—2.)  paragrafus — „fegyveres felkelés"  
—  a fegyveres  felkelést  államellenes  bűntettnek  minősítette  
és  az  alábbi  felelősségrevonást  helyezte  kilátásba  érte:  

„A fegyveres felkelés vagy fegyveres ban-
dák ellenforradalmi céllal szovjet terü-
letre való behatolása, központi vagy vidé-
ki  hatalomátvétel  ugyanezzel  a  céllal,  
esetleg azzal a céllal, hogy elszakítsák a 
Szovjetuniótól,  illetve valamelyik  szö-
vetségi  köztársaságtól  annak  egy  részét  
vagy felbontsák a Szovjetunió külföldi ál-
lamokkal kötött szerződéseit — 
a szociális védelem legfelsőbb fokával — 

golyó általi halállal büntetendő, vagy a 
dolgozók ellenségévé nyilvánítással és a 
szövetségi  köztársaság  állampolgárságá-
tól s egyben a szovjet  állampolgárságtól  
való megfosztással, illetve a Szovjetunió 
területéről való örökre szóló kitolonco-
lással,  enyhítő körülmények  esetén  leg-
alább háromévi szabadságvesztéssel és tel-
jes vagy részleges vagyonelkobzással". 

A háború utáni  évek bírósági  gyakorlata  azt mutatja, hogy  Kár-
pátalján  ezt  a  paragrafust  rendkívül  ritkán  alkalmazták.  Ezen  a  
vidéken  még jól  emlékeztek  a Vörös  Hadsereg  általi  megszállást  
követően  megjelent  szovjet  megtorló  szervek  szigorára,  és  külön-
ben  is széleskörűen  propagálták  azt a népi  lelkesedésnek  vélt köz-
hangulatot,  amely  e vidék  —  Moszkva  utasítására  —  Ukrajnához  
történt  csatolása  után  terjedt  el.  Ezenkívül  a  fegyveres  felkelés  
témája az ukrajnai jogvédő  szervek hivatalnokai  számára nem volt  
divatos.  Még  a  szovjethatalom  ellen  a  Lvovi,  Ternopoli,  Volinyi,  
Rovnói  területen  és  Ukrajna  más  területein  kibontakozott  (OUN  
néven  ismert)  nyílt  népi  ellenállást,  amelyet  csak  az  50-es  évek  
elején  sikerült elfojtani, azt is csupán banditizmusnak  nyilvánítot-
ták. 



Az 58—3. (54—3.) paragrafus — „ellenforradalmi célú 
kapcsolattartás külföldi állammal" —  kimondta:  

„Az ellenforradalmi célú kapcsolattar-
tás külföldi állammal vagy annak egyes kép-
viselőivel , akárcsak a kollaboránsság bár-
milyen módon olyan külföldi állam javára, 
amely háborúban áll a Szovjetunióval, vagy 
intervenció, illetve blokád útján harcol 
ellene — 

— a jelen törvénykönyv 58—2 . paragra-
fusában  foglalt  szociális  védelmi  
rendszabályokat vonja maga után. " 

A  büntető  törvénykönyv  kommentárja  mai  szempontból  nézve  
primitíven,  de nagyon  is konkrétan  taglalja  eme  kapcsolattartást:  

„A kapcsolattartásnak  különböző formái 
lehetségesek: postai vagy távirati levele-
zés,  személyes,találkozások,  telefonbe-
szélgetések stb. Továbbá megnyilvánulhat 
külföldi  állam  hivatalos  képviselőivel,  
egyes személyekkel, külföldi állampolgá-
rokkal való kapcsolat formájában." 

Ami  a kárpátaljaiakat  illeti,  szinte mindenkinek  voltak  rokonai  
vagy  közeli  ismerősei  külföldön,  akik  közül  sokan  bajtársi  szövet-
ségekbe tömörültek,  azért igen könnyű volt bármelyiküket  megvá-
dolni,  hogy  kapcsolatot  tart  fenn  külföldi  állammal  vagy  külföldi  
központokkal.  Az  ellenforradalmi  célt,  szándékot  sem  volt  nehéz  
rábizonyítani.  Ezt  a  feladatot  megkönnyítette  az  a  több  száz  és  
ezer titkos  és nyílt besúgó  és provokátor,  akiket  a GULAG  szocia-
lista  rendszere  nevelt fel.  Es  a valamelyik  külföldi  állammal  való  
kapcsolattartással  vádolt „hazaárulók"  újabb  százai  robogtak  vas-
rácsos  vagonokban  a  távoli  Szibériába,  a  fogolytáborokba,  a  szo-
cializmus nagy építkezéseire vagy jutottak  a beszpeka  tomlöceiben  
kivégzettek  sorsára.  



Az  58—4.  (54—4.)  paragrafus  —  „a  nemzetközi  bur-
zsoázia segítése"  —  leszögezte:  

„A nemzetközi burzsoázia azon részének 
bármilyen módon történő segítése, amely, 
mivel nem ismeri el a tőkés rendszert fel-
váltó kommunista rendszer egyenjogúságát, 
annak  megdöntésére  törekszik,  akárcsak  
azon társadalmi csoportoknak és szerveze-
teknek a segítése a Szovjetunióval szembe-
ni ellenséges tevékenységükben, amelyek a 
burzsoázia  befolyása  alatt  állnak, vagy 
közvetlenül általa szerveződtek — 

—  legalább  három  évi  szabad-
ságvesztést von maga után teljes vagy 
részleges vagyonelkobzással,  különös  
súlyosbító  körülmények  esetén  pedig  
akár a legmagasabb fokú szociális vé-
delmet, a golyó általi halált vagy a 
dolgozók  ellenségévé  nyilvánítást  a  
szövetségi  köztársaság  és  egyben  a  
Szovjetunió  állampolgárságától  való  
megfosztással és a Szovjetunió terüle-
téről való örökre szóló, vagyonelkob-
zással járó kitoloncolást. " 

Ez  a  paragrafus  az  előzőhöz  hasonlóan  folytatta  a  külföldi  ál-
lammal  való  ellenforradalmi  kapcsolattartás  hírhedt  témáját,  de  
sajátos  módon  fogalmazott:  a nemzetközi  burzsoázia,  konkréttab-
ban  —  szervezeteinek  a segítése.  Következésképpen  e  paragrafus  
vonatkozott  mindazokra,  akiknek  a  külföldi  ismerőseiről  feltéte-
lezhették, hogy köze  van  e szervezetekhez.  Es  e szervezet  lehetett  
nem  csupán  a Szohnut,  az NTSZ vagy  az  OUN. Nem kevésbé  két-
kedve  szemlélték  a nemzetközi  vallási  szervezetek,  még  a  Vörös-
kereszt,  bármelyik  alapítvány  vagy  szövetség  tevékenységét  is.  
Elegendő  volt,  ha  annak  központja  az  USA-ban  vagy  Németor-
szágban  székelt.  



A  kétkedést  elkerülhetetlen  leszámolás  követte,  amelyben  az  
igazság  értelmezői  és  a  szovjet  igazságszolgáltatás  végrehajtói  a  
beszpeka  munkatársai  voltak,  akiket  a moszkvai  központ  utasítá-
sai  és  egyéb jogszabályai  vak  követése  alapján  válogatták  össze,  
akik  tevékenysége  az önkényen,  az áldozataikkal  szembeni  gyűlö-
leten  és  lelketlen  magatartáson  alapult.  

Hasonló  szerepet játszottak  a nyomozó  és az ügyészségi  szervek  
munkatársai,  ezek  a beszpeka  irányában  néma,  de a vádlottakkal  
szemben  ugyanolyan  kegyetlen  és lelketlen  „dolgozók."  

A  70-es  és  a 80-as  években  a  KGB  és  a külföldi  kémelhárítás  
számos munkatársa  minduntalan  igyekezett nyomára bukkanni  a  
nemzetközi  burzsoá  szervezetek  nem vélt, hanem  valódi  ügynökei-
nek, azoknak a szovjet állampolgároknak, akik tartós kapcsolatban 
álltak  ezekkel  a szervezetekkel,  eme óvintézkedések  azonban  már  
nem tudták meggátolni az Unió széthullását, amit még ma is sokan 
a  nemzetközi  burzsoázia  titkos  akciói  következményének  tekinte-
nek. 

Az  58—5.  (54—5.)  paragrafus  —  „hadüzenetre,  fegy-
veres  beavatkozásra  vagy  egyéb  ellenséges  akciókra  
való  felbujtás"  —  

„Külföldi  állam vagy valamilyen  társa-
dalmi csoport hadüzenetre,  a  Szovjetunió  
ügyeibe való fegyveres beavatkozásra vagy 
egyéb ellenséges akciókra történő' felbuj-
tása azok képviselőivel való kapcsolattar-
tás útján, hamis okmányok felhasználásával 
vagy más eszközökkel, többek között: blo-
kádra, a Szovjetunió vagy valamilyen  szö-
vetségi  köztársaság állami vagyonának  az  
elhódítására,  a  diplomáciai  kapcsolatok  
megszakítására,  a  Szovjetunióval  kötött  
szerződések felbontására való felbujtás — 

— a szociális védelemnek a jelen tör-
vényköny  58—2. paragrafusában  előírt  
rendszabályait vonja maga után. " 



Bármennyire  is  furcsa,  a  kárpátaljai  bíróságok  gyakorlatában  
ilyen jellegű  felelősségre  vonásra  is  sor került.  Az  említett  parag-
rafus szerint alaptalanul megvádolt embereket már  rehabilitálták.  
De alig akad köztük olyan,  aki felfogná, hogy kálváriájának  az oka 
óvatlanul  hangoztatott  véleménye  lehetett:  úgymond  sor  kerülhet  
a  Szovjetunió  és  Amerika  politikai,  sőt katonai  összetűzésére,  és  
Amerika győzelme esetén  a kárpátaljaiak  megszabadulnak  a szov-
jet  szocializmus  rémuralmától.  

Aligha  tudták  a  távoli  Amerikában,  hogy  a  Szovjetunióval  való  
katonai szembenállása, nagy és globális politikai feladatai hátterében 
számára teljesen  ismeretlen  kárpátaljaiaknak  az amerikai  partokról  
észrevétlen  sorsa húzódik meg, akik véletlenül  elejtett szavukért, pa-
raszti  fantáziájukért  északi  vagy  szibériai  lágerekbe  kerültek!  

Az 58—6. (54—6.) paragrafus —  „kémkedés"  
„A  kémkedés,  vagyis  tartalmukra  való  

tekintettel különlegesen őrzött állami ti-
toknak számító adatok átadása, átadás cél-
jából való lopása vagy gyűjtése külföldi 
államoknak, ellenforradalmi szervezetek-
nek vagy magánszemélyeknek— 

—  legalább  három  évi  szabad-
ságvesztést von maga után teljes vagy 
részleges vagyonelkobzással, abban az 
esetben pedig, ha a kémkedés a Szovjet-
unió érdekeire nézve különlegesen sú-
lyos következményekkel járt vagy jár-
hatott  volna  —  a  szociális  védelem  
legmagasabb fokát: golyó általi halált 
vagy a dolgozók ellenségévé nyilvání-
tást a szövetségi köztársaság és egyben 
a Szovjetunió állampolgárságától való 
megfosztással és a Szovjetunió terüle-
téről történő örökre szóló kitolonco-
lással, valamint vagyonelkobzással. 



Olyan gazdasági  adatok átadása,  átadás  
céljából való lopása vagy gyűjtése a fen-
tebb említett szervezeteknek és személyek-
nek  ellenszolgáltatásért  vagy  anélkül,  
amelyek  tartalmukra  nézve nem  jelentenek  
különlegesen őrzött állami titkot, de a tör-
vény közvetlen tilalma vagy a főhivatalok, 
intézmények  és  vállalatok  vezetőinek  az  
utasítása  értelmében  nyilvánosságra  nem  
hozhatók — 

három évig terjedő szabadságvesztést 
von maga után. 

Megjegyzés:  Különlegesen  őrzött  állami  
titoknak számítanak azok az adatok,  ame-
lyeket az SZSZKSZ Népbiztosainak Tanácsa a 
szövetségi köztársaságok népbiztosi taná-
csaival egyeztetve  külön jegyzékben  hagy  
jóvá és azt közzéteszi a sajtóban." 

A  rehabilitálás  eredményei,  a  kárvallottak  elbeszélései,  ama  
peranyagok  elemzése, melyek alapján kárpátaljaiakat ítéltek  el er-
re  a paragrafusra  utalva,  egyértelműen  cáfolják  azt  a  véleményt,  
miszerint  Kárpátalján  lehettek kémek.  Kémeket maguk  a  nyomo-
zók  véltek  felfedezni.  A  kimerítő  vallatás,  a fizikai  gyötrés  bizto-
sította  a  KGB,  az  ügyészség,  a  katonai  ítélőszékek,  a  bíróságok  
számára kiagyalt céljaik elérését.  Bármilyen  tényre, bármilyen  in-
formációra  találtak  megfelelő  büntetőtörvénykönyvi  paragrafust.  
És  ha  még  ez  sem  volt  elég,  előkerült  egy  provokátor,  aki  rend-
szerint  „többször  is  felfigyelt"  a  vádlott  bűnös  cselekedeteire,  sőt  
talán  még „igyekezett  el  is hárítani"  azokat.  

Elegendő  volt, ha véletlenül  valamilyen  őrzött létesítmény  terü-
letére  vetődött  az  ember,  kíváncsiságból  valamilyen  katonai  ala-
kulat telephelye, valamelyik  gyár termékei  felől  érdeklődött,  még-
hozzá  külföldi  ismerőse  volt  vagy  külföldi  állampolgárral  
levelezett,  máris  rávarrták  az  58—6-os  paragrafust.  Maga  a  vád  
jellege megbénította  a vádlott és ismerősei  akaraterejét,  azok igye-



keztek megfelelő tanúvallomást tenni, elképesztő legendák  szövőd-
tek körülötte, azokat a nyomozók ügyesen  az ismerősei  elé tálalták, 
majd  pedig belefoglalták  a  peranyagba.  

A különlegesen  őrzött adatok jegyzékének  miféle  közzétételéről  
lehetett  szó?  Ha bárki  csupán  megemlíti  ezt  a jegyzéket,  még  ma  
is önkéntelenül  megdobban a kémek kiszűrésével foglalkozó állam-
biztonsági  munkatársak  bármelyikének  a szíve.  Az  általános  két-
kedés  és  kémhajhászás  viszonyai  között  az  ilyen  közönséges  ér-
deklődés  gyakran  hatalmasra  felfújt  bűnüggyé  nőtte  ki  magát,  
szomorú következményekkel  azokra nézve, akik  az  állambiztonsá-
gi,  nyomozó  és  bírósági  szervek  figyelmének  a homlokterébe  ke-
rültek. 

Az  58—7.  (54—7.)  paragrafus —  „kártevés"—  
„Az állami ipar, közlekedés,  kereskede-

lem,  a pénzforgalom  és  a  hitelrendszer,  
ugyancsak a kooperáció aláásása ellenfor-
radalmi  céllal,  az állami  intézmények  és  
vállalatok felhasználása útján vagy akadá-
lyozva normális működésüket, ugyancsak ál-
lami intézmények és vállalatok  felhaszná-
lása  vagy  működésük  akadályozása  a  volt  
tulajdonosok vagy bizonyos tó'kés szerveze-
tek érdekében — 
a jelen törvénykönyv 58—2-es paragrafu-

sában említett szociális védelmi rendsza-
bályokat vonja maga után. " 

E paragrafus zagyva szövegéből leginkább ez a kifejezés világos:  
„normális  működésük  akadályozása".  Összevetve  ezt azzal  a hiva-
talos magyarázattal, miszerint a kártevés ellenforradalmi  bűntett,  
amely  a  Szovjetunió  gazdasági  alapja  ellen,  vagyis  a  szocialista  
gazdasági  rendszer és tulajdon  aláásására irányul,  világossá  válik  
magának  a paragrafusnak  a  lényege.  

Egyrészt  a háború által szétzilált gazdaság,  a szerszámgépek  és  
a  közlekedési  eszközök  totális  elhasználtsága,  a  szovjet  gazdaság  
helyreállítása  túlfeszített  állami  tervei  és  az újabb grandiózus  el-



képzelések  megvalósítására  tett kísérletek  (mint amilyen  a termé-
szet  átalakításának  és  a  BAM-hoz  hasonló  vasutak  építésének  
sztálini  terve  volt), másrészt  a büntető  törvénykönyv  olyan  parag-
rafusai  alkalmazásának  a szükségessége,  mint  amilyen  az  58—7-
es paragrafus, hogy potya munkaerő-tartalékokat  toborozzanak  a  
munkaarcvonalakra,  az ügynevezett  népi  és  komszomol-építkezé-
sekre — mindez  egy  szörnyű  spirált alkotott,  amelyben  az  emberi  
egyéniség számára csupán egy hangtalan  és jogtalan  „csavarocska"  
szerepe jutott. Minden más kérdésben beleegyezése nélkül,  érdekei 
mellőzésével  döntöttek.  Bármilyen  csekély  munkaselejtet,  a  terv-
teljesítés  elmaradását,  a késést  vagy kényszerkimaradást  a  mun-
kából,  a berendezés  selejtes javítását,  a vezetőség  eljárása  helyes-
ségének  a  kétségbe  vonását  kártevésnek,  a  szocialista  építés  
egyik-másik  részlege  aláásásának,  kimondottan  ellenforradalmi  
szándékú  cselekedeteknek  tekintették.  Különös  szigorral  büntet-
ték a közvetlen  vezetőket, akiknek  a mulasztásait csakis azzal  ma-
gyarázták,  hogy kapcsolatban  álltak külföldi burzsoá  szervezetek-
kel,  hogy  a nemzetközi  imperializmus  ügynökei  lettek.  

A  műszaki  értelmiség  üldözése  —  amit  még  a  szovjethatalom  
első éveiben elkezdtek, eleinte az úgynevezett régi  szakemberekkel  
szembeni  bizalmatlansággal,  később  az állítólagos kártevők  elleni  
hírhedt provokatív per megrendezésével,  akikre ráfogták, hogy kö-
zük volt a Donyec-medencei  bányákban történt  szerencsétlenségek 
megszervezéséhez  (a „sahtai  per") — e hatalom fennállása  éveiben  
mindvégig  folytatódott.  A  kártevés  témája  igen  kézenfekvő  volt  
nemcsak  a  legfőbb  pártvezetés,  hanem  a párt-  és  gazdasági  bü-
rokráciaközépső  és alsó szintjén is, akik mulasztásaik  valamennyi  
következményét a kiagyalt kártevőkre, a külföldi diverziós közpon-
tok  ellenséges  szervezkedésére  igyekeztek  hárítani.  

Mindmáig bármilyen műszaki jellegű ipari vagy közlekedési  bal-
eset  kivizsgálása  az  esetleges  kártevés  (diverzió)  latolgatásával  
kezdődik. 

A  nyárspolgár  évtizedeken  át feszélyezettségben  élt,  azt  várva,  
hogy  újabb  kártevésekre  derül  fény,  és  rettegésben,  hogy  függet-
lenül  attól,  milyen  tisztséget  tölt  be,  ő is gyanússá  válhat.  



Az 58—8. (54—8.) paragrafus — „terrorista akció"  —  
„Terrorista  akciók végrehajtása  a  szov-

jethatalom képviselői vagy a munkás-paraszt 
forradalmi szervezetek funkcionáriusa  el-
len, az ilyen akciók végrehajtásában  való  
részvétel, noha az elkövetők nem tagjai va-
lamelyik ellenforradalmi szervezetnek— 

— a szociális védelemnek a jelen tör-
vénykönyv 58—2-es paragrafusában emlí-
tett rendszabályai alkalmazását  vonja  
maga után. " 

A  szovjet  valóság  legszomorúbb  sztorija  —  annak  a  története.  
Valóságos kulttá vált az az igyekezet, hogy elhárítsák  az  esetleges  
terrorista  akciókat,  amelyekre  különben  minden  alap  megvolt,  s  
ez az igyekezet végül  abszurdummá fajult, amikor  lépten-nyomon 
terroristákat véltek felfedezni, amikor a szovjet emberek  ezrei, sót 
milliói,  emlékezvén  a  megtörtént  esetre  (megsebezték  Lenint,  a  
világproletariátus  vezérét),  a mindennapi  propaganda  hatására  a  
fanatizmus  rabjai  lettek,  mindenképpen  igyekeztek  elhárítani  a  
másik vezér, Sztálin  elleni  esetleges, de mint arról  meggyőződhet-
tünk,  korántsem  reális  merényletet.  

A  trockisták,  a buharisták  és  más  ellenzékiek  elleni  közismert  
perek  mindenekelőtt  azokat  az  ellenfeleket  voltak  hivatottak  le-
leplezni,  akiknek  állítólag  szándékukban  állt  meggyilkolni  a  ve-
zért. Az pedig élete végéig rettegett a haláltól,  az összes normákat 
és  törvényeket  megszegve  terrorista  akciókat  szervezett  vélt  és  
reális  ellenségeivel  szemben,  lerakva  ezzel  a nemzetközi  terroriz-
mus  alapjait.  

Széles  körben  máig  sem  ismeretes  az  1919-es  megbukott  ma-
gyar forradalom  Oroszországba  szökött híveinek  tragikus  sorsa. A 
forradalom  ismert  vezetői  közül  sokakat  eszközül  használtak  fel  
az oroszországi  és ukrajnai  „forradalmi  átalakításokban",  a népel-
lenes cselekedetekben. A harmincas évek végén zömük a tömlöcben 
lelte halálát  mint  összeesküvő,  mint  terrorista.  

A  totalitarizmussal járó  szocializmus  nem  más,  mint  a kisebb-
nagyobb  erőszakos  cselekedetek  társadalma,  mint önemésztő  tár-



sadalom,  amely  egy áleszme érdekében  önmagát képes  elpusztíta-
ni.  Ennek  bizonyítéka  a sokmillió  emberáldozat.  

Az  imént  idézett,  ezer  és  ezer  ártatlan  ember  sanyarú  sorsát  
okozó paragrafus ármánysága  annak  magyarázatában  rejlett,  mi-
szerint  terrorista  akciónak  számított  a  szovjethatalom  bármelyik  
képviselőjével  szembeni  mindennemű  erőszakos  cselekedet,  bele-
értve a testi  sértést, amennyiben  az osztályalapon  történt.  Elegen-
dő  volt  egyszerűen  összetűzni  a  hatalom  képviselőjével,  amit  az  
sokszor  maga kezdeményezett,  és máris  biztosítva  volt  a  sok  évre  
szóló  szabadságvesztés.  

A büntető  törvénykönyv kommentálja  szerint „a hatalom  képvise-
lői" mindenekelőtt  azok  a személyek  voltak,  akik közvetlenül  gyako-
rolják  a  hatalmat  —  a  tanácstagok,  a  kormány  tagjai,  a  bírósági,  
ügyészségi  hivatalnokok,  az  NKVD,  a KGB  munkatársai,  az  állami  
vállalatok alkalmazottai, a munkás-paraszt sajtó tudósítói, a katonai 
tudósítók,  az élmunkások,  akik „aktívan  kivették  részüket"  a terme-
lésből,  a  közéletben  aktív  tanítók,  a  társadalmi  szervezetek  (szak-
szervezetek  stb.) munkatársai.  No  és persze  a  párttagok.  

Innen ered az az alázat, szolgai hűség, az a rettegés, amely bele-
evődött magukba a génekbe, innen ered a főnökök ázsiai  imádsága,  
amelyet  szinte belesulykoltak  a szovjet emberek  nemzedékeibe,  és  
a  diktatúra  szakaszán  nagyszerűen  be  is  vált.  Végeredményben  
azonban  elzüllesztette  a  népet,  aláásta  annak  erkölcsi  és  etikai  
alapjait,  a gyökértelen  kozmopolita  világszerte  ismert  típusát  ne-
velte  ki,  aki  számára  nem  léteznek  tekintélyek,  aki  csak  önnön-
magát  tiszteli.  

Az  58—9.  (54—9.)  paragrafus  —  „diverzió"—  
„Vasutak vagy egyéb útvonalak és közérdekű 

összeköttetési  eszközök,  vízvezetékek,  
raktárak vagy egyéb köztulajdonban levő ál-
lami és társadalmi létesítmények robbantás, 
gyújtogatás vagy más módon való ellenforra-
dalmi célú rombolása vagy megrongálása — 

a szociális védelemnek  a jelen  tör-
vénykönyv 58—2-es paragrafusában emlí-
tett rendszabályait vonja maga után. " 



E  paragrafus  meghatározása  összecseng  a  „kártevés"  fogalmá-
val.  Csupán  az esemény  arányaiban  van  eltérés:  robbanások,  tűz-
vészek  a termelő  vállalatoknál,  balesetek  a különböző  közlekedési  
eszközökkel  sajnos még ma is  szinte  naponta  előfordulnak. A  tra-
gédia  azonban  nem  csupán  a közvetlen  kárban  rejlett.  Az  ország  
különböző  vidékein  történt „diverziókat"  a megtorlások  újabb hul-
lámának  a felkorbácsolására,  széles körű  imperialistaellenes  pro-
pagandára  használták  fel. A  nép  újabb  doppingadagot  kapott,  át-
kozta  a  nemzetközi  burzsoázia  és  ügynökei  üzelmeit.  A  nép  
akarva-akaratlanul  mind  szorosabban  a  kommunista  párt  és  a  
kormány  köré  tömörült,  megbélyegezte  a belső  és  a kölső  ellensé-
get, esküdözött, hogy hű marad a párt és a szocializmus eszméihez,  
ígérte, hogy tántoríthatatlanul  a vezérek mutatta napsugaras úton 
fog  haladni.  Butítás,  ámítás  —  ez  kellene  a  rendszernek  a  nép  
alázatos  engedelmességéhez,  amely  az  utópista  eszmék  szabta  
megvalósíthatatlan  célok  elérését  tűzte  maga  elé.  

Az  58—10.  (54—10.)  paragrafus  —  „ellenforradalmi  
propaganda  és  agitáció"  —  

„Az  a propaganda  vagy  agitáció,  amely  
felszólítást  tartalmaz  a  szovjethatalom  
megdöntésére  vagy  gyengítésére,  illetve  
egyes ellenforradalmi bűntettekre  (lásd a 
jelen törvénykönyv 58-2—58-9 paragrafusa-
it) , ugyancsak azonos célú irodalom  ter-
jesztése, sokszorosítása vagy ó'rzése — 

—  legalább  hat  hónapi  szabad-
ságvesztéssel jár. Ugyanezen cseleke-
detek tömegmegmozdulások esetén, vagy 
a tömegek vallási, avagy nemzeti  eló'-
ítéletei felhasználásával, illetve ha-
diállapot  esetén vagy  olyan  vidéken,  
ahol statáriumot vezettek be — a jelen 
törvénykönyv  58—2-es  paragrafusában  
említett szociális védelmi rendszabá-
lyokat vonják maguk után. " 



A büntető  törvénykönyv  záradékában  összes paragrafusa  közül  
a  bírósági  gyakorlat  leggyakrabban  az  58—10-es  paragrafust  al-
kalmazta.  Minden  hét  elítélt  közül  hatot  ennek  a  paragrafusnak  
az  alapján  vontak  büntetőjogi  felelősségre.  

Lényegében  az 58—10.  (54—10.)  paragrafus  eszköz volt,  mond-
hatnánk,  lakat  a  szájra,  hogy  senkinek  se  lehessen  saját,  eltérő  
véleménye.  Kísérlet  volt  arra, hogy  végképp  elnémítsák  az  embe-
reket, és csak a pozitív érzelmeknek — a kis és nagy vezérek  iránti  
elragadtatás, hódolat hangoztatásának  engedett  teret.  

A  törvényhozók  ellenforradalmi  propagandának  tartották,  ha  
valaki  szűk körben hangot adott ellenforradalmi  véleményének  (!),  
agitációnak  pedig  azt,  ha  valamilyen  ellenforradalmi  véleményt,  
valamilyen  felhívást  nagy  számú  közönség  előtt  népszerűsített,  
méghozzá  ellenforradalmi  célok  elérése  végett.  

Olyan  magyarázattal  szolgáltak,  hogy  a  propaganda  és  az  agi-
táció  történhet  szóban  (társalgás,  felszólalás révén),  írásban  (röp-
lapok révén), képzőművészeti  alkotásokban  (rajzok, plakátok),  elő-
adóművészetben  (zene, ének, jelenetek), végül valamilyen jelképes 
ábrák  és  cselekedetek  révén.  

A szovjet totalitarizmus  utolsó  éveiben,  amikor  a másképp  gon-
dolkodás  üldözése  a  tetőfokára  hágott,  a  bíróságok  széleskörűen  
felhasználták  mint bizonyítékokat  az állampolgárok  államférfiak-
nak, a szerkesztőségekbe  és különböző  szervezeteknek,  illetve kül-
földre címzett leveleit,  a külföldi  rádióállomások  adásainak  a hall-
gatását  és  azok  megtárgyalását.  

Lényegében, ha bárki bármilyen mértékben  önállóan  vélekedett  
a  politikai  eseményekről,  úgy  állították  be  a dolgot,  hogy  az  illető  
nem ért egyet az általánosan  elfogadott fogalmakkal,  s opponensei 
egymás  ellenére  igyekeztek  cáfolni,  bár  nem  ellenforradalmi,  de  
legalábbis  szokatlan  szemléletét.  

Ezért  a legádázabb üldözés  az értelmiség,  a diákság  és  előadóik 
körében  volt  tapasztalható.  

így aztán a kutatók (hogy ne sorolják őket a nép ellenségei  közé)  
rákényszerültek  arra, hogy Marx, Engels, Lenin-Sztálin  müveiből  
vett,  akár  százéves  idézetekkel  támasszák  alá  gondolataikat.  

Mindez  a  társadalmi  tudat  megkövesedéséhez,  fejlődésének  a  
pangásához, degradálódásához vezetett.  Kétszínű, hazug, gyáva és 
gyarló  embereket  nevelt.  



Azon  áldozatok  jelentós  száma,  akiknek  a  sorsát  az  58—10.  
(54—10.)  paragrafus határozta  meg,  többnyire  azzal  magyarázha-
tó,  hogy  az  állománybeli  besúgókon  és  a  provokatőrökön  kívül  a  
szovjet  társadalom  más  struktúrái  is  előszeretettel  dolgoztak  az  
állambiztonsági  és  a nyomozó  szerveknek,  a bíróságoknak.  Első-
sorban  a párt  és  a komszomol  alacsony  és magas  beosztású  funk-
cionáriusai,  sőt  maga  a  tagfelvétel,  a  taggyűlések  gyakorlata  is,  
amikor e szervezetek  tagjai  sorra ismerték be bűneiket,  megbélye-
gezve  eközben  egyik-másik  társuk  cselekedeteit.  

Ily  módon  az  ember  számára  nem  maradt  más  hátra,  csak  a  
hallgatás,  a beleegyezés,  mert a rendszer  éberen  szemmel  tartotta  
azokat, akik nem eléggé magabiztosan  vagy kissé kétkedve  halad-
tak  a fényes jövő  felé.  

Az 58—11.  (54—11.) paragrafus — „részvétel  ellenfor-
radalmi  szervezkedésben"  —  

„Mindennemű szervezkedés, amely a jelen 
fejezetbe sorolt bűntettek előkészítésére 
vagy elkövetésére irányul, akárcsak a tag-
ság olyan szervezetben, amely a jelen feje-
zetben  említett  bűntettek  egyikének  az  
előkészítésére vagy elkövetésére alakult — 

a szociális védelemnek a jelen feje-
zet megfelelő paragrafusában  megsza-
bott rendszabályát vonja maga után. " 

Ezt  a  paragrafust  önállóan  nem  alkalmazták,  csupán  azzal  a  
bűntettel  kapcsolatban,  melynek  elkövetése  az  ellenforradalmi  
szervezet  bűnös  céljai  közé  tartozott.  

Az  állambiztonsági  és  a nyomozó  szervek,  a bíróságok  és  a ka-
tonai  törvényszékek különös előszeretettel  társították  ezt a parag-
rafust  az  58—10.  (54—10.)  paragrafussal.  

Ez a társítás azért volt kézenfekvő, mert ennek a paragrafusnak 
az  alapján  egy  csapásra  szinte  korlátlan  taglétszámú  csoportot  a  
nép ellenségévé nyilváníthattak. Az igazságszolgáltatás  hivatalno-
kai  ily  módon  szemléltethették  munkájuk  nagyszabású  arányait,  
sőt  a jövőre nézve is biztosíthatták  maguk  számára ezeket  az  ará-



nyokat.  Hiszen  szabadlábon  maradtak  azoknak  a  hozzátartozói,  
akiket már  letartóztattak,  mert  nem  tagadták  meg nézetüket.  És  
e  hozzátartozók  már  újabb  társaik  —  osztály-,  évfolyam-  vagy  
munkatársaik  körében  éltek, ahol úgyszintén  létrehozhattak  vala-
milyen  ellenforradalmi  szervezetet.  És  így  folytatódhatott  szinte  
végtelenül,  minden  az állambiztonsági  vagy a nyomozószerv  mun-
katársainak  a fantáziájától  függött.  

Пу módon  tömegesen  szállíthatták  a lágerekbe  az újabb rabokat — 
a  szocializmus  építőit,  akik  jócskán  kivették  részüket  az  ország  
gazdasági  büszkeségét képező  létesítmények  építéséből.  

Ahhoz,  hogy  e paragrafus  alapján  valakit  vád  alá  helyezzenek,  
elegendő  volt,  hogy  egy  ellenforradalminak  minősített  szervezet-
nek  a tagja  legyen, függetlenül  attól, hogy  elkövetett-e  már  vala-
milyen  konkrét  ellenforradalmi  cselekedetet.  A  tag  felelősséggel  
tartozott  az adott  szervezet valamennyi  bűntettéért még akkor  is,  
ha  azok  még  csupán  az  ellenforradalmi  szervezet  általános  tervé-
ben  szerepeltek.  

A  szovjet  igazságszolgáltatás  szinte  féktelen  tobzódása  volt  ez,  
amikor  csupán  a  véletlenen,  az  egyén  unikális  szűkszavúságán  
vagy  a szocialista  eszmékhez  való hűségének  aktív  bizonygatásán  
(bár gyakran ez sem segített rajta) múlott, hogy ne gyanúsíthassák 
ellenforradalmi  szervezkedéssel.  

Az 58—12. (54—12.) paragrafus — „a feljelentés elmu-
lasztása"  —  

„Készülő vagy elkövetett ellenforradalmi 
bűntett feljelentésének az elmulasztása — 

legalább hat hónapi  szabadságvesz-
tést von maga után. " 

Szembetűnő, hogy „a feljelentés elmulasztása"  mint fogalom  eb-
ben  a  paragrafusban  már  harmadszor  fordul  elő  (az  58—lc.  pa-
ragrafusban — „katona családja nagykorú tagjainak  a felelőssége," 
ha  készülő  vagy  elkövetett  árulás  esetén  elmulasztják  a  feljelen-
tést; az 58—ld.  paragrafusban  — „árulás feljelentésének  az  elmu-
lasztása", csakhogy ezúttal nem csupán valamilyen  árulás feljelen-
tésének  az  elmulasztását  minősíti  bűnnek,  hanem  bármilyen  



készülő  vagy  elkövetett  bűntett hatósági  feljelentésének  az  elmu-
lasztását  is.  

Ezek  után  nem nehéz  megérteni  egy becsületes,  de  megfélemlí-
tett,  a maga,  gyermekei,  szülei, barátai  sorsa miatt aggódó  ember  
közérzetét.  Ily  módon  a besúgást  nem  feltétlenül  az  állambizton-
sági  vagy  a nyomozó  szerv munkatársai kezdeményezték.  A körül-
mények  olyanok  voltak,  hogy  a feljelentés  az  ember  magaviseleti  
normájává vált még azok  esetében  is,  akik  nem tartoztak  köteles-
séggel  a nyomozó  szerveknek.  Az általános gyanakvás  és  besúgás  
nem  szélsőséges  magatartás,  hanem  hétköznapi  megszokás  lett,  
melynek fogságából a szovjet ember csak az utóbbi években kezdett 
megszabadulni. 

Az  58—13.  (54—13.)  paragrafus  —  „tevékeny  harc  a  
munkásosztály  és  a forradalmi mozgalom  ellen"  —  

„A munkásosztály és a forradalmi mozgalom 
elleni aktív cselekedetek vagy tevékeny harc, 
amelyet a cári rendszer idején vagy a polgár-
háború időszakában ellenforradalmi kormányok 
szolgálatában betöltött felelős vagy titkos 
(ügynöki) tisztségben fejtettek ki — 

a szociális védelemnek  a jelen  tör-
vénykönyv  58-2. paragrafusában  emlí-
tett rendszabályait vonja maga után. " 

Ennek  a paragrafusnak  a különlegessége  abban  rejlett,  hogy  a  
felelősségre vonás kimondottan  oroszországi  variánsa volt,  amikor  
is  a  munkásosztály  és  a  forradalmi  mozgalom  ellen  még  a  cári  
rendszerben  (vagyis  II.  Miklós  cár  uralkodása  idején)  vagy  a pol-
gárháború  időszakában  Oroszország  és gyarmatai  területén  elkö-
vetett  cselekedetek  Jogtalanságát"  bizonygatták.  

De  miután  1944-ben  Kárpátaljára  bevonultak  a  szovjet  csapa-
tok,  felhasználták  ezt  a  paragrafust  számos  olyan  kárpátaljaival  
szemben is, akik  a magyar, csehszlovák  vagy  román burzsoá  rend-
szer  idején  e  vidéken  laktak.  És  mit  sem  számított,  hogy  ezek  a  
személyek  a  nyomozás  tárgyául  szolgáló  események  idején  nem  
voltak  a Szovjetunió  állampolgárai,  hogy  cselekedeteik  összhang-



ban voltak az akkori  államrenddel  és annak idején  egyáltalán  nem  
csorbították  a szovjetország  érdekeit.  

A  nyomozás  számára  elegendő  volt,  ha  bebizonyosodott  vagy  
enyhén  szólva  feltételezhető  volt  negatív  magatartásuk  a  helyi  
kommunistákkal,  a  szovjet  állam  politikájával  szemben,  amely  
számukra  idegen  volt  abban  az  időben,  és  csupán  kötelességüket  
teljesítették  hazájuk  védelme  terén,  amely  semmilyen  formában  
nem  tartozott  a  szovjet  államhoz  és  szövetségre  sem lépett  vele.  

A  büntetés  ennek  ellenére  szigorú  volt.  A  munkásosztály  és  a  
forradalom (feltehetően  a világforradalom) elleni  súlyos bűntettért 
akár halálbüntetést  is  kiszabhattak.  

Az  58—14.  (54—14.)  paragrafus  —  „szabotázs"  —  
„Az ellenforradalmi szabotázs, vagyis ha 

valaki  tudatosan  nem  teljesíti  bizonyos  
kötelességeit  vagy  készakarva  hanyagul  
teljesíti azokat kimondottan azzal a cél-
lal, hogy gyengítse a kormány hatalmát  és  
az államapparátus tevékenységét — 

legalább egy év^  szabadságvesztést,  
teljes vagy részleges vagyonelkobzást, 
különleges súlyosbító körülmények ese-
tén  a szociális  védelem  legsúlyosabb  
rendszabályát —vagyonelkobzással járó 
golyó általi halált von maga után. " 

E  paragrafus  tartalma  közel  állt  a büntető  törvénykönyvnek  a  
„kártevésről"  szóló  (58—7.)  paragrafusához,  e  fogalmak  gyakran  
párhuzamosan  szerepeltek  az ítélethozatal  során.  Ezáltal  kihang-
súlyozták  a vádlott  cselekedeteinek  ellenforradalmi  jellegét.  

De  eltérés  is  volt  eme  paragrafusok  között,  mert  a  szabotázs  
tágabb fogalom volt,  nem  csupán  az iparban,  a  mezőgazdaságban,  
hanem az ideológiai  téren  (közoktatásban, művészetben  stb.) tevé-
kenykedőkre  is  vonatkoztathatták.  

A  kötelesség  tudatos  nem  teljesítésének  számított  a  szemmel  
látható  tétlenség,  egyik-másik  szolgálati  teendő  készakarva  ha-
nyag  végzése.  



Amint  látjuk,  ideológiai  téren  a teendők  nem  teljesítése  vagy  a  
tétlenség,  amivel  az  oktatás,  a művészet  hivatalnokait  vádolhat-
ták,  nem  csupán  szakmai  alkalmasságukat  kérdőjelezte  meg  (a  
marxi-lenini  ideológia szempontjából), hanem akár golyó általi ha-
lálbüntetéssel  is járhatott. 

Ezért  nem  csoda,  hogy  a kivégzett  vagy  lágerekbe  toloncolt  bű-
nözők között nemcsak  olyanok  akadtak,  akik agitációval  vagy  pro-
pagandával foglalkoztak, hanem olyanok is, akik eszmei  szempont-
ból  kimondottan  passzívak  voltak,  de  a körülmények  úgy  hozták,  
hogy tehetségük folytán a közoktatásban, a művészetben  tevékeny-
kedtek,  ahol  elvárták  politikai  aktivitásukat.  

A törvényhozás különösen  törődött azzal, hogy ne tévesszék  ösz-
sze a szabotázs és a kártevés,  a szabotázs és a közönséges  hanyag-
ság  fogalmát.  Megmagyarázták,  hogy  a  szabotázs  a  kártevéstől  
mindenekelőtt  abban különbözik, hogy kártevés esetén  az  ellenség  
aktívan cselekszik, felhasználva erre az állami intézményeket vagy 
vállalatokat,  szabotázs  esetén  viszont  leggyakrabban  tétlenül  ma-
rad. 

Ugyanilyen  remekül  megmagyarázza  a  törvény,  hogy  mi  a  kü-
lönbség  a szabotázs  és  a hanyagság között;  a hanyagság  is  tétlen-
séggel,  a szolgálati  kötelességek  lelkiismeretlen  teljesítésével  jár.  
Szabotázshoz  viszont  a  vétkes  ellenforradalmi  szándékkal  folya-
modik. 

Amint  az akkori  évek vallatási  gyakorlata bizonyítja,  a gyötrés, 
a  lélektani  ráhatás  eredményeként  könnyű  volt kicsikarni  a  vád-
lottból  e  szándékot  —  maga  ismerte  be,  mert  nem  bírta  tovább  a  
vallatást. 

A  szovjet  igazságszolgáltatás  logikájáról  és gyakorlatáról  alko-
tott  elképzelésünk  nem  lenne  teljes,  ha  nem  tisztáznánk,  miként  
értelmezték  az  SZSZKSZ  állambiztonságának  fogalmát,  hiszen  a  
bűnüldöző  szervek  annak  megfelelően  őrködtek  oly  éberen  és  kö-
vetkezetesen  afelett,  miként  valósul  meg  az  országban  a  kommu-
nista  párt és a szovjet kormány  politikája  a szocializmus és a kom-
munizmus  építésében.  

Ezért  az  SZSZKSZ  állambiztonságának  a  fogalma  határozza  
meg  „az  SZSZKSZ-ben  fennálló  társadalmi  és  államrend  megin-
gathatatlanságát,  szilárdságát  a  létező  belső  és  külső  osztály-
ellenséggel  szemben."  Emellett  feltételezték,  hogy  belső  ellenség  



csak a kapitalizmusból  a szocializmusba és a kommunizmusba  tör-
ténő  átmenet  időszakában  tevékenykedhet.  

Az  állambiztonságot  az  ország  gazdasági,  katonai  és  erkölcsi-
politikai  potenciálja  gyarapítására,  védelmi  erejének  fokozására,  
az ellenség felforgató tevékenysége  ellen küzdő  szervek  szilárdítá-
sára foganatosított  állami  intézkedések  rendszere  szavatolja.  

Az  ellenség  felforgató  tevékenységével  szembeni  intézkedések  
alkották  az állambiztonság  védelmének  a fogalmát. 

Az országban  kialakult  politikai  helyzettől  függően  az  állambiz-
tonsági  szervek  időközönként  változtak.  Csupán  osztályjellegük  
maradt változatlan, amit a marxi-lenini, majd pedig a sztálini  dog-
matizmus  határozott  meg.  

1917decemberében,  másfél hónappal az októberi  államfordulat  
után  Lenin  kezdeményezésére  létrehozták  a VCSK-tfaz  ellenfor-
radalommal  és  a  szabotázzsal  szembeni  harc  összoroszországi  
rendkívüli  bizottságát.  A  nép  CSK-nak,  munkatársait  pedig  cse-
kistáknak  nevezte.  

A VCSK  a proletárdiktatúrának  a belső  és a külső  ellenforrada-
lommal  szemben  küzdő  szerveként jött  létre.  

1921 decemberében  újjászervezték  a VCSK-t,  megváltoztatták  
a  nevét  is.  1922  februárjában  létrehozták  az  OSZFSZK  Belügyi  
Népbiztossága  mellett  működő  állami  politikai  főhivatalt,  GPU-t  
mint kimondottan  a szovjet  állam  politikai  ellenségeivel  szemben  
küzdő  szervet.  

1923  novemberében  a  GPU kiválik  a belügyi  népbiztosságból  
és különálló állami szervvé alakul — az SZSZKSZ Népbiztosi Tanácsa 
mellett  működő  egyesített  állami-politikai  főhivatallá  (OGPU).  

1934  júliusában  mint  újjáalakított  struktúrát,  létrehozták  a  
belügyi  népbiztosságot,  azon  belül  pedig  az  állambiztonsági  főhi-
vatalt  (GUGB).  

Könnyen  észrevehető,  hogy  az  ország  politikai  vezetése  ezáltal  
egy  ökölben  egyesítette  az  állambiztonsági  és  a  belügyi  szervek  
erőfeszítéseit  a  diktátori  rendszer  politikai  és  egyéb  ellenségeivel  
szembeni  harcban. A következő  évek gyakorlata — az  1934—1939.  
évi  terror,  amikor  a szovjet állampolgárok  millióit  irtották  ki,  iga-
zolta  az  ország  politikai  vezetőinek  az  elképzelését  és  céljait.  

1941  februárjában  az  állambiztonsági  főhivatal  kivált  a  bel-
ügyi  népbiztosságból  és önálló népbiztossággá  vált —  az SZSZKSZ 
Államvédelmi  Népbiztosságává.  



1941  júliusában,  miután  elkezdődött  a  háború  Németország  
ellen  és  szükségessé  vált  a  fő  megtorló  erők  egyesítése,  az  állam-
biztonsági  népbiztosság  újra  egyesült  az  SZSZKSZ  Belügyi  Nép-
biztosságával. 

1943  áprilisában,  amikor  a  szovjet  állam  számára  már  csök-
kent  a háborús  veszély,  feltételezhető  volt,  hogy  a háború  győze-
lemmel  ér véget, s a politikai feladatok kerültek előtérbe,  a belügyi 
népbiztosságtól  különválasztották  az  állambiztonsági  és  a  külön-
leges  osztályok  hivatalát.  Ennek  a  hivatalnak  az  alapján  hozták  
létre  az  SZSZKSZ  Honvédelmi  Népbiztossága  kémelhárítási  főhi-
vatalát (közismert  nevén:  SZMERS,  ami  e kifejezésnek  a  rövidíté-
se:  „halál  a  német  kémekre"),  valamint  a  haditengerészeti  flotta  
népbiztosságának kémelhárítási hivatalát, melynek célja és felada-
ta  az  előbbi  hivataléval  azonos  volt.  

1946  márciusában  az  államvédelmi  népbiztosságot  az  
SZSZKSZ Államvédelmi  Minisztériumává  nevezték  át.  

1953 márciusában  a belügyminisztériumot és az  államvédelmi  
minisztériumot  egységes  szervben  —  az  SZSZKSZ  Belügyminisz-
tériumában  vonták össze. Egyrészt azért, mert Sztálin halála után 
szükségessé  vált, hogy  az országos politikai  terror hírhedt  szervét  
a belügyminisztérium  cégére alá rejtsék, másrészt az  állambizton-
sági  szolgálat  főkolomposai  arra  szándékozták  felhasználni  az  
egyesített  szervet,  hogy  megőrizzék  a totalitárius  rendszert  és  ál-
lásaikat  az  ország  irányításában.  

1954  márciusában  az  állambiztonsági  szerveket  átadták  az  
SZSZKSZ Minisztertanácsa mellett újonnan létesített  állambizton-
sági  bizottságba  (KGB).  

Az  állambiztonsági  szervek  további  története  már  ismertebb.  
Sajnos,  tevékenységük  lényege  többnyire  ugyanolyan  népellenes  
maradt. 

Közvetlenül  Kárpátalján  1944 októberétől  1954-ig a pártszervek 
vezetésével  az  alábbi  intézmények  folytattak  megtorló  tevékeny-
séget: 

—  a Kárpátontúli  Ukrajna  Néptanácsa  mellett  műkö-
dő különleges  bíróság,  amelyet  a tanács  1944.  december  
18-ai  dekrétuma  alapján  hoztak  létre;  

—  az  állambiztonsági  népbiztosság,  majd  pedig  az  ál-
lambiztonsági  minisztérium  kárpátaljai  területi  hivatala;  



—  a belügyi  hivatal  (különösen  eredményesen  műkö-
dött ez a hivatal  a németek kitelepítése, a kulákok  elleni  
megtorlások  stb.  terén);  

—  a területi  ügyészség;  
—  a területi  bíróság;  
—  az  SZSZKSZ  Állambiztonsági  Minisztériuma  mel-

lett működő  különleges  értekezletek;  
—  a  4.  Ukrán  Front katonai  ítélőszéke;  
—  a  4.  Ukrán  Front  18. hadseregének  ítélőszéke;  
— a 4. Ukrán Front  18. hadserege  128-as hegyivadász 

gárda  hadosztályának  katonai  ítélőszéke;  
— az SZSZKSZ Belügyminisztériuma  határőrcsapatai  

kárpátontúli  körzetének  katonai  ítélőszéke;  
—  az  SZSZKSZ  Belügyminisztériumához  tartozó  csa-

patok  lvovi  körzetének  katonai  ítélőszéke;  
—  a kárpátmelléki  katonai  körzet  ítélőszéke;  
—  a lvovi  vasútvonal  pályaszakaszi  bírósága.  

Számos kárpátontúli lakossal  szemben alkalmaztak megtorló in-
tézkedéseket  ugyancsak  Oroszország  és  Ukrajna  hasonló  territo-
riális  bíróságai.  

Közülük  sokan  vesztették  életüket  a nyomozás  során  az  állam-
biztonsági  minisztérium,  illetve  a  SZMERS  kémelhárító  szervei  
kínzókamráiban, egyeseket pedig úgynevezett szökési kísérlet köz-
ben  vagy  más körülmények  között  lőttek  agyon.  

Mindmáig kevésbé ismertek és tanulmányozottak  az egyéb meg-
torlási  módok  —  az internálás,  a kitelepítés  részletei.  

Összességükben  mindeme megtorló  szervnek  az intézkedései  az  
úgynevezett  szocialista  igazságszolgáltatást  testesítették  meg,  
amely  oly  becstelenül  fejezte  be  misszióját  a volt  Szovjetunióban.  

Alekszej  Korszun,  
a KGB  kényszernyugdíjaztatott  ezredese,  

a Kárpátaljai  Területi  
Rehabilitációs  Bizottság  tagja  

1993. január  4.  

*  Oroszból  fordította  Fejes  János  



II.  »BÜN  VOLT  IMÁDKOZNI  
NEMZETÜNKÉRT...« 

* 

»...értetek 
Imádkozom  egyre:  
Én  Istenem,  a  keresztet  
Vállainkról  vedd  le!«  

(Balog  Sándor,  Szibéria,  1955.  április  23.)  





1. Az  1945—56 között elítélt 
római katolikus papok 

A sztálinizmus lesújtott  a kárpátaljai  római katolikus  egyházra  
is. A kommunista  agitátorok  elvetemülten  nehezítették meg a val-
lási  közösségek  életét.  Megjegyzendő, hogy  a  II. világháború  befe-
jeztével  a  szatmári  egyházmegyétől  leszakadt  kárpátaljai  római  
katolikus  egyházközséghez  50 falu  tartozott,  ebből  11-ben  néme-
tül,  10-ben  pedig  szlovákul  is  miséztek.  1945-ben  még  48  papja  
volt  az  egyháznak.  Az  NKVD  a helyi  pártszervezetekkel  és  taná-
csokkal  együttműködve  tervszerűen  igyekezett  megszüntetni,  fel-
számolni  a vallásos egyesületeket.  Többek  között betiltották  a hit-
oktatást,  megfosztották  az  egyházat  épületeinek,  templomainak  
tulajdonjogától,  állomosították  a plébániákat,  papi  lakásokat  stb.  
Megsemmisítették  az egyházi könyvtárakat, okiratokat, történelmi 
feljegyzéseket.  Ahol  a  hívek  erősen  ragaszkodtak  templomukhoz,  
használatáért  kemény  adókat  vetettek  ki.  Ha  elmaradt  az  adófi-
zetés,  szemrebbenés  nélkül  isten  házát  kulcsra  zárták.  A  vérsze-
met  kapott  kommunisták  ezzel  sem  elégedtek  meg,  az  emberi  jo-
gokat  sárba  tiporva,  sorra  zárták  be  a  templomokat.  E  szent  
helyeket meggyalázták:  raktárrá,  sportteremmé,  ateista  múzeum-
má, ravatalozóvá,  autószerelő  műhellyé  stb.  alakították  azokat  át.  
A legbuzgóbb  ateisták  megszervezték  az évszázados  emlékművek,  
a nép által keservesen  felépített templomok  teljes lerombolását  is.  
Ennek  az  elvtelen  bolsevista  vandalizmusnak  lett  martaléka  a  
templom  Puznyákfalván,  Szinyák-Kékesfürdőn,  Ujtövisfalván,  
Ung-Radváncon.  Arcátlanságnak  számít,  hogy  a  korláthelmeci  
templomot  a gorbacsovi  peresztrojka  kezdetén  bontották  le  hatal-
mas  erőgép  segítségével  a  környék  párttitkárának  szigorú  utasí-
tására. 

Az  erkölcsi  és  anyagi  károkat  okozó  sztálinisták  a  papokkal  is  
szembefordultak, politikai  pereket konstruáltak  ellenük és a „szov-
jet  nép ellenségeinek" kiáltották  ki  őket.  Igyekeztek  hazugsággal,  
képtelenebbnél képtelenebb vádakkal illetni isten és a nép szolgáit.  
Az ungvári különleges bíróság szovjetellenes tevékenység  vádjával  
1945—1956  között  18 római  katolikus  papot  ítélt  el  maximum  25  
évi  Szibériában  letöltendő  kényszermunkára.  



Csáti  József nemrég elhunyt  vikáriust például  halálra ítélték,  s  
a kivégzéstől  csak  az isteni gondviselés mentette meg. Haklik  Sán-
dor  kisráti  esperes  és  Pásztor  Ferenc  beregszászi  főesperes,  akik  
1945-től  1949-ig  a kárpátaljai  római  katolikus  egyház  vikáriusai  
voltak, a sok kínzástól  elgyengülve vértanúként haltak meg, sírjuk 
ismeretlen, csontjaik  valamelyik GULAG-beli  lágertemetőben  vál-
tak  az  enyészeté.  

Az  itthon  maradottak  sem  úszták  meg  állandó  zaklatások  nél-
kül.  Levéltári  anyagokból  tudjuk,  hogy  szigorú  megfigyelés  alatt  
tartották  őket. Akibe valamely oknál fogva belekötöttek, attól meg-
vonták  a működési  engedélyt,  mégpedig  azzal  a hamis  szólammal,  
„hogy nem tartották be az egyházra vonatkozó állami  törvényeket".  
Sunyi  módon  gyakorolták  azt  a taktikát  is,  hogy  a papokat  egyik  
hitközségből  a másikba  helyezték  át és  erre  okot  mindig  találtak.  

A bebörtönzött római katolikus papok csak  az általános  politikai  
amnesztia  kihirdetése  után,  1956-ban  térhettek  haza.  A  szovjet  
koncentrációs tábor  sem tudta megtörni  hitüket,  fizikailag  legyen-
gülten, de hozzáláttak  szent kötelességük  teljesítéséhez.  Utolsó  le-
heletükig  eleget  tettek  isteni  küldetésüknek.  

1989-re tehető a római katolikus egyház újjászületése is. Ugyan-
is  központi  törvény  által  engedélyezik  a  szabad  vallásgyakorlást,  
felerősödéséhez  pedig nagyban  hozzájárult  dr.  Paskai  László  bíbo-
ros,  esztergomi  prímás-érsek  Kárpátalján  tett  látogatása.  Azóta  
fokozatos javulás  megy  végbe  a  római  katolikus  egyházi  életben  
is.  A matuzsálemi  kort  elért  8 pap teljesített  szolgálatot.  1991-től  
magyarországi  segítséggel  14-en  végzik  a  római  katolikus  hívek  
lelki  gondozását.  A  hívők  száma  65  ezerre  tehető:  85  százalékuk  
magyar,  15 százalékuk  szlovák  és német. A korábban bezárt  temp-
lomokat visszaadták, folyamatban  van a paplakok, plébániák,  más 
egyházi  épületek  visszaperlése  is.  

A  KMKSZ kezdeményezésére  sok  helyen  beindult  a  vallásokta-
tás a tanintézeteken  belül  is.  Erkölcsi  és politikai  rehabilitálásban  
részesültek  azok  a lelkészek  is,  akik  ártatlanul  sínylődtek  Sztálin  
börtöneiben,  lágereiben.  



ÁRVAY  Dezső  tiszaújlaki  plébános.  A  raboskodás  után  1956-
ban  visszatért  Tiszaújlakra,  meghalt  1967-ben.  

Dr.  BUJALÓ  Bernát  ungvári  főesperes.  1952-től  vikárius.  El-
ítélése után  1956-ban megrokkanva került haza, átvette az egyház 
kormányzását,  de  egészségi  állapota  miatt hamarosan  lemondott.  
Meghalt  1979-ben  Kisráton.  

BAKÓ  Zoltán  kisszelmenci  plébános.  1956-ban  megrokkanva  
került haza,  1959-ben  halt  meg  Munkácson.  

BÁRTFAY  Kálmán  nagyszőlősi  főesperes.  1956-ban  megrok-
kanva  tért haza,  nyugdíjasként  élt, meghalt  1961-ben  Ungváron.  

CSATI  József  munkácsi  segédlelkész.  Az  NKVD  ki  akarta  vé-
geztetni,  az  agyonlövetéstől  az  isteni  gondviselés  mentette  meg.  
1956-ban  került  haza  a  munkatáborból,  több  évig  nem  mehetett  
vissza Munkácsra.  1985-től  a Kárpátaljai Római Katolikus Egyház 
vikáriusa,  azaz bejegyzett  kormányzója.  1993-ban  hunyt  el  Mun-
kácson. 

GALAMBOS  József  benei  plébános.  1956-ban  hazakerülve,  
Huszton plébános.  1985 márciusától  1985 decemberéig kormányzói 
vikárius.  Meghalt  1985-ben.  

HAKLIK  Sándor  kisráti  esperes.  Az  NKVD  operatív  tisztjei  
már  félig  bénán  vitték  el,  valahol  útközben  meghalt.  Ismeretlen  
helyen  nyugszik.  

HEVE LI  Antal  aknaszlatinai  plébános.  1956-ban  hazakerült,  
majd  Szolyván  plébános.  1993-tól  kormányzói  vikárius.  

H OMOL YA Péter  fel sődomony ai plébános.  1956-ben  kerültha-
za  a lágerből.  Meghalt  1981-ben  beregszászi  főesperesként.  

HORVÁTH  Ágoston  dolhai  plébános.  Büntetésének  letöltése  
után  hazakerült.  A  gyakori  áthelyezések  miatt  (felsőbb  hivatalos  
nyomásra)  több helyen  végezte  szolgálatait.  Meghalt  1990  decem-
berében  ungvári  plébánosként.  

HUDRA  Lajos  beregszászi  segédlelkész.  1956-ban  hazakerült,  
jelenleg Aknaszlatina  plébánosa.  

LŐRINCZ  István  őrdarmai  esperes.  1945-ben  tartóztatták  le  
koholt vádak alapján. Majd Szibériából hazakerülve  Kincseshomo-
kon halt meg  1979-ben.  

PÁSZTOR  Ferenc  beregszászi  főesperes,  1945-től  1949-ig  a  
Kárpátaljai  Római Katolikus Egyház vikáriusa,  1949-ben  letartóz-
tatták, kényszermunkára  ítélték, Szibéria  egyik  lágerében halt  meg.  



SÖRÖS  János  munkácsi  esperes.  1956-ban  rokkantan,  bete-
gen került haza.  Meghalt  Munkácson  1958-ban.  

TEMFLI  István  nevetleni  plébános.  Hazatérve  Rahón  lett  plé-
bános.  Meghalt  Rahón  1988-ban.  

TINDIRA  Ernő  bárdházai  plébános.  1945-ben  letartóztatták,  
szibériai  kényszermunkára  ítélték.  Az  1956-os  amnesztia  után  
száműzetésre  kényszerítették.  Több  évi  kitiltás  után,  csak  halála  
előtt jöhetett  vissza  Kárpátaljára.  Meghalt  1972-ben  Ungváron.  

Dr.  TÓTH  József  szerednyei  plébános.  1945-ben  letartóztat-
ták,  az  amnesztia  után  őt  is  száműzetésre  kényszerítették.  Nem  
sokkal halála előtt térhetett haza Kárpátaljára. Meghalt  1969-ben  
Szerednyén. 

TÖKES  György  huszti  esperes.  Szabadulása  után  meggyötör-
ten  tért haza.  Huszton  halt meg  1973-ban.  



A lágerben is szentmisét  tartottunk  

(Horváth  Ágoston  római  katolikus  ungvári  
plébános  visszaemlékezéseiből.  1990-ben  elhunyt)  

...A  szovjet uralom  kezdetén  mindenkinek jelentkezni  kellett  és  
bevallani  nemzetiségét...  Aki magyarnak  vallotta  magát, már nem 
engedték vissza, csak azokat, akik ruszinnak meg csehnek,  ukrán-
nak  vallották  magukat.  Ötös  sorba állítva  Szolyvára kísérték  gya-
logosan  őket,  aztán  Szamborba  kerültek...  Pajtákban,  betonos  he-
lyeken háltak,  sokan  útközben  kimúltak...  Egyenesen  nemzetirtás  
volt  ez.  És valósággal  kéjelegtek  az ő szenvedéseikben...  És  mikor  
hazajöttek,  emberhez  nem  méltó  módon  bántak  velük.  Nem  is  el-
sősorban  fizikailag, hanem  lelkileg.  És éheztek.  Nem  lehetett  ma-
gyarnak  maradni.  Annyira  megfélemlítették  az  embereket,  hogy  
mindenki  vallotta  magát  inkább  más  nemzetiségűnek,  csak  hogy  
megmeneküljön... 

Negyvenegyben,  amikor  engem  szenteltek,  negyvenkilenc  pap  
volt  Kárpátalján.  Ma*  kilenc  van.  Volt  jelentkező,  de  a  hatóság  
nem engedte őket Rigába, elnapolták mindig tavaszról  őszre, őszről 
tavaszra,  aztán  három-négy  év  után  elszéledtek  a  jelentkezők...  
Mikor  visszakerültem,  1956  nyarán,  édesanyám  kiejtette  kezéből  
a  lábost,  nem  hitte  el,  hogy  megvagyok...  Ide-oda  helyeztek,  hol  
büntettek, hol átcseréltek, nehogy meghonosodjunk. Volt úgy, hogy 
itthon  kereszteltem, besúgták  vagy eldicsekedtek  vele, már  löktek  
is másfelé...  Amikor  pedig  vagy  tíz  éve  a görög katolikus  vikárius  
temetésén  beszédet  mondtam,  tíz  esztendőre  elhelyeztek  vándor-
papnak. Kétszáz kilométernyi  területen bolyongtam minden héten,  
minden ünnepen, tíz évig. Közben  anyám itthon betegeskedett.  Na-
gyon  nehéz  idő  volt...  A  magyar  rezsim  alatt  normális  állapotok  
voltak.  Aztán  negyvenhatban  már  gyűjtötték  a  papokat.  Szovjet-
ellenes  magatartásért.  Pedig  ártatlanok  voltunk.  

Jöttek  az  orosz  ávósok  és  letartóztattak,  bevittek  az  ávós  köz-
pontba.  Akkor,  az a kapitány  —  ma  is tudom  a nevét —  összerug-
dosott. Nem tudom miért, nem mondott semmit, csak rúgott. Aztán 
levetkőztettek,  bedobtak  egy  kamrába,  két  hónapig  tartottak  ott,  

*  1989-ben  



aztán  a bíróságon  meghozták  az ítéletet: 58—as paragrafus,  szov-
jetellenes  agitáció.  

Nekik  akkor  munkás  kellett,  ezek  a  nagy  ipari  központok  igé-
nyelték  a munkást.  Kijevbe  vittek,  a központi  börtönbe,  aztán  az  
egyes üzemekből jöttek  a beszerzők, vitték  a rabokat. Szibéria felé. 
Engem  délre vittek,  a kínai határnál  lévő  sztyeppére.  Nyáron  ret-
tenetes forróság,  télen  Szibériából  lezúdul  a negyven  fokos hideg.  
Egyik héten keletre fújta a homokot a szél, a másik héten  nyugatra  
a  havat...  

Réz-  és  ólombányák  voltak  ott.  Felszíni  bányán  dolgoztam.  El-
látás?  Még  az  őröket  sem  látták  el.  A  vagonokban,  amikben  a  
krumplit  szállították,  kővé fagyott  a  krumpli.  

Megszökni?  Nem  lehetett.  Voltak,  akik  próbálkoztak,  egy  kiló  
kockacukrot  vittek  magukkal,  azon  éltek  egy  hónapig.  Repülővel  
kutatták őket, ők befeküdtek  a szakadékokba.  De a vízhiány  miatt  
föladták  magukat.  Nem  ölték  meg  őket,  csak  közénk  dobták  ösz-
szeverve...  Külön  a lakosság is kapott részesedést,  ha följelentette 
a  szökevényt.  

...A  lágerben  is  tartottunk  szentmisét.  Hogy  miként?  Ennek  is  
megvan  a külön  története.  Nagy  segítségünkre  volt  ebben  nekünk  
édesanyám. E tekintetben leleményességének  sokat köszönhettem, 
amikor  csomagot  küldött.  Például  édesanyám  a fogpasztát  kibon-
totta hátul,  kivezette  a pasztát, kimosta,  és bort  öntött bele,  újból  
leragasztotta  és  úgy  küldte  el  nekem.  Azt  nem  fogták  vissza  az  
őrök, odalökték  nekem.  Azzal  miséztünk,  a tubusban  lévő  borral...  
A  két centiméteres,  szabályos  misekelyhet  kemény  alumíniumból  
a  litvánok  csinálták,  ők  esztergályozták,  ők  adták.  A  keresztet  is  
ők  faragták.  Sok  nemzetiség  volt  ott.  Úgy  miséztünk,  hogy  fólhú-
zódtunk  vasárnap délután  a barakk felső részébe — őrt állítottunk 
persze  —,  és  ott  mondtuk  a  szentmisét...  a  tubusból  való  borral,  
ebből  a  kis  kehelyből...  A  litvánok  küldtek  kovásztalan  lapot,  az  
volt az ostya... Azt  is átengedték,  azt gondolták, kenyér. Az is volt. 
Isten  kenyere.  

A hit  tartotta  bennünk  a lelket.  Eleinte jeleztük  is,  hány  misét  
mondtunk,  de  aztán  sok  száz  lett  belőle...  Tíz  évig  voltam  oda...  
Lágerban.  A kínai határ mentén, egy nagy sivatagban,  rézbányák-
ban  dolgoztunk,  kellett  a  munkáskéz.  



Én már mindenen keresztülmentem... A láger területén  volt vécé 
is, körülkerítve  kerítéssel,  egy gödör...  Amikor  az  egyik  tiszt  elvé-
gezte  a  dolgát  és  a rab meglátta,  hogy  az  ürülékben  borsószemek  
vannak, hát kiszedte  és megette.  Saját szememmel  láttam.  A bor-
sószemeket  megette  a  tisztnek  az  ürülékével,  annyira  éhes  volt.  
Sok  mindenen  átmentem,  de  segített  az eszme,  amiben  élek,  soha  
nem  csalódtam  benne...  

Mikor  Sztálin  meghalt,  gondoltuk,  na,  talán  hazamehetünk.  
Adenauer  is hazavitette  a németeket,  a magyar hadifoglyok  is ha-
zakerültek.  Akkor  egy  sztrájkhullám  vonult  végig  egész  Oroszor-
szágon.  Nálunk  is  negyvenkét  napig  tartott,  kitűzték  a fekete  lo-
bogót  és  nem mentünk  ki  dolgozni.  

De letiporták.  Szent Péter  és Pál éjszakáján,  éjjel kettőkor  meg-
nyíltak  a  lágerkapuk,  jöttek  a  tankok,  lőttek  és  az  egész  lágert  
összetaposták... Vagy ötszáz halott volt, az egyik katolikus  papunk  
is  ekkor  halt  meg.  Ötvennégyben.  A  generálisok  fölállították  az  
asztalt,  nagy pompában,  mi meg  az asztal  másik felén.  Megmond-
ták,  na,  akkor  letöltitek  a többi  időt is.  így  csak  ötvenhatban  sza-
badultam. 

Egy  vonatjegyet  adtak, három-négy  téglakenyeret,  vagy  három  
konzervet,  aztán  kidobtak.  Sehol  sem  tudtam  meghálni.  Nem  fo-
gadtak  be.  Az  állomásokon  aludtam.  

Hruscsov  vezetése  alatt  aztán  felülvizsgálták  az  ügyeket,  akit  
nem  terhelt  bűntény,  hazaengedték.  Húsz  évig  voltam  plébános  
Perecsenyben,  aztán  vándorpap.  

Merem  remélni,  az  új korszakban jobb  lesz  a  sorunk.  
Állítólag  hatvanezer  volna  a  magyar  katolikusok  száma...  Na-

gyon  üldözték  őket.  Papokat,  híveket.  Lágerekben  pusztultak  el,  
betegségben, kínzásokban.  Volt  olyan  eset, hogy felakasztva  talál-
tak  egy  papot  vagy  elgázolta  egy  autó.  

Ez  a  múlt.  
Reménykedni  kell.  
Nem  csalódtam  soha  ebben  az  eszmében.  
Soha  nem  rendültem  meg.  
Az  életemet  szívesen  adom  a hitért  és  az  egyházért.  Szívesen  

odaadom... 



2. Az  1945—89 között elítélt  görög katolikus papok 

A polgári  személyeken  kívül  a római katolikus,  a református  és  
más felekezetek közül a sztálinisták  a legsúlyosabb csapást a görög 
katolikus  egyházra,  papjaira  és  annak  híveire  mérték.  (A  görög  
katolikus  magyarokat  később  ukránokként  vették  nyilvántartás-
ba.)  A  legtöbb  lelkész  görög  katolikusként  került  a  GULAG  szö-
gesdrótjai  mögé,  mert  nem  tagadták  meg  a római  pápa  fennható-
ságát, nem csatlakoztak  a Moszkva irányítása alatt álló pravoszláv 
egyházhoz.  1949. február 17-én  Sztálin  parancsára  a csekisták  ak-
cióba léptek, hogy likvidálják  a felekezeti  intézményeket.  A testet-
leiket  puhító  „gyóntatásuk"  után  a  350  papból  129-et  a  „szovjet  
nép  ellenségének"  nyilvánítottak,  mert  nem  akartak  pravoszláv  
papként  működni  tovább:  az ungvári  „népbírósági"  tárgyalásokon  
szabotázs  és  szovjetellenes  rágalom  stb.  vádjával  25  évi  kény-
szermunkára ítéltek. (Megjegyzendő: a halálos ítéletet helyettesítő, 
az  akkor fennálló  legsúlyosabb  büntetést  szabták  ki  a  büntetőtör-
vénykönyv  54. §-sa  4—10.  pontjainak  alapján.)  Az  életben  mara-
dottak  közül  sokan  az  1955—56-os  amnesztia  után  térhettek  
vissza szülőföldjükre, viszont, ha közülük  va»laki is titokban  tovább  
folytatta  lelkipásztori  munkáját,  és  azt  a  KGB  tetten  érte,  újabb  
5  évi  kényszermunkára  ítélték.  Sőt,  egyeseket  Kárpátalja  terüle-
téről  életfogytiglan  kitiltottak. A velük  szemben  tanúsított  diszkri-
minációt  1989.  december  13-án  oldották  fel. Mérföldkőnek  számít  
ez  a dátum, hiszen  ekkor jelent  meg  a szovjet kormány  rendelete,  
mely  visszaállította  jogaiba  Kárpátalja  görög  katolikus  egyházát  
és  újra  engedélyezte  hívei  szabad  vallásgyakorlatát.  A  korábban  
elítélt görög katolikus  papokat  így erkölcsileg  és politikailag  is re-
habilitálták. 

Az elítéltek  első, nem teljes névsorát Hetényi Varga Károly  egy-
háztörténész  (első  felhívása  a budapesti  Szabadelvű  UNIÓ  1990.  
év  első  számában jelent  meg) állította  össze.  A  129 mártírból  csak  
112 parochusnak  ismerte  a  nevét.  Azóta  hiteles  emlékirat  is  meg-
jelent  Bendász  István  túlélő  tollából.  Könyvének  címe: Öt év a szö-
gesdrót  mögött.  Alcíme:  Egy  kárpátaljai  pap  a  GULAG  munkatá-
borában.  A bevezetőt  dr. Ortutay  Elemér teológiai  tanár írta,  sajtó  
alá  Hetényi  Varga  Karoly  rendezte,  a  budapesti  Aggiornamento  
Könyvkiadó  gondozásában  látott  napvilágot.  



Bendász  István  kanonok  munkatáborokban  írt  naplója  nem  
szépirodalmi  alkotás, hanem történelmi  dokumentum,  melyből  az  
olvasó  megismerheti  Kárpátalja  legújabb  történelmét,  illetve  azt  
is, hogy  az  állami hatalom  1949. február  17-én  miként  likvidálta,  
hogyan  számolta  fel  a  munkácsi  görög  katolikus  egyházmegyét,  
melynek  megszűnésekor  265  parókiája,  450  ezer  görög  katolikus  
híve,  ebből„28  ezer  magyar,  16 ezer  román,  kis  százalékban  szlo-
vák, a nagy többség viszont ruszin nemzetiségű volt.  129 volt azok-
nak a papoknak  a száma,  akik  szembeszegültek  egyházuk  likvidá-
lásával,  hitüket  meg  nem  tagadták,  s  akiket  ezért  letartóztattak  
és  elítéltek.  Hatot  közülük  kivégeztek.  íme  a  vértanúk:  Romzsa  
Tódor püspök, dr. Fenczik István, Demjánovics Péter,  Orosz 
Péter,  Zavagyák József,  Csépes  János.  

Bendász  István  1949.  március  8-ig  Felsőveresmart  görög  ka-
tolikus  papja  volt,  a  nagyszőlősi  járásban  utolsóként  kényszerült  
hivatása  feladására.  Miután  a  csekisták  letartóztatták,  ungvári  
vizsgálati  fogságba került.  Itélőbírója Vaszil  Ruszin  partizánvezér  
volt,  de  az általa  vezetett „népbíróság"  ítélkezett  a többi  görög ka-
tolikus paptársa fölött is.  Kirendelt  védőügyvédjük Judkovics  Mó-
zes  volt,  „aki  többet  ártott,  mint  az  ügyész".  

Bendász  István  naplójának  rendkívüli  érdekessége  abban  rejlik,  
hogy az nem nyugodt körülmények között, az íróasztalon, hanem Sztá-
lin hírhedt lágereiben, titokban íródott. „Bendász kanonok egyedüli bű-
ne az volt — úja  életrajzírója —, hogy nem tért át a pravoszláv  hitre,  
emiatt ítélték  el  25  évre!" íme  néhány  az ellene felhozott  vádakból:  

— híveivel  a magyar  himnuszt  énekelte;  
—  egyházközségében  rózsafüzér  társulatot  szervezett  a  szovjet  

rendszer  megdöntésére;  
— elismerte  a pápát a katolikus egyház fejének, pedig az a Szov-

jetunió  „első  számú  ellensége".  
Bőven  idézhetnénk  még  azokból  a koholt  vádakból,  amelyekkel  

Bendász  Istvánt  illették.  Mindvégig  izgalmas  naplója  megrendítő  
példája  annak,  hogyan  tud  egy  ember  a  legnagyobb  testi  és  lelki  
szenvedések  közepette  is  hű  maradni  hitéhez.  

Bendász  István, a görög katolikus egyháznak  és vidékünk  múlt-
jának  krónikása  1991-ben  hunyt  el, be  nem  fejezett  életművét  a  
Nagyszőlősön  letelepedett  fia,  Bendász  Dániel  folytatja.  Az  aláb-
biakban  az  ő dolgozatát  adjuk  közre.  



A Munkácsi  Görög Katolikus Egyházmegye  hitvalló  
és meghurcolt  papjainak  névsora*  

A  II.  világháború  befejeztével  Kárpátalján  újabb  harc  lángolt  
fel: az itt működő  egyházak ellen folytatott ádáz megtorlás. A  szov-
jet  hatóságok  mesterkedései  a görög katolikus  egyházat  sújtották  
a  legnagyobb  mértékben.  1947.  november  1-én  meggyilkoltatták  
Romzsa  Tódor  püspököt,  azzal  a  nyilvánvaló  szándékkal,  hogy  a  
pásztor  nélkül  maradt  nyájat  majd  saját  igájuk  alá  hajthatják.  A  
sátáni gépezet  1949-ben kezdett működni (1945-től  1948-ig „csak" 
35 görög katolikus  pap  lett  a  vallásüldözés  áldozata).  Az  intézke-
dések főleg a Rómához és a pápához hú papokat érintették,  azokat,  
akik  nem  voltak  hajlandók  az  aposztáziára,  azaz  hitük  megtaga-
dására  és  a  pravoszláv  vallásra  való  áttérésre.  

A papságra gyakorolt kegyetlen nyomás  1949. január 26-án  hoz-
ta  meg  első  „eredményeit":  ekkor  aposztazált  —  engedve  a  nyo-
másnak  —  az  első  görög katolikus  pap,  ám  akik  ezt  megtagadták  
(a városi papok: Puskás László, Duliskovics Eumén, Kampó József, 
Ruszinkó  Miklós,  dr.  Popovics  Demeter),  azok  a nyilvános  vallás-
üldözés  első  áldozatai  lettek  Kárpátalján.  E napot tehát az  egyhá-
zunk elleni üldöztetés kezdetének lehet nevezni, amely aztán  negy-
ven  éven  át  tartott.  1989  novemberében  a  szovjet  hatóságok  
legalizálták  a  görög  katolikus  egyházat,  de  rehabilitációja  a  mai  
napig  nem  történt  meg.  

Édesapám,  Bendász  István  szintén  a  sorsüldözött  papok  közé  
tartozott.  Életét  —  a  szolgálat  mellett  —  egyházmegyénk  törté-
netének  felgyűjtésére  tette  fel.  A  halál  elragadta,  munkáját  sem  
fejezhette  be.  A  gyűjtött  anyag  egy  részének  közreadásával  most  
őelőtte  és hitvalló  társai  emléke  előtt  tisztelgek.  

Egyúttal  hálásan  megköszönném,  ha  meghurcolt  papjaink  hoz-
zátartozói  és  az  olvasók  segítségemre  lennének  az  esetleges  pon-
tatlanságokat  kiegészítő  adatokkal  és fényképekkel,  amelyek  egy  
tervezett  könyv  megjelenésének  fontos  kellékei  lehetnének.  

Címem:  295540,  Nagyszőlős,  Postafiók  57.  Bendász  Dániel.  

*  Bendász  Dániel.  A  Munkácsi  Görög  Katolikus  Egyházmegye  hitvalló  ós  meg-
hurcolt  papjainak  névsora.  —  Extra  hungariam.  A  Hatodik  Síp  antológiája.  Buda-
pest—Ungvár,  1992.  



ANTONISIN  István  nagypásztélyi  (Kosztyovapásztély)  paro-
chus,  1901.  augusztus  5.,  Lemberg.  1945-ben  került  a  munkácsi  
egyházmegye  kötelékébe.  1948-ban  tartóztatták  le  és  ítélték  25  
évi javító  kényszermunkára.  További  sorsa ismeretlen,  valószínű-
leg jeltelen  sírban  nyugszik.  

AZARY  András  szánfalvai  (Sztánove)  parochus,  1903.  május  
21., Túrterebes (Románia).  1946. július 29-én  tartóztatták le, 6 évi 
kényszermunkára  és utána 5 évi polgári jogfosztásra, valamint  va-
gyonelkobzásra  ítélték.  A  karéliai  Medvezsehorszkban  erdőir-
tásnál  és  építkezéseknél  dolgoztatták.  Súlyosan  megbetegedett,  
1952—53-ban  a lembergi  tüdőklinikán kezelték.  1957. január  18-
án halt  meg  Munkácson,  a rabságban  szerzett  betegségben.  

id.  BACSINSZKY  Dániel  ungtölgyesi  (Dubrovka)  parochus.  
1879. január  12., Visk.  1950.  december  25-én  tartóztatták  le.  Az  
ungvári  börtönben,  vizsgálati  fogságban halt meg  1951. július  16-
án.  A kórház  mögötti  temetőben  temették  el.  

ifj.  BACSINSZKY  Dániel  ungvár-ceholnyai  parochus,  id.  Ba-
csinszky  Dániel  fia,  1911.  november  25.,  Beregkisfalud  (Szilce).  
1947.  október  27-én  a Romzsa  Tódor  püspök  elleni  merénylet  al-
kalmával koponyaalapi  törést, lapockarepedést, bordatörést és láb-
törést  (térben  mindkét  lába  eltört)  szenvedett,  közel  három  hóna-
pon  át  kezelték  a  munkácsi  kórházban.  1949-ben  tartóztatták  le  
és  szeptember  3-án  10  évi  javító  munkatárborra  és  utána  5  évi  
polgári  jogfosztásra,  továbbá  vagyonelkobzásra  ítélték.  1955.  feb-
ruár  16-án  rokkantan  tért  haza.  1968-ig  az  ungvári  margarin-
gyárban  dolgozott.  1968.  december  12-én  szívinfarktus  következ-
tében  halt  meg  Ungváron.  

BACSINSZKY  Gyula  felsőkőrösmezői  (Jaszinya)  parochus,  
1885.  március  6.,  Alsókálinfalva.  1949-ben  letartóztatták,  10  évi  
javító  munkatáborra,  utána  5  évi  polgári  jogfosztásra,  valamint  
vagyonelkobzásra  ítélték.  1956-ban  rokkantan  tért haza és  1973-
ban  bekövetkezett  haláláig  családja  körében  élt  Beregszászban.  

Dr. BACSINSZKY  Tódor  kajdanói parochus,  1911. február  16.,  
Fenyvesvölgy  (Sztavne).  1950. május 5-én tartóztatták  le és 25-én 
25 évi javítómunkára,  5 évi polgári jogfosztásra, valamint  vagyon-
elkobzásra  ítélték. A Kazah SZSZK táboraiban töltötte büntetését,  
súlyosan  megbetegedett.  1956-ban  mint  gyógyíthatatlan  beteget,  
szabadlábra  helyezték.  Hazakerülvén  volt  munkanélküli,  gyü-



mölcsszedó,  rakodómunkás,  könyvelő.  1966. október 30-án  áttele-
pült  Csehszlovákiába.  Kassa  város  közlekedési  vállalatának  jogi  
ügyvivőjeként vonult nyugdíjba  1975-ben.  

BACSKAY  Antal  alsó veresmarti  (Mala  Kopanya)  parochus,  
1909. május 25., Bányafalu (Szuszkove). Engedve a hatóságok nyo-
másának,  1949. március  l-jén  áttért  a pravoszláv  hitre,  így  szol-
gálati helyén maradhatott.  Ballépését belátva  1956. október  12-én  
bejelenti  a pravoszláv  püspökségnek  a görög katolikus  hitre  való  
visszatérését.  A  megtorlás  nem késett:  1957. január  30-án  letar-
tóztatták  és április  10-én  7 évi javító  munkatáborra  és  vagyonel-
kobzásra  ítélték.  1961 januárjában  került haza.  A  helybeli  kolhoz  
dolgozójaként  vonult nyugdíjba.  Papi hivatását  1989  novemberéig  
titokban,  az egyház  legalizálása  óta  nyíltan  gyakorolja.  

BALTOVICSMiklós  turjapaszikai  parochus,  1886. február 23., 
Mártonka.  1950.  május  29-én  tartóztatták  le  és  25  évi  kény-
szermunkára  ítélték.  1955.  február  22-én  rokkantan  tért  haza.  
1955.  augusztus  19-én  a rabságban  szerzett betegség  következté-
ben  Túrja  Paszikán  halt  meg.  

BENDASZ  István  felsőveresmarti  (Velika  Kopanya)  parochus,  
1903. augusztus 3., Borhalom (Boboviscse).  1949. május 27-én  tar-
tóztatták  le  és július  18-án  25  évi javító  munkatáborra,  utána  5  
évi  polgári  jogfosztásra  és  vagyonelkobzásra  ítélték.  Fogságának  
történetét  Öt  év  a  szögesdrót  mögött  c.  könyvében  írta  le.  1955  
januárjában  rokkantan  tért haza.  1956—57-ben  a beregszászi  le-
véltárban  dolgozott.  1957—59-ben  Karagandában  az  oda  számű-
zött  németek  és  ukránok  biritualista  misszionáriusa.  Misszióját  
együtt  végzi  Chira  Sándor,  Murányi  Miklós és Sztankaninecz  An-
tal oltártestvéreivel.  Letartóztatják, de mint menthetetlen  beteget,  
menekülni  hagyják.  1959-től  1972-ig  Beregszászon  éjjeliőr  nyug-
díjba vonulásáig. Titokban mindig is folytatta hivatását,  az egyház 
legalizálásától  kezdve  nyíltan  gyakorolhatta.  1990. június  17-én  
Szemedi János püspök  a Munkácsi  Görög Katolikus  Egyházmegye  
Székeskáptalanjának kanonokává nevezte ki.  1991. augusztus  13-
án halt  meg  Beregszászon.  

BOBIKMihály  Metód  alsókalocsai parochus,  1903. február  17.,  
Herincseve.  1948-ban  25 évi kényszermunkára, utána 5 évi polgári 
jogfosztásra  ítélték. Abeszben  (Komi ASZSZK)  raboskodott.  1955-



ben  tért  haza  és  a  szojmi  fürdőben  dolgozott  pénztárosként.  1972  
októberében  halt meg  Ökörmezőn.  

BOKOTEYAndrás  ilosvai parochus,  1909. december 4., Ötvös-
falva  (Zolotareve).  Az  aposztázia  elutasítása  miatt  1949  szeptem-
berében  letartóztatták  és  25  évi  kényszermunkára,  utána  5  évi  
jogfosztásra  és  vagyonelkobzásra  ítélték.  Dzsezgazgánban,  kőbá-
nyában  és  építkezéseknél  dolgoztatták.  1955  novemberében  tért  
haza, a családja tartotta el. 1960-tól  1975-ig, nyugdíjba vonulásáig 
a beregszentmiklósi  bútorgyárban  dolgozott.  Papi hivatását  a kör-
nyéken  titokban  gyakorolta.  Az  egyház  legalizálása  után  1990 ja-
nuáijában  Szemedi  János  püspök kinevezte  Beregszentmiklós  gö-
rög katolikus  lelkészévé.  

BÓBITA  Miklós  beregkisalmási  (Zaluzs)  parochus,  1911.  au-
gusztus  9.,  Füzesmező  (Loza).  Mivel  nem  volt  hajlandó  az  aposz-
táziára,  1949.  augusztus  11-én  25  évi javító  munkatáborra,  5  évi  
jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték.  1956-ban  tért haza.  1967.  
május  27-én  Munkácson  halt  meg.  

CHIRA  Sándor  kanonok,  teológiai  tanár,  székeskáptalani  vi-
kárius,  titokban  felszentelt  püspök,  1897. január  17-én  született  
Irhócon  (Vilyhivci).  Az  aposztázia visszautasítása  miatt  1949. feb-
ruár  10-én  letartóztatták  és  1949.  augusztus  6-án  szovjetellenes  
agitáció  és  propaganda  vádjával  25  évi javító  munkára,  5  évi jog-
fosztásra  és vagyonelkobzásra  ítélték.  Tájsetben,  Kemerovszkban  
és  Omszkban  raboskodott,  építkezéseken  dolgoztatták.  1956-ban  
hazatért,  de  1957 januárjában  Murányi  Miklóssal  együtt  kitiltot-
ták  Ukrajna  területéről,  s  így  Karagandába  került,  ahol  az  oda  
száműzött németeket, lengyeleket, litvánokat, letteket, galíciai  uk-
ránokat  és  kárpátaljai  ruszinokat  pasztorizálta.  Száműzetésben,  
Karagandában  halt  meg  1983.  május  23-án.  A  KGB  kárpátaljai  
főhivatala  és  a  területi  ügyészség  1989.  április  28-án  Chira  Sán-
dort  rehabilitálta.  

CHOMA  Viktor  ungvári  (székesegyház)  parochus,  1891.  szep-
tember  23.,  Nagylucska  (Veliki  Lucski).  Az  aposztázia  elutasítása  
miatt  1949-ben  25  évi javító  munkatáborra,  5  évi jogfosztásra  és  
vagyonelkobzásra  ítélték.  1953. április 2-án  Minszkben,  a betegek 
barakkjában  két fogolytársával  együtt  injekcióval  megölték.  

CZIBERE  Tódor  beregieányfalvai  (Lalove)  parochus,  1906. ja-
nuár  24., Beregkisalmás  (Zaluzs).  Az  aposztázia  megtagadása  mi-



att  1949-ben  25  évi  kényszermunkára,  5  évi jogfosztásra  és  va-
gyonelkobzásra ítélték. Az ungvári börtönből csak Lembergig jutott 
el,  ahol  ismeretlen  körülmények  közt  1950 júniusában  meghalt.  

CSÉPES  János  hajasdi  (Voloszjanka)  parochus,  1918.  október  
5., Királyháza. Az aposztáziát ő is elutasította, ezért  1950.  augusz-
tus  14-én  letartóztatták  és 25  évi javító  munkatáborra,  5 évi jog-
fosztásra és vagyonelkobzásra  ítélték. Vorkutára került,  ahol  a ra-
bok lázadásának retorziójaként hét golyótól találva halt meg  1953.  
augusztus  l-jén.  

CSENGERI  János  szőlősegresi (Olesnik) parochus,  1917. július 
12.,  Rahó.  Néhány  esztendei  bujkálás  után  az  ötvenes  években  
elfogták  és 25 évi kényszermunkára  ítélték, további  sorsa  ismeret-
len. 

С SUB ATI  József  majdankai  parochus,  1909. január  16.,  Zsa-
bakruki község, gorodenkoi járás, Galícia.  1948-ban  letartóztatták  
és  25  évi kényszermunkára  ítélték.  További  sorsa  ismeretlen,  va-
lószínűleg jeltelen  sírban  nyugszik  valahol.  

CSURGOVICS  György  sislóci  parochus,  1905.  március  19.,  
Szalók (Kelet-Szlovákia).  1950. augusztus 22-én letartóztatták, 25 
évi kényszermunkára,  5 évi jogfosztásra  és vagyonelkobzásra  ítél-
ték.  Az  Irkutszk  melletti  Angarszkba  került,  ahol  1951  nyarától  
1956 májusáig építkezéseken  dolgoztatták. Hazatérése után,  1956.  
június  17-től  haláláig  a kummunális  ügyosztály  gépkezelő  mun-
kása  volt.  1972. január  23-án  szívinfarktusban  halt  meg.  

DANKÁNICS  Mihály  dunkófalvi  (Obava)  parochus,  1913.  au-
gusztus 2., Hátmeg (Zahatya).  1949-ben  25  évi  kényszermunkára,  
5  évi jogfosztásra  és vagyonelkobzásra  ítélték.  1956-ban  rokkant-
ként  került  haza.  1969.  február 27-én  Ungváron  halt  meg.  

DEMETER  Mihály  dombosteleki  (Ploszke) parochus,  1908.  au-
gusztus  25.,  Ungvár.  Mivel  nem  volt  hajlandó  az  aposztáziára,  
1949-ben  25 évi kényszermunkára,  5 évi jogfosztásra  és  vagyonel-
kobzásra  ítélték.  Inkán  és Abeszben,  szénbányákban  és  építkezé-
seken  dolgoztatták.  1955-ben  tért haza.  Ungváron halt meg  1984.  
március  l-jén.  

DEMJÁNOVICS  Péter  Pál  rahói  parochus,  a magyar  ország-
gyűlés  felsőházi  tagja  Kárpátalja  képviseletében.  1869. július  17.,  
Nagyberezna.  1944  végén  tartóztatták  le  és  rövid  tárgyalás  után  
Kárpát-Ukrajna  különleges  bírósága  Vaszil  Ruszin  jogvégzettség  



nélküli  egykori  szovjet  partizán  személyében  golyó  általi  halálra  
ítélte, Mandzuk  Miklós rahói  tanító hamis tanúvallomása  alapján.  
1945.  április  21-én,  nagypénteken,  az  ágyban,  haldoklás  közben  
lőtték agyon, csakhogy érvényt szerezzenek  a halálos ítéletnek. Az 
ítéletvégrehajtó  állítólag  egy Maruszja  nevű börtönőr  volt.  

DREBITKA  Demeter  Dénes  O.S.B.M.  1911. október 31-én  szü-
letett.  1949-ben  25  évi  száműzetésre  ítélték.  1956-ban  hazatért,  
de  hamarosan  újra  elítélték  vallásos  propaganda  kifejtése  miatt,  
ezúttal  javító  munkatáborra.  Második  rabságából  1962-ben  tért  
haza.  1976. július  26-án  halt  meg  Szolyván.  

DUBICZKY  András  szemerekői  (Szmerekove)  parochus,  1877.  
november  6., Dobrjani,  sztriji járás,  Galícia.  1948-ban  száműzték.  
1950-ben  valahol  Szibériában  halt  meg,  valószínűleg jeltelen  sír-
ban  nyugszik.  

DULISKOVICS  Eumén  munkácsi  parochus,  1889.  április  28.,  
Bányafalu  (Szuszkove),  1939—1949  között  beregi  főesperes.  1949.  
január  26-án  tartóztatták  le  az aposztázia  elutasítása  miatt.  Má-
jus  18-án  25 évi javító munkatáborra,  5 évi jogfosztásra és vagyon-
elkobzásra  ítélték.  Jávászban  (Mordvin  ASZSZK)  dolgoztatták.  
1955-ben hazatért, de az ott szerzett betegség következtében  1958.  
augusztus 22-én  Munkácson  meghalt.  1989.  április 26-án  a  KGB 
kárpátaljai  főhivatala  és  a területi  ügyészség  rehabilitálta.  

DULISKOVICS  Viktor  turjaremetei  parochus, Duliskovics Eu-
mén fia. 1917-ben  született Maszárfalván (Negrove). Az aposztázia  
visszautasítása miatt 1949-ben  25 évi kényszermunkára,  5 évi jog-
fosztásra  és  vagyonelkobzásra  ítélték.  A  dzsezgázgáni  lágerekbe  
került,  építkezéseken  és  rézbányában  dolgoztatták.  Ezek  egyiké-
ben  1954  májusában  a  politikai  foglyok  —  életkörülményeik  javí-
tását  követelve  —  fellázadtak,  megtagadták  a  munkát.  40  napi  
hősi  ellenállás után,  1954. jűnius 26-án  a lágert a szovjet hadsereg 
felgyújtotta, tankokkal  lerohanta. A mintegy  500 halott között  volt  
Duliskovics  Viktor  is, haslövést  kapott.  

DURNEVICS  Tódor  izsnyétei  (Zsnyatine) parochus,  1904.  szep-
tember  8.,  Latorcafő  (Latirka).  1946-ban  10 évi javító  munkára  ítél-
ték.  Jávászban  (Mordvin  ASZSZK) halt meg  1954.  április  17-én.  

DZURÓVCSIK  Mihály  nagylázi  parochus,  1900.  szeptember  
18., Gorond. Az aposztázia elutasítása miatt 1949-ben  25 évi javító 
munkatáborra,  5  évi jogfosztásra  és vagyonelkobzásra  ítélték.  Ke-



merovóban  és Omszkban  raboskodott,  építkezéseken  dolgoztatták.  
1954 végén mint megbénult rokkantat, kísérettel küldték haza  Be-
regszászon  élő  családjához,  ahol  1975. június  24-én  meghalt.  

EGRESSY  György  bedőházi  parochus,  1901.  március  31.,  Zár-
nya  (Priborzsavszke).  Az  aposztázia  elutasítása  miatt  1949.  szep-
tember 8-án  10 évi javító  munkatáborra,  5  évi jogfosztásra  és  va-
gyonelkobzásra  ítélték.  Dzsezgázgán-Szászkban  építkezéseken  és  
kőbányában,  1952-től  Volinkán kőbányában  és mészégetésnél  dol-
goztatták.  1956-ban  került  haza.  1960-ig  Ungváron  éjjeliőr  egy  
iskola  építkezésénél.  1960  és  1967  között  az  ungvári  egyetem  bo-
tanikus kertjében fűtő, kertész és éjjeliőr.  1967-től  nyugdíjas Ung-
váron, majd 1969-től Szerednyén  él, havi  18 rubel nyugdíjjal.  1984.  
január  8-án  halt meg  Szerednyén.  

EGRESSY  János  poroskói  parochus,  1898.  augusztus  11., Zár-
nya.  1949. augusztus 28-án  letartóztatták, november 23-án  25 évi 
kényszermunkára,  5  évi jogfosztásra  és vagyonelkobzásra  ítélték.  
A  Dzsezgázgán-Rudniki  táborokban  építkezéseknél  dolgoztatták.  
1955. április l-jén  tért haza.  1955 és 1962 között Ungváron  éjjeliőr.  
1962.  május  10-én  halt  meg  Ungváron.  

EGRESSY  Mihály  nagyrákóci  parochus,  1904. május 8., Berez-
na  (Berezova).  A  visszautasított  aposztázia  miatt  ítélték  el  1949.  
május 20-án,  büntetése  25 évi kényszermunka,  5 évi jogfosztás és 
vagyonelkobzás.  Rudnyikon  és  Dzsezdében  dolgoztatták.  1955.  
március 4-én tért haza mint rokkant, Terektéből.  Ilosván halt meg 
1964. július  2-án.  

EGRESSY  Sándor  palágyi parochus,  1892. március 8., Zárnya. 
Visszautasította az aposztáziát. ítélet 1949-ben: 25 évi javító mun-
katábor,  5  évi  jogfosztás,  vagyonelkobzás.  A  Csurbáj-Nura-i  lá-
gerben  dolgoztatták.  Megrokkanva,  1956.  augusztus 9-én  tért  ha-
za.  1959.  szeptember 3-án  a rabságban  szerzett betegségében  halt  
meg  Ungváron.  

FEDELES  Cirill  lipcsei parochus,  1881. augusztus  6.,  Kistopo-
lya (Csehszlovákia).  Kommunistaellenes  írásai  miatt  1946-ban  le-
tartóztatták  és  7  évi javító  munkatáborra  ítélték.  A  dnyepropet-
rovszki  fakitermelő  telepen  1950. március 27-én  reggel  megfagyva  
találtak  rá  társai.  

Dr.  FENCZIK  István  országgyűlési  képviselő,  teológiai  tanár,  
1892. október  13., Nagylucska.  1933—1938 között képviselő  a cseh 



parlamentben,  1938—1944  között  országgyűlési  képviselő.  1940-
től  az  esztergomi  Szt.  Gellért  Tudományos  Társaság  tiszteletbeli  
tagja.  Irodalmi  tevékenysége jelentős.  Számos  műve  látott  napvi-
lágot  ruszin,  magyar  és  német  nyelven.  1932-ben  megindította  a  
Kárpátorusszkijgolosz  című napilapot.  1935-ben  a cseh  hatóságok  
letartóztatták hazaárulás vádjával,  de érvényes mentelmi joga  kö-
vetkeztében  38  napi  fogság  után  szabadon  engedték.  1945-ben  a  
szovjet  hatóságok  karmaiba  kerül,  letartóztatják.  Katolikus  pap-
hoz méltóan viselte a megaláztatásokat az ungvári börtönben,  ahol  
golyó  általi  halálra  ítélték.  Kivégzése  előtt felajánlják  neki  a pra-
voszláv  püspökséget,  azt  azonban  büszkén  visszautasította.  

FERÈNCSIK  Tivadar  felsőapsai  (Verhne  Vogyane)  parochus,  
1879. február 28., Dávidfalva (Davidove).  1948-ban  10 évi börtönre 
ítélték.  1949  augusztusában  a  lembergi  börtönben  imeretlen  kö-
rülmények  közt  halt  meg.  

GREGOROVICS  István  beregsziklási  (Scserbovec)  parochus,  
1915.  augusztus  28.,  Beregsárrét  (Kalnyik).  Mivel  nem  volt  haj-
landó  az aposztáziára,  1950-ben  elítélték.  Büntetése:  25 évi javító 
munka, 5 év jogfosztás, vagyonelkobzás. Vorkután  raboskodott  Bó-
bita  Mihály,  Orosz János  és  dr.  Ortutay  Elemér  oltártestvéreivel.  
1956-ban  tért  haza.  

Dr.  HADZSEGA  Gyula  teológiai  tanár,  1879.  január  16-án  
született  Úrmezőn  (Ruszke  Pole).  1947-ben  10  évi  kény-
szermunkára  ítélték.  Lembergben,  ismeretlen  körülmények  közt  
halt  meg.  

HAFICS  István  egresháti  (Vilsinki) parochus,  1921. július  10.,  
Budkóc  (Csehszlovákia).  A visszautasított  aposztázia  miatt  1949-
ben  elítélték.  Büntetése:  25  év  munkatábor,  5  év jogfosztás,  va-
gyonelkobzás.  Rudnikon  és  Dzsezgázgánban  dolgoztatták.  1956-
ban  tért haza.  Ungváron  mint gyári  munkás  dolgozott.  Az  egyház  
legalizálása  óta  nyíltan  gyakorolja  hivatását  a munkácsi  egyház  
megyében. 

HARAJDA  Dezső  tiszaújhelyi  parochus,  1911.  szeptember  21.,  
Csicser  (Csehszlovákia).  Az  aposztázia  megtagadása  miatt  1950.  
március  16-án  letartóztatták,  május 5-én  25  évi javító  munkatá-
borra,  5 évi jogfosztásra  és vagyonelkobzásra  ítélték.  Csurbáj-Nu-
rán,  Dubokán,  Ekibásztuszban  és  Kemerovszkban  raboskodott.  
1956-ban  tért haza  és  1975-ig  a beregszászi  konzervgyárban  dol-



gozott.  1975. szeptember 22-én  halt meg Beregszászon.  Eltemetve  
Ungváron,  a  Kálvárián.  

HOLIS  Antal  Konstantin  O.S.B.M.  nagyrákóci  segédlelkész,  
1894.  március  27.,  Várkulcsa  (Kljucsarki).  Az  aposztázia  elutasí-
tása miatt ítélték el 1949-ben. Büntetése: 25 év javító munkatábor, 
5  év jogfosztás.  1953  őszén  Mezsiricsiben  (Kemerovói  terület)  is-
meretlen  körülmények  közt  halt  meg.  

HRABÁR  Béla  galambosi  (Holubina) parochus,  1898.  szeptem-
ber 5-én  született Alsóvereckén. Az aposztázia visszautasítása  mi-
att ítélték el  1949. április 26-án.  Büntetése: 25 év kényszermunka, 
5  év jogfosztás, vagyonelkobzás.  A Mordvin  ASZSZK-beli  lágerek-
ben raboskodott.  1956. április 27-én  tért haza. Ungváron  afurnér-
és bútorgyárban  mint munkás  és gépkezelő  dolgozott.  

HRENYÓ  Mihály  bruszturai  (Lopuhiv)  parochus,  1913. június 
20.,  Bező  (Csehszlovákia).  Az  aposztázia  elutasítása  miatt  ítélték  
el  1949-ben.  Büntetése:  25  év javító  munka,  5  év jogfosztás,  va-
gyonelkobzás.  A  dzsezgázgáni  lágerekben  raboskodott.  1956-ban  
hazatért  és  Bruszturán  telepedett  le.  

ILNICZKY  Sándor,  a  munkácsi  görög katolikus  székeskápta-
lan  nagyprépostja,  örökös felsőházi  tag, Kárpátalja  főtanácsadója,  
1889. január 30., Feketeardó (Csomotisziv).  1946-ban  20 évi kény-
szermunkára  ítélték.  Egy  éven  belül,  gyanús  körülmények  közt  
halt  meg  a  szibériai  Tomszkban.  

ifj. TVÁNCSÓ Gyula  havasközi  (Ljuta) parochus,  1906.  novem-
ber  30., Nyíresújfalu  (Dunkovica).  1947-ben  ítélték  el.  Büntetése:  
25 év javító munkatábor,  5 év jogfosztás, vagyonelkobzás.  A Mord-
vin  ASZSZK  lágereiben  dolgoztatják.  1955 márciusában  tért  haza 
és  gépkocsivezetőként  kereste  kenyerét.  1979.  május  17-én  halt  
meg  Ungváron.  

TVÁNCSÓ  Gyula  verécei  parochus,  1889.  ?  13.,  Veréce.  Az  
aposztázia  megtagadása  miatt  ítélték  el  1949-ben,  büntetése:  
25  év javító  munka,  5  év jogfosztás,  vagyonelkobzás.  Inkán  (Ko-
mi  ASZSZK)  dolgoztatták.  1954-ben  rokkantan  tért  haza  és  
Királyházán  élt.  1963. március 2-án  a lágerben  szerzett  betegség-
ben  (szívgyengeség)  halt  meg  Királyházán.  

TVÁNCSÓ  Viktor  berezn ai  (Berezova)  parochus,  1921.  decem-
ber  29., Verebes  (Verbjazs).  Mivel  akadályozta  templomának  elvé-
telét a skizmatikusok  által,  1947-ben  1 évi kényszermunkára  ítél-



ték, amit Lembergben  töltött le. Hazatérése  után  segédlelkész  volt  
Nagyszőlősön.  1949-ben  nem volt hajlandó  aposztazálni,  ezért  el-
tiltották  a  lelkipásztorkodástól,  Ilosván  dolgozott,  mint  munkás.  
Az  egyház  legalizálása  óta  nyilvánosan  gyakorolja  hivatását.  

JANKOVSZKI  Illés  kisbereznai  parochus,  1902.  február  1.,  
Dobrovlya  (sztriji  járás,  Galícia).  1948-ban  ítélték  el,  büntetése:  
25 év javító munkatábor,  5 év jogfosztás, vagyonelkobzás.  Szibériá-
ban,  ismeretlen  körülmények  közt halt  meg.  

KOBACZY  Rudolf  Rezső  szerednyei  parochus,  1885. május  7.,  
Mezőterebes (Sztrabicsove).  1945-ben  letartóztatták  és 8 évi  kény-
szermunkára  ítélték.  1954-ben,  rokkantan  tért haza,  Munkácson  
telepedett  le.  Itt  élt  1973. január  22-én  bekövetkezett  haláláig.  

KAMPÓ  József  beregszászi  parochus,  1897.  május  30.,  Bereg-
szász. Az aposztázia  elutasítása miatt ítélték  el  1949. március  29-
én, büntetése:  25  év javító  munkatábor,  5 év jogfosztás,  vagyonel-
kobzás.  Rabságának  állomáshelyei:  Lemberg,  Kijev,  Moszkva,  
Kirov, Gorkij, Potyma (Mordvin ASZSZK).  1956. július 6-án  került  
haza  és  családja  körében  élt  Beregszászban.  1986. február  24-én  
halt  meg.  

KARPINECZ  János  fancsikai parochus,  1903. július  10., Nagy-
turjaszög  (Turica).  Az  aposztázia  megtagadása  miatt  ítélték  el  
1949-ben, büntetése:  25 év javító  munkatábor,  5 év jogfosztás,  va-
gyonelkobzás.  A  karagandai  lágerekben  raboskodott.  1956-ban  
tért haza és Munkácson  dolgozott.  1969-ben nyugdíjba ment.  1980.  
december  31-én  halt  meg  Munkácson.  

KARPINECZ  József  beregpapfalvai  (Gyilok)  parochus,  1907.  
jünius  22-én  született.  Az  elutasított  aposztázia  ürügyén  ítélték  
el  1949-ben  25 év javító  munkára,  5 év jogfosztásra,  vagyonelkob-
zásra. Abez-Inta (Komi ASZSZK) rézbányáiban  dolgoztatták.  1956  
májusában  tért  haza  és  a családja  körében  élt.  1990.  május  7-én  
halt  meg  Munkácson.  

KESELYA  János  izsnyétei  (Zsnyatine)  parochus,  1904.  május  
8-án  született  Ódávidházán.  1947-ben  5  évi  kényszermunkára  
ítélték. Taskent környékén,  ismeretlen  körülmények közt  pusztult  
el  1949-ben.  

KLIN  Jenő  nevickei  segédlelkész,  1916. február  4. Az  aposztá-
zia  elutasítása  miatt  ítélték  el  1949-ben.  Büntetése:  25  év javító 
munkatábor,  5  év jogfosztás,  vagyonelkobzás.  A  Karaganda-kör-



nyéki  lágerekbe  került.  1956-ban  tért haza  és Ungváron  mint  fi-
zikai  munkás  dolgozott  különböző  építkezéseknél.  Itt  halt  meg  
1986.  augusztus  12-én.  

KOHUTICS  Tivadar,  az ungvári  székeskáptalan  őrkanonokja,  
1881. július  21-én  született  Beregrákoson  (Rákosin).  A  cseh  ura-
lom  alatt  kémkedés  gyanújával  többször  is  letartóztatták.  1938.  
november  14-én  Nagybereznán  börtönbe  került,  december  10-től  
22-ig a rahói Dumen koncentrációs táborban tartották fogva. Mivel 
nem aposztazált,  a szovjet hatóságok  1949-ben  elítélték.  Bünteté-
se: 25 év javító munkatábor, 5 év jogfosztás, vagyonelkobzás.  1955.  
szeptember  20-án  az Abeszi  (Komi  ASZSZK)  fogolytáborban  halt  
meg,  amikor  közölték  vele  szabadulását.  

KÓTYUKFerenc  ungvár-ceholnyai  segédlelkész,  1914. október 
16.,  Gálocs.  Az  elutasított  aposztázia  miatt  ítélték  el  1949-ben.  
Büntetése:  25 év javító  munkatábor,  5 év jogfosztás,  vagyonelkob-
zás.  Vorkutára  került,  ahonnan  1956-ban  tért  haza.  1973.  július  
25-én  halt meg  Ungváron.  

KÖKÖRCSÉNYI  Pál  tiszabökényi  parochus,  1907.  július  5.,  
Tekeháza.  1949-ben  aposztazált,  de  aposztáziáját  két hét  múltán  
visszavonta. Letartóztatták, elítélték. Büntetése: 25 év javító  mun-
katábor,  5  év jogfosztás,  vagyonelkobzás.  Ekibásztuszban,  Csur-
báj-Nurán  és  Omszkban  raboskodott.  1956-ban  tért  haza.  Tisza-
bökényben  halt  meg  1974.  április  2-án.  

LEGEZA  István  beregkövesdi  (Kamjanszke)  parochus,  1893.  
augusztus 24., Beregpapfalva (Gyilok). Mivel elutasította  az aposz-
táziát,  1949-ben  elítélték.  Büntetése:  25 év munkatábor,  5 év jog-
fosztás,  vagyonelkobzás.  1954. július  12-én  Javaszban  (Mordvin  
ASZSZK)  meghalt.  

LEGEZA  József  batári  (Bratove)  parochus,  1888.  szeptember  
9., Beregszász. Az aposztázia visszautasítása miatt ítélték  el  1949-
ben  25  év  munkatáborra,  5  év  jogfosztásra,  vagyonelkobzásra.  
Munkára  képtelen  rokkantként  1954-ben  hazabocsátották.  1985.  
november  21-én  halt meg  Beregszászban.  

LEGEZA  Péter  felsőkalocsai  (Negrovec)  parochus,  1912.  au-
gusztus  12. 1946. november 24-én, egy hideg téli éjszakán  haldokló  
beteg szentséggel  való ellátására hívták.  Elment,  de soha  nem tért  
vissza,  a  sziklás  folyó  partján  találtak  rá  másnap.  A  hívek  nagy-
számú részvételével  temették  el  Felsőkalocsán.  



LELEKÁCS  János  havasközi  (Ljuta) segédlelkész,  1924. július 
9.,  Lehóc  (Lemkivci).  Koholt  vádak  alapján  tartóztatták  le  1947-
ben, büntetése  10 év munkatábor.  1955. január 4-én hazatért.  Az  
ungvári  makarónigyárban, később a felsődomonyai  autójavító  mű-
helyben  dolgozott.  Az  egyház  legalizálása  óta  nyilvánosan  gyako-
rolja  papi  hivatását.  Az  ungvári  székesegyház  parochusa.  

LEVKULICS  Mihály  határszögi (Verhovina-Bisztra)  parochus,  
1920. november  15., Ungsasfalva (Irljava).  1949-ben  az  aposztázia  
elutasítása  miatt  eltiltották  hivatása  gyakorlásától.  Ettől  kezdve  
cukrászüzemi  munkásként  dolgozott Munkácson.  Száműzetéséről  
egyelőre nincsenek adatok. Az egyház legalizálása óta  nyilvánosan  
gyakorolja  hivatását  a munkácsi  egyházmegyében.  

LOZAN  Polikárp  Bazil  O.S.B.M.  1908.  augusztus  6.,  Alsóhi-
degpatak  (Nyizsnyij  Sztudenij).  Mivel  nem  aposztazált,  1949-ben  
elítélték, büntetése: 25 év munkatábor (kényszermunka),  5 év jog-
fosztás.  A tajseti  51.  számú lágerben  dolgoztatták.  1956-ban  mint  
munkára  képtelen  rokkantat  hazaengedték.  1972.  április  15-én  
halt  meg  Beregszászon.  

LYACHOVICS  Miklós  ötvösfalvai (Zolotaijeve) parochus,  1907.  
augusztus  19-én  született.  Az aposztázia  elutasítása miatt  ítélték  
el  1949. május 10-én, büntetése: 25 év munkatábor, 5 év jogfosztás, 
vagyonelkobzás.  1956-ban hazatért.  1971 és 1980 között  nyugdíjas 
1980.  március  7-én  halt  meg  Rahón.  

MALISRA  János  ormódi (Bresztiv) parochus,  1911. február  17.,  
Beregszőlős  (Lohove).  Az  aposztázia  megtagadásáért  ítélték  el  
1949-ben,  büntetése:  25  év  kényszermunka,  5  év jogfosztás,  va-
gyonelkobzás.  1956-ban  tért haza  és Munkácson  élt.  Itt halt  meg  
1968  szeptemberében.  

MARGITICS  János  bocskórahói  parochus,  1921.  február  4.,  
Nagycsongova  (Borzsavszke).  1949-ben  elutasította  az  aposztázi-
át,  ezért  hivatása  gyakorlásától  eltiltották.  Ettől  kezdve  titokban  
gyakorolta hivatását.  1951-ben  a hatóságok Nagycsongován  tetten  
érték,  elfogták. Június 8-án  ítélték  el, büntetése:  25  év  munkatá-
bor,  5  év jogfosztás, vagyonelkobzás.  A szibériai  Omszkban  rabos-
kodott,  1956  októberében  tért  haza,  Nagycsongován  a  kolhozban  
dolgozott.  1988.  szeptember  21-én  Dmiterko  Szafron  sztaniszlávi  
(Ivano— Frankovszki  terület) püspök  titokban  püspökké  szentelte.  
A munkácsi  egyházmegyében  működik.  



MARINA  János  faluszlatinai  parochus,  1893.  október  1.,  Kö-
zépapsa  (Szerednye Vogyane).  Az aposztázia  megtagadásáért  ítél-
ték  el  1949-ben  25 év kényszermunkára,  5 év jogfosztásra,  vagyo-
nelkobzásra.  1956-ban tért haza Faluszlatinára s itt halt meg  1967  
májusában. 

MARINA  Lőrinc  középapsai  parochus,  1907.  december  7.,  Fa-
luszlatina. Az aposztázia visszautasítása miatt ítélték  el  1949-ben  
10  év  kényszermunkára.  1956-ban  tért  haza,  Faluszlatinán  halt  
meg  1967  májusában.  

Dr.  MARINA  Sándor  teológiai  tanár, nevickei  parochus,  1893.  
november  12., Urmező  (Ruszke  Pole). Hithűségéért ítélték  el  25 év 
javítómunkára,  5  év jogfosztásra,  vagyonelkobzásra.  Az  irkutszki  
és vologodszki  lágerekben  raboskodott.  Rokkantan  tért haza  1955  
októberében.  Ettől  kezdve  két  évtizeden  át  titokban  tanította  és  
részesítette  kiképzésben  papi  utánpótlásunkat  —  a  titokban  fel-
szentelt papokat.  1987.  április  21-én  halt  meg  Ungváron.  

MATECSA  György  salánki  parochus,  1888.  február.  17.,  Cse-
gold (Szatmár  m.).  1949-ben  ítélték  el, büntetése:  25 év  munkatá-
bor,  5  év jogfosztás,  vagyonelkobzás.  Abeszben  raboskodott,  rok-
kantként  tért  haza  1956.  május  17-én.  1962.  szeptember  16-án  
Iloncán halt meg a lágerbeh szerzett szívasztmában. Salánkon  van  
eltemetve. 

MATEJKÓ  János  sósfalusi  (Novoszelica)  parochus,  1914.  au-
gusztus  11-én  született  Kéty  faluban  (Galícia).  Az  aposztázia  el-
utasítása  miatt ítélték  el  1949-ben  25  év munkatáborra,  5 év jog-
fosztásra,  vagyonelkobzásra.  1956-ban  tért  haza,  vasúti  
pályamunkásként és raktárnokként dolgozott. Áramütés következ-
tében  halt  meg  Királyházán  1974. június  8-án.  

MELLES  Jenő  János  nagybereznai  parochus,  1897. március  3.,  
Maszárfalva (Negrove). Mivel hitét megtartotta,  1950 augusztusában 
elítélték  25  év  munkatáborra,  5  év jogfosztásra,  vagyonelkobzásra.  
1962  szeptemberében,  12  évi  rabság  után  tért  haza,  áttelepült  Ma-
gyarországra.  Hajdúdorogon  halt meg  1974.  április  6-án.  

MIKITA  József  kaszómezői  (Koszivszka  Poljana)  parochus,  
1895.  április  27., Alsóhalas  (Csehszlovákia).  Az aposztázia  megta-
gadásáért  ítélték  el  1949-ben.  Büntetése:  25  év munkatábor,  5 év 
jogfosztás,  vagyonelkobzás.  Rokkantként  került  haza  1956-ban.  
1971-ben  Ungváron  halt  meg  agyvérzés  következtében.  



MIKULA  Mihály,  a munkácsi  kórház  lelkésze  1910.  december  
25.,  szül.  Munkácsváralján.  A  vallási  villongások  és  a  személyi  
bosszú idején Dávidházán kis híján golyó általi halálra ítélték.  Ele-
tét  akkor  egy  szovjet  tiszt közbelépése  mentette  meg  a  fanatikus  
nép  ítéletétől.  1946.  november  25-én  viszont  a  szovjet  hatóságok  
letartóztatták  és elítélték 8 év kényszermunkára, 5 év jogfosztásra. 
Szabadulása  után  is  Vorkután  maradt,  ott  dolgozott  és  titokban  
folytatta lelkipásztori  működését. Nyugdíjba vonulásakor  megpró-
bálták  aposztáziára  kényszeríteni,  felajánlva  Konotop  város  papi  
állását,  de  visszautasította.  Hazatért  Munkácsra,  itt  halt  meg  
1988.  szeptember  12-én.  

MIKULYAK  Bazil  tiszaszirmai  (Drotinci)  parochus,  1906.  de-
cember  26.,  Toruny.  Az  aposztázia  megtagadása  miatt  ítélték  el  
1949-ben.  Büntetése:  25  év  munkatábor,  5  év jogfosztás,  vagyon-
elkobzás.  1956-ban tért haza és Huszton telepedett le. Itt halt meg 
1979.  augusztus  20-án.  

MINYA  János  feketeardói  (Csornotisziv)  parochus.  Háromszor  
tartóztatták  le és ítélték  el. Hányattatásai  után  1955 végén került 
haza.  1955—59-ben  Horbkin,  1959-től  1973-ig  Benében  volt  fel-
cser.  1976-ban  Husztra  költözött  a fiához.  Itt  halt  meg  1979.  ja-
nuár  12-én.  

MISKOLCZY  Tivadar  püspöki  levéltáros,  iktató  és  háznagy,  
1910.  május  10., Ókemence  (Kamjanica).  1949. március 5-én  ítél-
ték  el  25  év  munkatáborra,  5  év jogfosztásra,  vagyonelkobzásra.  
1956-ban  tért haza,  Ungváron  halt  meg  1976-ban.  1989  áprilisá-
ban  rehabilitálták.  

MONDI  Miklós  beregszászi  parochus,  1898.  október  13.,  Bély  
(Zemplén  m.).  1946. november  12-én  letartóztatták  és elítélték  10  
év  munkatáborra,  5  év jogfosztásra,  vagyonelkobzásra.  1957.  áp-
rilis  8-án  került  haza.  1964-ben  áttelepült  Magyarországra,  Da-
mócon  halt  meg  1986. február  19-én.  

MÓZER  Mihály  tiszakirvai  parochus,  1915.  szeptember  30.,  
Munkács.  Az  aposztázia  elutasítása  miatt  ítélték  el  1949-ben.  
Büntetése:  25  év  munkatábor,  5  év  jogfosztás,  vagyonelkobzás.  
Karagandai  lágerekben  raboskodott,  építkezéseken  dolgoztatták.  
A  lágerben  végzett  pasztorizációjáért  1955.  február  25-én  „el-
tették  láb  alól"—  letaszították  egy  magas  építőállványról.  Ször-
nyethalt. 



MURÁNYI  Miklós  apostoli  vikárius,  püspöki  irodaigazgató,  
teológiai  tanár,  1911.  május  1.,  Berezna  (Berezova).  Mivel  nem  
aposztazált,  1949-ben  letartóztatták  és több mint kétévi  fogvatar-
tás után közlik vele az ítéletet:  10 év munkatábor.  1956 májusában 
szabadult,  de alig tért haza, Chira  Sándorral  együtt kitiltották  az  
Ukrán  SZSZK  területéről.  Visszakerült  Karagandába.  1957.  au-
gusztus 29-én megengedték visszatérését Ungvárra,  betegségének 
gyógykezelése  céljából.  1976 júliusában  mint apostoli  vikárius,  ki-
jelölte  utódjául  Szemedi  János  oltártestvérét.  1979. január  12-én  
meghalt.  1989.  áprilisában  rehabilitálták.  

OROSZ  János  szeklencei  (Szokirnicja) parochus,  1914.  novem-
ber  27.,  Biri  (Magyarország).  1948-ban  ítélték  el.  10 év  munkatá-
borra,  5  év jogfosztásra,  vagyonelkobzásra.  Vorkután  raboskodott  
Bóbita Mihály, Gregorovics  István  és dr. Ortutay Elemér  oltártest-
véreivel  a 2.  sz. táborban.  1956 júliusában  tért haza,  azóta  a mun-
kácsi  egyházmegyében  múködik.  

OROSZ  Péter  bilkei  parochus,  1917. július  14.,  Biri.  1949-ben  
hivatásától  eltiltották,  de  Csengery  Jánossal,  Horinecki  Ivánnal,  
Margitics Ivánnal  és Román Jánossal  titokban tovább gyakorolták 
hivatásukat.  A  vidéket  járva,  1953.  augusztus  28-án  egy  Pósik  
nevú  milicista  Beregkisfaludon  elfogta  és  Ilosva  irányába  kísérve  
egy  útmenti  keresztnél  —  megengedve,  hogy  letérdelve  imádkoz-
zon  — hátulról  agyonlőtte.  Sírhelye  mindmáig  ismeretlen.  

Dr.  ORTUTAY  Elemér  teológiai tanár,  1916. június 2., Ungvár. 
Az  aposztázia  elutasítása  miatt  ítélték  el  1949  októberében.  Bün-
tetése: 25  év munkatábor,  5 év jogfosztás, vagyonelkobzás.  Vorku-
tára  került,  ahonnan  1956  augusztusában  szabadult.  1976-ig  az  
ungvári  kerámiagyárban  dolgozott.  1976-tól  nyugdíjas.  Hivatásá-
hoz  mindig hú maradt,  tanári  munkáját  titokban  folytatta.  Tanít-
ványai  közül  12 pappá lett szentelve.  Lelkipásztori  teendőin  kívül  
a munkácsi  szemináriumban  tanít.  

ORTUTAY  István  kapuszögi  (Vorocseve)  parochus,  1894.  feb-
ruár  28.,  Ungdaróc.  Az  aposztázia  megtagadása  miatt  ítélték  el  
1949-ben  25  év munkatáborra,  5 év jogfosztásra,  vagyonelkobzás-
ra. Rokkantan  tért haza  1956-ban,  Ungváron  halt meg  1967-ben.  

ORTUTAY  Jenő  ungvár-ceholnyai  parochus,  1889.  május  3.,  
Tarna  (Csehszlovákia).  Dr.  Ortutay  Elemér  édesapja.  1945-ben  



ítélték  el  10 év munkatáborra, 5 év jogfosztásra,  vagyonelkobzásra.  
Ábeszben  halt  meg  1950.  december  24-én.  

PASZULYKA  Jenő  beregszászi  segédlelkész,  1904. január  18.,  
Dobóruszka  (Csehszlovákia).  1948-ban  ítélték  el  25  év  munkatá-
borra,  5 év jogfosztásra,  vagyonelkobzásra.  1956-ban  került  haza,  
miután  büntetését  felülvizsgálták  és  a  már  letöltött  évekre  mér-
sékelték.  1981 márciusában  halt meg  Beregszászon.  

PETENYKÓ  István  nyágovai  (Dobrjanszke)  parochus,  1907.  
április  12., Tuijamező  (Túrja Poljana). Az aposztázia  megtagadása  
miatt  ítélték  el  1949-ben  25  év munkatáborra,  5  év jogfosztásra, 
vagyonelkobzásra.  A GULAG több táborát megjárta, 1956-ban  tért  
haza.  1987-ben  halt  meg  Huszton,  szívinfarktusban.  

PETRIK  Jenő  püspökségi  alap-kezelő  pénztáros,  1892. január 
26.,  Lehóc  (Lemkivci).  Az  aposztázia  megtagadása  miatt  ítélték  el  
1949-ben.  Büntetése:  25  év  munkatábor,  5  év jogfosztás,  vagyon-
elkobzás.  1953  decemberében  Ábeszben  halt  meg.  

POCHIL  Bazil  nagybocskói parochus,  1910. január 29.,  Ölyvös  
(Vilyhivka).  Nem  aposztazált,  3  évig bujkált,  de  elfogták  és  1952.  
július  6-án  elítélték  25  év  munkatáborra,  5  év jogfosztásra,  va-
gyonelkobzásra.  1956-ban  került  haza.  Bútorgyári  munkásként  
dolgozott  Beregszászon.  1983  májusában  halt  meg.  

POP  Simon  Dániel  alsóapsai  (Gyibrova)  parochus  1917.  feb-
ruár  8.,  Leordina  (Románia).  1948-ban  ítélték  el.  Az  ítélet:  25  év  
munkatábor,  5 év jogfosztás, vagyonelkobzás.  1956-ban  tért haza. 

Dr.  POPOVICS  Demeter  huszti  gimnáziumi  rendes  és  hittan-
tanár.  1899.  november  7.,  Ilonokújfalu  (Ónok).  Az  aposztázia  
visszautasítása  miatt  ítélték  el  1949-ben  25  év  munkatáborra,  5  
év  jogfosztásra,  vagyonelkobzásra.  Tájsetben  raboskodott.  1956-
ban tért haza.  1968. október 3-án bekövetkezett  haláláig  Huszton  
élt.  Ungváron  temették  el.  

POPOVICS  János  bilkei  parochus,  1908. december 31., Nyíres-
újfalu  (Dunkovica).  1946-ban  ítélték  el  25  év munkatáborra,  5  év  
jogfosztásra. Látogatóként tért haza  1953-ban,  de többé nem  ment  
vissza.  Munkácson  élt  és  dolgozott  1985.  február  10-én  bekövet-
kezett  haláláig.  

PUSKÁS  László,  az  ungvári  katedrális  segédlelkésze,  1910.  
szeptember  21., Tiszaújlak. Az aposztázia  megtagadása  miatt  ítél-
ték  el  1949-ben.  Büntetése:  25  év  munkatábor,  5  év  jogfosztás,  



vagyonelkobzás.  1956-ban  tért haza.  1969. április 27-én  halt  meg 
Ungváron. 

RABÁR  János  magyarkomjáti  (Veliki Komjáti) parochus,  1908.  
október 28., Magyarkomját.  1947 augusztusában  tartóztatták  le és 
ítélték  el  5 év munkatáborra,  5 év jogfosztásra,  vagyonelkobzásra.  
Még  távolléte  idején  tanulmányozni  kezdte  a  latin  liturgikus  elő-
írásokat  és  1956-ban  átment  a  latin  rítusra.  Hatóságilag  bejegy-
zett  római  katolikus  plébánosként  működött  Bobrkán  (Lembergi  
terület).  1959-ben  megvonták  tőle  a  regisztrációt,  egy  évi  kény-
szermunkára  ítélték.  1960—1972  között  illegálisan  működött  
Bobrkán.  1972-ben  hazatért,  Beregszászon  halt  meg  1988-ban.  

ROMÁN  Antal  kökényesi  (Ternove)  parochus,  1910.  december  
25.,  Nagyrákóc-Sárdik  (Zábolotne).  Az  aposztázia  elutasítása  mi-
att ítélték  el  1949-ben  25  év munkatáborra,  5  év jogfosztásra,  va-
gyonelkobzásra.  Megrokkanva  tért  haza  1955  novemberében,  
1973-ig  egy ungvári  raktárban  dolgozott.  1990-ben halt meg Ung-
váron. 

ROMÁN  György  őrhegyaljai  (Mukacseve-Podhorjani)  paro-
chus,  1910. június 25., Zebegnyő  (Csehszlovákia).  Hithűsége  miatt  
ítélték  el  1949-ben.  Az  ítélet:  25  év  munkatábor,  5  év jogfosztás, 
vagyonelkobzás.  Karagandai  lágerekben  dolgoztatták,  1956-ban  
tért haza.  Orhegyalján  halt  meg  1979-ben.  

ROMÁN  János  szuhabronykai  (Boronyka) parochus,  1921. má-
jus  12., Nagyrákóc-Sárdik.  Mivel nem aposztazált,  1949-ben  eltil-
tották hivatásától.  Beregszászon  kőművesként,  Kovácsréten  (Kus-
nicja)  és  Salánkon  favágóként  dolgozott,  de  közben  titokban  
gyakorolta  papi  hivatását több társával  együtt.  1951  márciusában  
Kövesligeten  (Drahove) letartóztatták  és júniusban  elítélték  25  év  
munkatáborra,  5  év jogfosztásra,  vagyonelkobzásra.  Lembergben  
és Omszkban raboskodott,  1956 májusában  szabadult.  Agronómusi  
diplomát szerez.  1981-ig, nyugdíjba vonulásáig agronómus a nagy-
szőlősi  szőlőszovhozban,  közben  illegálisan  gyakorolja  hivatását.  
Első  nyilvános  miséjét  1989  áprilisában  tartotta  a nagyszőlősi  te-
metőben  több mint  600  hívő  részvételével.  Nagyszőlősi  parochus-
ként  azóta  is  a  szabad  ég  alatt,  a  právoszlávok  kezén  lévő  görög  
katolikus  templom  előtt  tartja  az  istentiszteleteket.  

ROMZSA  Tódor  appipai  püspök  és  munkácsi  segédpüspök.  
1911.  április  14.,  Nagybocskó.  Mivel  nem  volt  hajlandó  az  aposz-



táziára,  1947. október 27-én  merényletet követtek  el ellene.  Lavki  
községből  hazatartó  lovaskocsijának  nekihajtott  egy  szovjet  kato-
nai  gépkocsi.  Súlyos  sérülésekkel  szállították  a munkácsi  kórház-
ba.  Már  gyógyulóban  volt,  amikor  az  ápolószemélyzet  közé  csem-
pészett  bérgyilkos  ciánkálival  megölte.  1947. november  1-én  halt  
meg, 4-én  temették  el  a  székesegyház  kriptájában.  

ROMZSA  Nesztor  kovászói  parochus,  1901.  december  16.,  Bá-
nyafalu  (Szuszkove).  Az  aposztázia  elutasítása  miatt  ítélték  el  
1949-ben  25 év munkatáborra,  5 év jogfosztásra,  vagyonelkobzás-
ra.  1956-ban  tért haza,  1966-ban  halt  meg  Ilosván.  

RUSZINKÓ  Miklós  huszti  parochus,  1886.  december  10., Tisza-
szászfalu.  Az  aposztázia  elutasítása  miatt  ítélték  el  1949-ben.  Az  
ítélet:  25  év  munkatábor,  5  év jogfosztás,  vagyonelkobzás.  Abesz-
ben  halt  meg  1955. január  4-én.  1989  áprilisában  rehabilitálták.  

SEPA  Bazil  Miklós  O.S.B.M.,  1914.  december  27.  1948-ban  
ítélték  el  10  év  munkatáborra,  5  év  jogfosztásra.  1956-ban  tért  
haza.  Ma  is  működő  pap  a munkácsi  egyházmegyében.  

SEREGHY  András  makarjai  parochus,  1893.  december  10.,  
Nagydobos  (Magyarország).  Az aposztázia  elutasítása miatt  letar-
tóztatták,  de mielőtt  elítélték  volna,  1950-ben  az ungvári  börtön-
ben  ismeretlen  körülmények  közt  meghalt.  

SIMSA  Andor  kórházi  lelkész  Nagyszőlősön,  1882. január  3.,  
Munkács.  Az  aposztázia  elutasítása  miatt  ítélték  el  1950-ben  25  
év  munkatáborra,  5  év jogfosztásra,  vagyonelkobzásra.  1952 júli-
usában  Jávászban  ismeretlen  körülmények  közt  meghalt.  

STECZ  Bazil  királyfiszállási  (Szolocsin)  parochus,  1909.  októ-
ber  23-án  született  Oroszvégen  (ma  Munkács).  Az  aposztázia  el-
utasítása miatt ítélték  el  1949-ben.  Büntetése:  25 év  munkatábor,  
5  év jogfosztás, vagyonelkobzás.  Megrokkanva tért haza  1955-ben,  
1980. június 29-én  meghalt.  

SUBA  Dénes  tiszaszászfalusi  segédlelkész,  1915.  április  26.,  
Ungvár.  1950. június  27-én,  128.-ként  a  munkácsi  egyházmegye  
papja közül aposztazált,  de nem  működött, hamarosan  letartóztat-
ták  és  elítélték  25  év  munkatáborra,  5  év jogfosztásra,  vagyonel-
kobzásra.  1956-ban  tért  haza,  aposztáziáját  visszavonta.  Ungvá-
ron  él,  nyugdíjas.  

SZABÓ  Andor  (András)  alsódomonyai  parochus,  1894.  január 
28.,  Bányapatak  (Csehszlovákia).  Az  aposztázia  elutasítása  miatt  



ítélték  el 1950-ben 25 év munkatáborra, 5 év jogfosztásra,  vagyon 
elkobzásra.  Rokkantként  tért  haza  1956-ban,  1957  márciusában  
meghalt. 

SZABÓ  József  csontosi  (Kosztrina) parochus,  1924. április  21.,  
Ungvár.  1950-ben ítélték  el 25 év munkatáborra, 5 év jogfosztásra, 
vagyonelkobzásra.  1955-ben  tért  haza.  1972-ben  Ungváron  halt  
meg,  Beregszászban  temették  el.  

SZAVCUKMiklós  lonkai (Luh) parochus,  1915. szeptember 24., 
Nagybocskó.  Az  aposztázia  elutasítása  miatt  ítélték  el  1949-ben  
25  év  munkatáborra,  5  év jogfosztásra,  vagyonelkobzásra.  1955-
ben tért haza.  Orvosként  dolgozott  a rahói járási  kórházban.  Ung-
váron  halt  meg  1975-ben,  Nagybocskón  temették  el.  

SZIDEJ  Tódor János  O.S.B.M., a miszticei kolostor házfőnöke, 
1915. február  14. Az aposztázia megtagadása miatt ítélték  el.  Bün-
tetése:  munkatábor  és jogvesztés.  Rabsága  idején  egyik  lábát  am-
putálni  kellett.  1955-ben  hazatért.  Fancsikán halt meg  1990—ben,  
Miszticén  temették  el.  

SZIKSZAI  Ignác  beregbárdosi  (Bukovec) parochus,  1920. júni-
us  2.,  Beregpapfalva.  Az  aposztázia  megtagadása  miatt  ítélték  el  
1949-ben.  Büntetése:  25  év  munkatábor,  5  év jogfosztás,  vagyon-
elkobzás.  1955-ben  tért  haza.  A  munkácsi  kötöttárugyárban  dol-
gozott.  Ma  a munkácsi  egyházmegye  lelkésze.  

SZKIBA  János  Teofán  O.S.B.M. medencei parochus,  1883. má-
jus  5.  1945-ben  ítélték  el.  Büntetése:  8  év  munkatábor,  5  év jog-
fosztás, vagyonelkobzás.  Abeszben  raboskodott,  1956-ban  tért ha-
za.  Bustyaházán  halt  meg  1961-ben.  

SZKIBA  János  fenyvesvölgyi  (Sztavne) parochus,  1910. decem-
ber  21.,  Lohó  (Lohove).  Hithúsége  miatt  ítélték  el  1949-ben  25  év  
munkatáborra, 5 év jogfosztásra, vagyonelkobzásra. Vorkutai  szén-
bányákban  raboskodott,  1956-ban  tért  haza.  Ungváron  élt,  itt  is  
halt  meg  1983-ban.  

SZLIVKA  János  felsőviznicei  parochus,  1903. július  7.,  Újdá-
vidháza.  1949-ben  a nyomásnak  engedve aposztazált,  de mint volt 
amerikai állampolgárt,  1951-ben  letartóztatták és elítélték. Az íté-
let:  25  év munkatábor,  5 év jogfosztás,  vagyonelkobzás.  1953-ban  
az  aposztáziát  visszavonta.  1956-ban  tért  haza.  1968-ban  nyug-
díjba  vonult,  meghalt  Munkácson.  



SZOKOL  János  borhalmi  (Boboviscse)  parochus,  1899.  április  
29.,  Csomafalva  (Zatiszivka).  Az  aposztázia  elutasítása  miatt  ítél-
ték  el  1948-ban  10  év  munkatáborra,  5  év jogfosztásra,  vagyon-
elkobzásra.  Rokkantan  tért haza  1954-ben.  Itthon  letartóztatták  
„illegális lelkipásztorkodás" vádjával  és ítélet nélkül  elmegyógyin-
tézetbe  zárták.  1959-ben  került  haza.  1976  augusztusában  har-
madszor  is  letartóztatták,  holmiját  elkobozták,  de  másnap  haza-
engedték.  Ekkor  Kazahsztánba  utazott  és  ott  római  katolikus  
papként  működött  (illegálisan)  a  Volga  menti  németek  között  
1979-ben  súlyosan  megbetegedett,  gyermekei  hazahozatták,  de  
cember 21-én  Ungváron  meghalt.  1989 áprilisában  rehabilitálták.  

SZTANKANINECZ-HÁM  Antal  Ágoston  O.S.B.M.  bányafa-
lui  (Szuszkove)  parochus,  1905. július  21.,  Perecseny.  Az  aposztá-
zia elutasítása miatt ítélték  el 1949-ben  25 év munkatáborra.  1957  
júliusában  szabadult.  Ma  a munkácsi  egyházmegyében  működik.  

THEGZE  Miklós  zsukói parochus,  1908. február  15.,  Beregpap-
falva.  Az  aposztázia  elutasítása  miatt  ítélték  el  1950-ben  25  évi  
munkatáborra,  5  év jogfosztásra,  vagyonelkobzásra.  Kazahsztán-
ban  halt  meg  1953-ban.  1989  márciusában  rehabilitálták.  

TERBÁN  Mihály  miszticei  parochus,  1910.  november  1.,  Be-
regbárdos  (Bukovec).  Az  aposztázia  elutasítása  miatt  ítélték  el  
1949-ben  25  év munkatáborra,  5 év jogfosztásra,  vagyonelkobzás-
ra.  1955-ben  tért haza  Beregszászba,  ahol  építőmunkásként  dol-
gozott.  1985. június  21-én  meghalt.  

TILISCSÁK  András  nyíresújfalusi  (Dunkovica)  parochus,  1900.  
január  10., Nyírpazony (Szabolcs m.). Az aposztázia elutasítása miatt 
ítélték  el  1950-ben  25 év munkatáborra,  5 év jogfosztásra, vagyonel-
kobzásra.  1956-ban  tért haza.  1975-ben  halt meg  Ungváron.  

TIVADAR  István  munkácsi  segédlelkész,  1895. április 26., Nyír-
kalász (Szabolcs m.). Az aposztázia  elutasítása miatt ítélték  el  1949-
ben  25 év munkatáborra,  5 év jogfosztásra, vagyonelkobzásra.  1954-
ben  a tájseti  lágerben  halt  meg  ismeretlen  körülmények  között.  

TROMPÁK  Gyula  nagymogyorósi  (Kopinivci)  parochus,  1898.  
augusztus  26., Beregszász.  Az aposztázia  elutasítása  miatt  ítélték  
el 1949-ben  25 év munkatáborra, 5 év jogfosztásra.  1956-ban  meg-
rokkanva  tért haza.  Meghalt  Munkácson  1982.  szeptember  l-jén.  

UDUT  Gábor  barkaszói  parochus,  1908.  április  7.,  Munkács.  
Hithúsége  miatt  ítélték  el  1949-ben  25  év  munkatáborra,  5  év  



jogfosztásra,  vagyonelkobzásra.  1956-ban  tért  haza.  Meghalt  
Huszton  1974.  március  10-én.  

Dr.  ÚJHELYI  István  bocskórahói  parochus,  1912.  szeptember  
4., Nagytoronya  (Zemplén  m.).  1946-ban  ítélték  el  8 év  munkatá-
borra,  5  év  jogvesztésre.  Szabadulás  után,  1957-ben  áttelepült  
Csehszlovákiába.  1980-tól  a pozsonyi  egyetem  teológiai  tanára.  

ÚJHELYI  József  szerednyei  parochus,  1913.  március  14.,  
Nagymogyorós. Az aposztázia elutasítása miatt ítélték  el  1950-ben  
25  év  munkatáborra,  5  év jogfosztásra,  vagyonelkobzásra.  1956-
ban  tért  haza.  Az  egyház  legalizálása  óta  a  munkácsi  egyházme-
gyében  működik.  

TJRSZTA István  kövesligeti  (Drahove) parochus,  1914.  augusz-
tus  20.,  Misztice.  Az  aposztázia  elutasítása  miatt  ítélték  el  1949-
ben. Büntetése: 25 év munkatábor, 5 év jogfosztás,  vagyonelkobzás.  
1956-ban  tért  haza.  1958-ban  illegálisan  tartott  misézés  közben  
tetten  érték,  s újra  elítélték.  7  év  munkatábort  kapott,  de  ennek  
felét kegyelmi  úton  elengedték,  1962-ben  hazatért.  Meghalt  1988  
márciusában  Bilkén.  

VASZKÓ  Péter  beregszőlősi  (Lohove)  parochus,  1903.  február  
8., Alsókaraszló (Zaricseve). Az aposztázia elutasítása miatt ítélték 
el  1949-ben. Büntetése: 25 év munkatábor, 5 év jogfosztás, vagyon-
elkobzás.  1956-ban  tért haza. Meghalt  1981. március 8-án  az ung-
vári  kórházban.  

VERBJESCSUKIstván  kisrákóci  parochus,  1893. október  13.,  
Kőrösmező  (Jaszinya).  1948-ban  ítélték  el  10 év munkatáborra,  5  
év  jogfosztásra,  vagyonelkobzásra.  1955-ben  hazatért.  Meghalt  
1971-ben. 

ZAVAGYÁK  Bazil  József  O.S.B.M.,  a husztbaranyai  kolostor  
szerzetese,  1911. február  23., Tarfalu  (Holjatin).  Az  aposztázia  el-
utasítása  miatt ítélték  el  1949-ben  25  év  munkatáborra,  5 év jog-
fosztásra,  vagyonelkobzásra.  1956-ban  tért  haza,  fűrésztelepi  
munkásként  dolgozott  Huszton.  Itt  is  halt  meg  1958  decemberé-
ben.  A munkából  hazatérve  ölték  meg,  az  utcán  találták  meg  hol-
tan. 

ZOMBORI  Miklós  szőlősvégardói  (Pidvinohragyiv)  parochus,  
1905.  február  2.,  Kerecke.  Az  aposztázia  elutasítása  miatt  ítélték  
el  1950-ben  25  év munkatáborra,  5  év jogfosztásra,  vagyonelkob-
zásra.  Az  egyház  legalizálása  óta  segédlelkész  Nagyszőlősön.  



ZSELTVAYFedor  (Tódor)  taracközi  parochus,  1886.  szeptem-
ber 3., Nyágova (Dobrjanszke). Az aposztázia elutasítása miatt ítél-
ték  el  1950-ben  25  év munkatáborra,  5 év jogfosztásra,  vagyonel-
kobzásra.  Fogsága  idején  súlyosan  megbetegedett,  megműtötték,  
de a rabkórházi körülmények közt képtelen volt meggyógyulni.  Ak-
tászon  (Kazah  SZSZK) halt  meg  1951.  december  15-én.  

ZSELTVAY  Gyula  oroszkomoróci  (Ruszki  Komarivci)  pa-
rochus,  1911.  március  5.,  Iszka.  Az  aposztázia  elutasítása  miatt  
ítélték  el 1949-ben  25 év munkatáborra,  5 év jogfosztásra,  vagyon-
elkobzásra.  Vorkután  raboskodott,  1956-ban  került haza.  Munká-
cson  halt  meg  autóbaleset  következtében  1980.  november  17-én.  

ZSELTVAY  Miklós  horlyói  (Hudljove)  parochus,  1911.  novem-
ber 8., Ungvár. Az aposztázia  elutasítása  miatt ítélték  el  1950-ben  
25  év  munkatáborra,  5  év jogfosztásra,  vagyonelkobzásra.  1956-
ban  tért  haza.  

*  *  *  

ROMZSA  Tódor  püspök  meggyilkolása  után  a  tettesek  igye-
keztek  minden nyomot eltüntetni, bűnbakot keresve. Megkell  em-
lékeznünk  arról  az egyetlen  bazilita  apácáról,  akinek  meghurcolá-
sa  szorosan  összefügg  az  egyházunk  és  annak  püspöke  ellen  
kitervelt  és elkövetett  bűncselekménnyel.  

MANAJIjÓ  Mária  Teofilia  O.S.B.M.,  a  munkácsi  kórház  se-
bészeti  osztályának  a  személyzetért  felelős  nővére.  Szül.  1920.  
március  28-án  Ungváron.  Szemtanűja  volt  Romzsa  Tódor  életve-
szélyes állapotban  való kórházba szállításának,  gyógykezelésének,  
állapota javulásának  és gálád  módon  kitervelt  meggyilkolásának.  
Mint a bűncselekmény koronatanúját, a tettesek igyekeztek  őt izo-
lálni.  1948.  január  28-án  letartóztatják  szovjetellenes  irodalom  
terjesztése  vádjával.  Kijevbe  szállították,  ahol  6  hónapon  át  pró-
bálták  — eredménytelenül  — rábizonyítani,  hogy részt  vett  Rom-
zsa püspök meggyilkolásában.  Ennek ellenére elítélték:  10 év mun-
katáborra,  5  év jogfosztásra,  vagyonelkobzásra.  Betegen  került  a  
Mordvin ASZSZK egyik  lágerének kórházába.  1955-ben  tért haza, 
mint  nyugdíjas  ápolónő  él Ungváron.  1989 áprilisában  rehabilitál-
ták. 



A kárpátaljai  görög katolikus egyház  helyzete,  
a vallás és a kisebbségi magyar sors  

A vallás  fontos  szerepet játszik  úgy  az  egyén,  mint  a  családok,  
közösségek  és népek  életében.  

Ember,  vallás,  nemzetiség.  Ez egy test,  mely  elválaszthatatlan.  
Ha egy testből  egyet elveszünk, akár önkéntesen, akár  erőszakkal,  
ez  az  emberi  test  rokkant  lesz:  lelkében,  emberi  mivoltában.  

Vallom,  hogy  az  ember  testből  és  lélekből  áll.  Ahogy  a  testet  
ápolni,  táplálni,  óvni  és  védeni  kell,  éppenúgy  vonatkozik  ez  a  lé-
lekre.  Az  ember  csak  akkor  mondhatja,  hogy  emberi  életet  él,  ha  
mindkettő,  azaz  a test  és  lélek  védelme,  ápolása,  táplálása  bizto-
sítva  van.  Ma  különösen  sokat  beszélünk  az  emberi  jogokról.  Az  
emberi  jogok  sine  qua  non-ja:  a  vallás  és  a  nemzetiség,  a  vallás  
és  az  anyanyelv  szabad  használata  és  gyakorlása.  

A katolikus  Egyházjog,  a Codex  a jogokat  a 206—223.  kánonok-
ban  tárgyalja.  

Vajon  ezek  a jogok  biztosítva  vannak-e,  itt,  nálunk  Kárpát-
alján? 

Válaszom,  határozott  NEM.  
Kárpátalján  a vallásra  és általában  a szervezett  Egyházakra,  az  

államhatalom  részéről, mind nagyobb és nagyobb  súly  nehezedett.  
Különösen  mikor  Kárpátalja  a  Szovjet  Birodalom  része  lett.  Az  
ateizmus,  nemcsak  az  állam  és  iskolák  hivatalos  hitvallása  lett.  
De  aki  nem hajtott fejet  e tan  előtt,  ellensége  lett  a szovjet  állam-
nak.  És  nem  volt  kímélet!  A  vallásellenes  propaganda  nemcsak  
dörgedelmes szavakból állt, de törve-zúzva törte át a gátat, mintha 
el  akarná  nyelni  a  világot.  Hogyan  merészel  valaki  gátat  emelni  
vagy  építeni,  hogy  gátolja  az  ateizmusnak  az  emberi  életbe  való  
átültetését??  Röviden:  megkezdődött  a  nérói  vallásüldözés,  mely  
kegyetlenségében  felülmúlta  az  őskeresztények  üldöztetését.  

Az  üldöztetés  általánossá  vált.  És ha  a hatalom  érdeke  úgy  kí-
vánta,  akkor  a fizikai  megsemmisítéstől  sem  riadtak  vissza.  

Ez  tény  és  valóság.  Kárpátalján,  a  sztálini  éra  alatt  hat  görög  
katolikus  egyházi  személyt  kivégeztettek.  Vagy  meggyilkoltak?  
Nem tudom, melyik  kifejezés  a megfelelőbb. íme  a nevük:  Romzsa  
püspök,  Demjánovics  Péter,  dr.  Fenczik  István,  Csépes  János,  
Orosz  Péter,  Zavagyák  Bazil  József.  



129  görög  katolikus,  19  római  katolikus,  20  református  papot  
börtönbe vetettek.  Sót, a munkácsi  főrabbinak dr. Spira (nem pon-
tosan  írom  le  a  nevét)  sem  kegyelmeztek.  Gondolván,  esztelensé-
gükben:  nem  lesznek  pásztorok,  szétszéled  a nyáj...  

Mert...  hisz jól  tudták  ezt  a  hatalom  birtokosai,  az  egyházak  a  
kisebbségi  sorban  élők  számára — a hit ápolása,  vallásuk  gyakor-
lása  mellett, nemzeti  kultúrájuk, nyelvük, hagyományaik,  családi  
és  nemzeti  szokásaik  megőrzésének  zálogai  is.  

Erről  a témáról  oldalakat  lehetne  írni,  de maradjunk  meg  csak  
ad  rem,  a  Kárpátalján  élő  magyarok  sorsa  mellett.  

Mert  ne  felejtsük  el,  hogy  a  különböző  magyar  intézmények,  
iskolák,  kultúrközpontok  felszámolása,  tevékenységi  körük  korlá-
tozása következtében  az egyházak, mint a magyar nyelv és kultúra 
és  szellem  fenntartói,  fontos  szerepet  töltöttek  be.  

Ezt  persze,  ez  az  elnemzetlenítő,  az  erőszakos  asszimilációt  
kikényszerítő  hatalom  is  tudta.  És  eszközeiben,  hogy  aljas  em-
bertelen  céljait  elérje,  a  hivatalos  politika  minden  lehetőséget  
megragadott,  hogy  a  kisebbségben,  kisebbségi  sorban  élők  éle-
tében  oly  fontos  szerepet játszó  egyházak  működését,  tevékeny-
ségét gátolja,  akadályozza,  lehetetlenné  tegye...,  és  az  egyházak  
papjainak,  élmunkásainak  életét,  munkáját  akadályozza  vagy  
ha kell, vérrel, börtönnel  megsemmisítse  a legdrasztikusabb  for-
mában,  mint  a  közismert  görög  katolikusok  esetében  követke-
zett  be.  

Hogy  jobban  megismerjük  e  kornak  cselekedeteit,  jelenlegi  és  
jövőbeli  lehetőségeink  feltárása  érdekében,  mondanivalómat  kér-
dés-felelet  formájában  rögzítem  le:  

1.  Egyházam,  a  Kárpátaljai  Görög  Katolikus  Munkácsi  
Egyházmegye  és személy  szerint jómagam  is, milyen  megpró-
báltatásoknak  voltam  kitéve  1989-ig?  

Fussuk  át  röviden  az egyházmegye  történetét.  
1649-ben, tehát a magyar szabadságharc  előtt 200 évvel  alakult  

meg  a munkácsi  görög katolikus egyházmegye,  464 plébániával  és  
öt férfi  kolostorral.  

Az  idők  folyamán  ebből  leváltak  az eperjesi,  hajdúdorogi  és  ro-
mániai-erdélyi  egyházmegyék.  



Az egyházmegyének  saját szemináriuma, férfi- és női  tanítókép-
zője, árvaháza,  diákinternátusa  volt.  

Az  egyházmegye jogilag  önálló,  ún. Ecclesia  sui  iuris,  azaz  nem  
tartozott  érsekséghez-metropolitához,  hanem  egyenesen  a  Római  
Szentszékhez,  a  pápához.  Azaz,  illetékes  feljebbvalója  egyedül  a  
pápa. Az egyházmegye kormányzója  a mindenkori  megyéspüspök.  
Jelenleg  Szemedi  János.  

1949. február  17-én,  a szovjet  állami  hatalom  az  egyházmegyét  
erőszakkal  likvidálta,  felszámolta,  megszüntette.  Templomait  be-
záratta,  vagy  átadta  az állami  vallás képviselőinek.  Vagyonát,  így  
a püspöki palotát, a plébániát, parochiai  épületeket elkobozta, pap-
jainak  nagyobb  részét  bebörtönözte.  A  papok  90%-a  családos.  A  
papi  családokat  máról-holnapra  utcára  dobta  ki  (sicc!  és  ez  nem  
képletesen  érthető!).  A  papok  közül,  ahogy  már  említettem,  hatot  
kivégeztetett,  legyilkoltatott.  

Kárpátalja  összlakossága  ma  kb.  1 millió  250  ezer.  Ebből  kb.  
210  ezer  magyar,  de  a  többségük  ruszin-ukrán.  Jelen  dolgo-
zatomban  feleslegesnek  tartom, hogy megmagyarázzam  a „ruszin-
ukrán"  terminológiát.  

1949-ben,  az  egyházmegye  megszűnésekor  265  plébániája  és  
350 papja volt. Jelenleg a görög katolikus magyarok száma 28 ezer, 
16  ezer  román,  4  ezer  szlovák  és  kb.  400  ezer  ruszin.  A  papok  
száma  kb.  75.  

1949-től  a görög katolikus pap megbélyegzett személy lett, mint 
a  „nép ellensége".  Ez  a megbélyegzés,  mint „öröklött" fertőzött be-
tegség kihatott  a család  tagjaira  is: a feleség, ha  nem tagadta  meg  
férjét, állami hivatalból  elbocsáttatott,  így pl. az én feleségem  csak  
takarítónő  lehetett  egy  gyárban.  A gyermek,  ha  egyetemre jelent-
kezett,  hiába  tette  le  a vizsgákat jelesre,  nem  vették  fel (pl.  Péter  
fiamat,  aki jelenleg főiskolai  tanár Pesten, csak harmadszorra  vet-
ték  fel).  

Sztálin  halála  után  hazajöttünk.  Papi  munkánkat  nem  folytat-
hattuk.  így gyárakban  dolgoztunk.  Püspököm  pl.  sofőr volt,  én  pe-
dig  19 évig  a kályhagyárban  munkás.  

Papi  működésünk  szigorúan  tiltva  volt.  Csak  titokban  miséz-
tünk  odahaza,  vagy  temettünk, kereszteltünk,  eskettünk.  Állandó  
rendőri  megfigyelés  alatt  éltünk.  Rendszeresen  beidéztek  az  
NKVD-re  kihallgatásokra.  Nálam  pl.  kétszer  házkutatást  is  tar-



tottak,  nincs-e  nyoma,  hogy  kapcsolatom  van  Nyugattal,  a  Vati-
kánnal?  Könyveimet, jegyzeteimet  elkobozták,  elvitték.  Katakom-
bai  munkát  végeztünk.  Hármat közülünk,  56 után,  ismételten  le-
tartóztattak.  Azzal  vádolták  őket,  hogy  illegálisan  papi  munkát  
végeznek...  és újra börtönre,  lágeri  munkára  ítélték  őket.  

A  lágerekben  kb.  30—35-en  meghaltak.  A  többi  általában  fizi-
kailag  megrokkanva  jött  haza.  így  pl.  édesapám,  ő  is  pap  volt,  
Abezben,  a lágerben  halt  meg.  

1949-ben  ítéltek  el  25  évi,  lágerben  letöltendő  kény-
szermunkára.  Büntetésemet  Vorkután  töltöttem  le,  a  szénbányá-
ban  dolgoztam.  Elítélésemkor  fiatal,  33  éves  voltam.  Addig,  mint  
a  két  magyar  gimnázium  hittanára,  cserkészparancsnok,  káplán  
és teológiai  tanár dolgoztam. A Szemináriumot  Budapesten  végez-
tem, a Központi  Szemináriumban  a Pázmány  Egyetemen, itt  avat-
tak  doktorrá  is.  A  teológiai-  és  a hittudományok  doktora  vagyok.  
Ez  a  doktori  címem  is  szerepelt  a  vádiratban:  „különleges  kikép-
zésben"  részesült.  A  magyar  cserkészmozgalomban  való  részvéte-
lem  is, pláne, hogy parancsnok  is voltam, államellenes  ténykedés-
nek számított,  mert a gyűléseken  a magyar himnuszt is  énekeltük 
és  „Horthy  tanításának"  voltam  a  továbbadója.  

De  a  csattanó  az  volt,  hogy  az  államügyész  feltette  a  kérdést:  
elismerem-e,  hogy  minden  nap miséztem?  Elismerem.  Ergo,  kiál-
tott  fel  bősz  haraggal,  a  vádlott  elismerte,  hogy  december  6-án,  
január  30-án  és  április  már  nem  tudom  hányadikán  is  misézett,  
tehát  Horthy  és  Hitler  névnapján,  születésnapján  és  a  hatalom  
átvétele  napján...  tehát,  erkölcsileg támogatta  a fasiszta  rendszert  
és  képviselőit...  

2. Miben  látom  általában  az egyházak,  jelesül  a saját,  gö-
rög katolikus  egyházam  szerepét  a kisebbségben  élő  magyar-
ság  körében?  

Válaszom:  megfizethetetlen  és  pótolhatatlan  ez  a munka.  Meg-
próbálom  felsorolni,  hogy  az  elműlt  két  év  alatt,  mely  helyeken,  
ahol  magyarok  laknak, hol  szerepeltünk,  hol  tanítottunk, hol  vilá-
gosítottuk  fel  népünket,  hogy  magyarnak  lenni  mit jelent? 

E munkát felszentelt paptanítványaimmal  együtt végzem.  Meg-
érdemlik, hogy nevüket megemlítsem: Szabó Konstantin  (32 éves),  



Beresz László, Hrabár Tamás,  Petky Sándor, Begya Tibor,  Hricin-
kó  János,  Orosz  István  (30  éves).  A  többi  mind  61—72  éves.  íme  
a  magyarlakta  helyek:  Beregszász,  Szolyva,  Makkosjánosi,  Déda,  
Csorna, Geese, Bene, Salánk, Tiszaújlak, Tiszújhely, Csepe,  Batár,  
Nevetlenfalu,  Visk,  Huszt,  Királyháza,  Fancsika,  Nagyszőlős.  És  
Ungvár  is.  Majd  Nagyrát,  Sislóc,  Nagypalád.  

Ezeken  a helyeken,  ha  volt  templom,  csak  a római  katolikusok  
és reformátusok imádkoztak magyarul.  Itt a pap is magyar nyelven 
szólt  hozzájuk.  De  az  elvett  görög  katolikusok  templomaiban  az  
államvallás képviselője  ukránul  beszélt  és mikor  a hívek  —  a ma-
gyarok  —  szóltak,  hogy  nem  értjük  az  ukrán  szót...,  ilyen  választ  
kaptak:  „Tanuljanak  meg  ukránul."  

Mikor  először voltam  a visszakapott  Batár, határ  menti  község-
ben, két hétig készültem,  hogy  az  első  „szűz  magyar  beszédemet"  
elmondjam,  hisz  történelmi  napnak  tartottam  azt  a  napot,  hogy  
negyven évi kényszerhallgatás után újra megszólalhatok, hogy hir-
dethetem  Krisztus  tanítását,  anyanyelvemen.  Mikor felmentem  a  
szószékre és megszólaltam: kedves testvéreim, szeretettel  üdvözöl-
lek  titeket...,  egy  néni  a  padban  felugrott:  „Jé,  a  tisztelendő  úr  
magyarul  beszél!"  —  kiáltott  fel...  és  sírva-zokogva  ölelték  egy-
mást...  sírt,  zokogott  az  egész  templom...  és  a pap  is...  „magyarok  
vagyunk, magyar szót hallunk," és a liturgia szabályait  megszegve  
felhangzott  Boldogasszony  Anyánk...  és „megbűnhődte  már  e nép 
a  múltat  és jövendőt..." 

A prédikáció  elmaradt.  

3.  A  hatalmi-politikai  viszonyok  elmozdulása,  megválto-
zása  mennyiben  teremtette  meg annak  lehetőségét,  hogy  egy-
házam  valóban  betölthesse  szerepét  a kisebbségben  élők  kö-
rében? 

Nagy  lehetőséget  látok  ebben.  Persze,  kérem,  különösen  Önök,  
ott  a  határon  túl,  értsék  meg,  ez  a  lehetőség,  ez  az  engedmény,  
hogy  visszakaptuk  templomainkat,  hogy  engedélyezve  van  a  hit-
oktatás  és  szentbeszéd,  hogy  magyarul  is  nyilvánosan  beszélhe-
tünk,  taníthatunk,  előadásokat  tarthatunk...  ez,  az állam  részéről  
kényszerengedmény.  Kénytelenek  engedményt  tenni,  hisz  tovább  
a  palackot bezárva  tartani...  szinte  öngyilkosság.  A  balti  államok,  



Grúzia,  sót Oroszország is (Jelcin), megértették, hogy a 70 év ámí-
tás  volt.  Ezt a 70 évet folytatni,  a nemzeteket,  a vallást  elnyomni,  
egyenlő  a  halállal.  

Tehát  a  lehetőség  adva  van.  Ezt  bölcsen  ki  lehet  aknázni.  De  
lépésről  lépésre.  De  nem  hebehurgya  módon.  

Népünk,  a magyar  nép,  az  elmúlt  40  év  alatt  elfáradt.  Nem  is-
meri  sem  a  Bibliát,  sem  a  magyar  történelmet.  Ne  feledjük:  47  
ezer  magyar,  az  elhurcolt  magyarok,  apák,  férjek,  vőlegények  el-
hurcolása  és vértanúhalála  nyomot hagyott az itthon maradtak  lel-
kében. 

A lélek, az emberi lélek  el van rejtve. A félelem, a bizonytalanság 
is él bennük. Hihetünk-e  még, várhatjuk-e még a magyar tavaszt?  

Hadd idézzem Fodó Sándort, a KMKSZ elnökét. Nem azért, mert 
elnök,  de  azért, mert munkája, bölcsessége  előtt fejet hajtok  én  is,  
75  évesen.  

„Az  elmúlt  40  év  hiányait,  máról  holnapra  nem  lehet  áthidalni.  
A  sebzett,  csalódott,  kiábrándult  lelkeket  egyszerre  nem  lehet  meg-
gyógyítani.  Igen,  ébresszük  fel  tanítványainkban  a  tudásszomjat,  
hogy  az ifjú generáció  is európai  színvonalon  éljen és nagy  tudással  
rendelkezzék.  De  tanítsuk  meg  őket  arra  — és  ez  mindennél  fonto-
sabb  — hangsúlyozza  Fodó  Sándor  —,  hogy  mire  használják  ezt  a  
tudást. 

És  még  egyet  —  hangsúlyozza  ismét  és  ismét  a  kárpátaljai  ma-
gyarok  vezéralakja  —,  nem az a legfontosabb,  hogy  lexikális  tudást  
pumpáljunk  beléjük,  hanem  a  lelket..."  

Mi  valahogy  Csipkerózsika  álmából  ébredtünk  fel.  Talán  lába-
dozó  betegek  vagyunk...  türelemmel,  szeretettel,  bölcsességgel  él-
jünk  az  adott  lehetőséggel.  

Kárpátalján  megindult  a hitoktatás.  Még  nem  mindenütt  az  is-
kolákban,  „hivatalos  tantárgy"-ként.  Templomokban,  házaknál,  
oly  falvakban  is,  hol  gyermekeink  számára  még  nincs  magyar  is-
kola.  A gyerekek,  sőt  az  idősebb  generáció  is,  sokszor  csak  a  hit-
tanórákon  ismerkednek  meg  a  latin  betűkkel.  A  katekizmust  ta-
nulva,  magyarul  is megtanulnak  írni-olvasni...  

íme,  a  nagy  lehetőség,  hogy  az  egyházak  betöltsék  szerepüket,  
nemcsak  mint  lelkipásztorok,  de  mint  a  nép  tanítói  is.  



4.  ...és  a  hívek,  a  kisebbségben  élő  magyarok,  hogyan  és  
mennyiben  voltak  hatással  egymásra  és  így  az egyházra  is,  
hogy papjaik  ne  csak  hitéletükkel  foglalkozzanak?  

Vallás  és  tudomány.  Vallás  és  mindennapi  élet.  Hit  és  bánat.  
Temetés,  házasság,  születés.  Ez  mind  elválaszthatatlan.  A  pap  
munkája elválaszthatatlan  a hívők, az ember mindennapi  életétől.  
Ezt tartom  szem  előtt, mikor  a feltett kérdésre határozottan  vála-
szolok:  a kisebbségi  sorsban  élő  hívek  ÖSZTÖNZŐ,  sokszor  kény-
szerítő  hatással  vannak  és voltak  az  egyház  szolgáira  munkájuk-
ban. 

Temetés,  házasság,  lakodalom...  mennyi  és  mennyi  alkalom,  
hogy  a  pap  elbeszélgessen  híveivel.  Jut  idő  az  imára  is,  a  gyász-
szertartásokra  is,  sőt  a pohárköszöntőkre  is.  De  mennyi  alkalom,  
hogy  nem  a  templomi  szószékről,  vagy  a  katedráról,  de  a  fehér  
asztal  mellett  elbeszélgessen  a  pap  híveivel,  a  gyászolókkal  vagy  
az  örvendezőkkel.  Hisz  ilyenkor  fogékonyabb  a lélek.  Saját  ötven  
évi  papi  tapasztalataimra  legyen  szabad utalnom: ilyen  esetekben  
szinte fordított a helyzet: nem a pap, de a hívő kérdez. Ö ostromolja 
kérdéseivel  a papot: tessék még beszélni. Temetési  napokon  a 3—4 
gyermekes  özvegy  édesanya  oly  szívesen  hallgatja  Árpád-házi  
Szent  Erzsébet  történetét.  Egyetlen  fiúkat  temetik:  oly  szívesen  
hallgatják, mily fájdalmas szívvel  állt szent Imre herceg koporsója 
mellett  az első  magyar király  és a királynő.  ...És észre  sem  veszik,  
lassan  megismerkednek  a magyar  történelemmel.  

Egy  esküvői  vacsorán,  pohárköszöntőmben  Toldi  Miklós  nevét  
említettem.  Ki  volt  az  a  Toldi?  —  kérdezték.  Egy  hónap  múlva,  
kérésükre  meglátogattam  a falut.  Három  előadást  tartottam  Tol-
diról  és Arany  Jánosról.  

A  mi  népünk,  a  kisebbségben  élő  magyarjaink  „éhesek"  a  ma-
gyar múltra.  Őseik történetére. Szinte ösztönzik  az embert: „Nagy-
apa  mesélj,  mesélj!!!"  

Nagy  bünt követ  el  az  a pap,  aki  nem  aknázza  ki  az adott  lehe-
tőségeket. 



5. Milyen  a kapcsolatunk  a kisebbségben  élő  többi  egyház-
zal?  Egyházi  személyekkel?  Milyen  lehetőség  van  a  párbe-
szédre,  az együttes  cselekvésre?  

Nemrég az Ungvár melletti  Rát községben  templomi búcsú volt,  
püspöki  misével.  A  szentmisén  részt  vett,  majd  a  mise  végén  a  
hívekhez  szólt  Gáspár  Miklós  református  esperes.  Természetesen  
ott volt  a helybeli  lelkész is, a jezsuita, magyarországi  Bohán  Béla  
is. A mise végén hozzám jött egy nénike: „Oly boldog vagyok,  mond-
ta,  hogy  végre,  mi  magyarok  együtt  vagyunk."  

Csepe község, a nagyszőlősi járásban  van. Tiszta magyar kozseg. 
Mikor mi, görög katolikusok  visszakaptuk  a templomot,  először  én  
mentem  el  misézni.  Alig  öt perccel  a mise  megkezdése  előtt  bejött  
a református kurátor és kért, menjek  el  az ő templomába.  Közösen  
a  görög  katolikusokkal  hozták  rendbe  a  templomot,  most  eljött  
dr.  Forgon  Pál  református  püspök  és  ő  is  kér,  menjek  el.  Elmen-
tem-e?  Elmentünk! Az  egész templom!  És ott,  a református  temp-
lomban  20  percig  hirdettem  Krisztus  tanítását,  magyar  nyelven!  
Ne nevess  ezen, kedves  Odaáti  Testvérem!  Görög katolikus  csepei  
híveim  templomukban  40 éve nem hallottak  nyilvános magyar  be-
szédet. 

Gecse,  Beregszász  melletti  kisközség.  Emlékművet  avatnak.  27  
gecsei  vértanúról  emlékeznek  meg és hajtanak fejet emlékük  előtt.  
Egymás  mellett  áll  a református  és  a görög  katolikus  pap.  

Szolyva a szovjetek által elhurcolt magyarok haláltáborának  he-
lye.  Együtt  imádkozik  a  magyarországi  evangélikus  pap,  a  mun-
kácsi református esperes, a magyarországi, de jelenleg Kárpátalján 
szolgáló  római  katolikus  szerzetes,  Kornél  atya  és  a görög  katoli-
kus pap. Együtt imádkoznak, együtt hajtanak fejet a mártírok  em-
lékműve  előtt.  Felemelő  látvány  volt.  Majdnem  azt  mondtam  be-
szédemben:  Nektek  köszönhetjük,  kedves  Vértanúink,  hogy  
összehoztatok  minket!.  

Fussunk  vissza  az időben.  1937-et írunk.  Kárpátalja még Cseh-
szlovákia  része.  Beregszászon  a prágai, brünni  és pozsonyi  főisko-
lásokat,  az  ún.  Széchenyi  kör  tömöríti.  Ennek  egyik  gyakori  előa-
dója  Narancsik  Imre,  muzsalyi  református  lelkész.  Az  ő  szavai  és  
életvitele  kristályozzák  bennünk  a  tiszta  magyar  öntudatot  és  a  
krisztusi,  keresztény  elveket.  



A  Hatodik  SYp-ban  beszámoltam  a kárpátaljai  görög  katolikus  
és  általában  az  egyházak  helyzetéről.  És említést  tettem,  hogy  az  
orosz  lágerben  Narancsik  Imre is meghalt,  akinek halálát  nagyon  
fájlalom,  hisz  éveken  át  szellemi,  lelki  tanítóm  volt  a  II.  Vatikáni  
Zsinatban. Hirdetője volt Jézus tanításának, hogy „ut omnes  sint",  
hogy  mindnyájan  egyek  legyenek.  Az  egyházak,  különösen  vonat-
kozik  ez  a keresztény  egyházakra,  nem  állhatnak  —  ellenségként  
—  egymással  szemben.  

Mi, Kárpátalján  megértettük, hogy „egységben  az erő". Az  „erő",  
mely  képes  szembeszállni  és kivédeni  a Sátán  minden  ördögi  ter-
vét,  igyekezetét.  

Az egyházaknak  feladata: Isten  országának  értékeit hirdetni.  A  
becsületességre,  az önzetlen  szolgálat szellemére,  az  igazságosság-
ra,  az igazság  tiszteletére  nevelni  híveit,  népét...  azaz  az  embert.  

Úgy érzem, nem túlzott, ha állítom: mi itt, Kárpátalján  ezt meg-
értettük  és e feladatra vállalkozunk, függetlenül, hogy katolikusok 
vagy  reformátusok  vagyunk-e.  Ilyen  szellemben  fogalmaz  az  Új  
Ember  is,  lásd  és  olvasd  a júniusi  számát.  

Szavaimat,  gondolataimat,  meggyőződésemet,  hogy  együtt,  kéz  
a  kézben  kell  élnünk,  dolgoznunk...  különösen  nekünk,  akik  ki-
sebbségi  sorban  élünk,  az  egyik  írásomban  ezzel  kapcsolatosan  a  
következőképpen  fejtettem  ki:  

„Szülőföldünk,  Kárpátalja  gyönyörű  föld.  De  nemcsak  vadregé-
nyes  tájaival  és  váraival  kápráztatja  el  az  ide  látogatókat,  de  va-
lami  csodálatos,  varázslatos  vonzerővel  is.  

Ezt  a földet  nemcsak  a  természet,  a  víz,  a  tiszta  levegő  táplálja,  
de a föld. hőseinek,  hitvallóinak,  vértanúinak  vére és áldozatos  élete  
termékenyítette  meg.  

Nálunk,  Kárpátalján,  a hit,  a vallási  és  magyar  nemzeti  öntudat  
nem  üres  melldöngetésben  és középkori  szőrszálhasogató  vallási  vi-
tákban  mutatkozik  meg.  

Mert  mi,  öregek,  idősebbek  megtanultunk  őszintén  imádkozni  és  
gyermekeinket  is  megtanítottuk  erre.  

És  életünk  példájával  és  őseink  élete  példájával  megtanítottuk  
őket  arra,  hogy  Istent  és  nemzetünket  szolgálni...  ez  szent  felada-
tunk  és  kötelességünk.  

Imádkozni  és  dolgozni  nemzetünkért,  betartva  Isten  törvényeit."  



Kedves  Ismeretlen  Olvasó,  aki  olvasod  soraimat  vagy  bírálod  
dolgozatomat,  hidd  el,  őszinte  meggyőződéssel  vállalom  a  felelős-
séget  az  elmondottakért.  

Mert  rendületlenül  hiszek  abban, hogy  csak  egy  szívvel,  egy  lé-
lekkel  imádkozva  és kéz  a kézben  dolgozva jön  a szebb kor,  mely  
után  buzgó  imádság  epedez  százezrek  ajakán.  

Dr.  Ort ut ay  Elemér  

1990. 



3. Az  1945—57 között elítélt református lelkészek 

A  református  magyarság  a  Kárpát-medencében  a  második  vi-
lágháborút  követően  sehol  sem került  olyan  világnézeti  elnyomás  
alá,  mint  Kárpátalján.  Kezdettől  a  sztálinizmus  nem  kímélte  az  
egyházat,  a lelkészeket,  sem híveit annak ellenére, hogy lelki  szol-
gálatuk  nem  sértette  a fennálló  törvényeket.  Mégis  akadtak  Kár-
pátalján  olyan  janicsárok,  akik  veszélybe  sodorták  a  református  
lelkészek  életét  is.  Mindent  elkövettek,  hogy  börtönbe  juttassák  
papjaikat.  Céltudatos munkájuknak  meg lett  az eredménye.  így  a  
református egyház  papjai  közül  mintegy  húszan  különböző  konst-
ruált per  áldozataiként  a szibériai  lágerekben  raboskodtak,  ahon-
nan —  például  a beregszászi  Szutor Jenő,  a nagymuzsalyi  Naran-
csik  Imre,  az  eszenyi  Balog  Sándor  —  nem  tértek  haza,  ott  
pusztultak  a GULAG-on.  A nép, a közösség saját mártírjairól  nem  
feledkezik  meg. A  KMKSZ  eszenyi  alapszervezete  és a helyi  refor-
mátus  közösség  emléktáblát  állított  Balog  Sándor  tiszteletére.  

Dr.  Forgon  Pált,  a  református  egyház  jelenlegi  püspökét  még  
viski pásztorkodása idején hurcolták  el Szibériába.  Kemény  éveket  
kellett letöltenie  a kényszermunka-táborokban,  melynek  szomorú  
élményeit  ott fogalmazott  lágerimákban  örökítette  meg.  A  püspök  
úr  így  vall,  miután  hazatért  a  lágerből  a  további  tapasztalatokat  
összegezve ezekről  az évekről: „...Egyházunk  a szovjethatalom  ide-
je  alatt  csak  mostanában  kezdett  nyugodtabb  légkörben  élni.  Át  
kellett  vészelni  a  sztálini  önkény  időszakát.  A lágerekben,  melyet  
én  sem  kerülhettem  el,  több  református  magyar  ember  pusztult  
el,  mint  a második  világháború  ideje  alatt.  Az  azt követő  években  
az egyház csak csendesen  élt, hiszen  senki  sem tudhatta, hogy mit  
hoz az élet, hogy mit hoz a holnap: pangott,  de élt, mint sok minden 
akkoriban, mert nem szolgálhatott úgy, ahogy kellett volna,  ahogy 
szeretett  volna..."  

A  hruscsovi  korszak  rafináltabb, kifinomultabb  egyház-  és  val-
lásellenessége  ideológiai  síkon jelentkezett  erőteljesen.  Ezek közül 
az  egyik  leghírhedtebb  ostorozója  volt  a  református  egyháznak  
Szikszai  Aladár,  a hajdani  kispapból  lett  ungvári  egyetemi  tanár,  
akinek öt könyve és számos vallásellenes cikke jelent meg (Igazság 
a református  egyházról,  1962; A haladás  leple  alatt,  1972; A  reve-



renda mögött,  1976; A kálvinizmus  szépítés nélkül,  1978; Sorsunk 
a  kezünkben  van,  1980).  

Hasonló  propagandát  fejtett  ki  a kommunista  párt  többi  ügye-
letes  agitátora is. Ennek  ellenére rejtőzködő hitélet, bujkáló  vallá-
sosság jellemezte  ezekben  az  évtizedekben  a kárpátaljai  magyar-
ságot.  Egy-egy  vallással  szemben  a  megtorlás  fokozatai  és  
változatai  nem  voltak  egyformák.  Közismert  az  is,  hogy  Kárpát-
alján  sokáig  a  templom  jelentette  a  magyar  nyelv  egyik  utolsó  
mentsvárát,  ahol  a túlbuzgó  aparatcsikok  felszámolták  a  magyar  
anyanyelvű  intézményeket.  Különösen  vonatkozik  ez  a  Felső-Ti-
sza vidéki  gyülekezetekre.  így  Huszton, Técsőn  és másutt a temp-
lom  volt  az  a hely,  ahol  még nyilvánosan  magyar  szó  elhangozha-
tott.  Természetesen  a  párt  cselekvési  programjában  az  szerepelt,  
hogy folyamatosan  minden  templomot be kell  záratni.  Ha nem kö-
vetkezik  be  a nyolcvanas  évekbeli  fordulat,  melyet  Gorbacsov  ne-
vével  fémjeleznek,  akkor  célt  érnek  a párt  elvtelen  vörös  ördögei.  
1989-ben  a kárpátaljai  felső  hatalom  több templomot  visszaadott  
a  református  egyháznak:  a nagyszőlősi  járásban  Verbőcön,  Tisza-
péterfalván,  Tekeházán,  Tiszaújhelyen,  a  ma  már  Beregszászhoz  
tartozó  Beregvégardóban,  Bulcsuban,  a  járásban  Balazséron,  a  
munkácsi járási  Kajdanón  és másutt. Azóta megszervezték  a lelki 
gondozást  Szolyván,  Bilkén,  Aknaszlatinán,  Nagybocskón  és  Ra-
hón,  ahol szórványban  élnek  a reformátusok. íme néhány  szemlél-
tető  adat:  míg  1941-ben  Kárpátalján  91  gyülekezet  volt  110  lel-
késszel,  1990-től  84  gyülekezetet  s  több  mint  húsz  lelkészt  
tartanak nyilván. Elmondhatjuk, hogy a református egyház is meg-
szabadult fojtogató bilincseitől, mind érezhetőbbé válik, hogy  meg-
újhodóban  van a kárpátaljai református egyház, a mostani hatalom 
már  nem  ellenfélnek,  hanem  partnernek  kezdi  tekinteni  a  gyüle-
kezeteket.  Az elítélt,  illetve mártírhalált halt lelkészeket  rehabili-
tálták,  s emléküket  közösségeinkben  megörökítik.  

Az  alább közölt  listát főikérésünkre  dr.  Forgon  Pál  püspök,  ifj.  
Lajos  Mihály  és  id.  Lajos Mihály  állították  össze.  



ASSZONYI  István  forgolányi lelkész.  1949-ben  25 évre ítélték.  
A  lágerból  hazajött,  Észtországban  halt  meg.  

BALOG  Sándor  eszenyi  lelkész.  1946-ban  ítélték  el  5  évi  sza-
badságvesztésre  és  3  évi  száműzetésre.  A  lágerben  halt  meg.  

CSOK  József  az  egykori  keresztúri  lelkészt  szintén  1956  után  
ítélték  el  25  évre.  Itthon  halt  meg.  

FORGON  Pál  Visken  volt  lelkész,  amikor  1951-ben  25  évre  
elítélték.  1956-ban  szabadult,  hazajött  a  lágerből.  Jelenleg  Kár-
pátalja  református  püspöke.  

GECSE  Endre  gálocsi  lelkész.  1956-os  izgatásért  tartóztatták  
le,  az  ungvári  börtönben  halt  meg  1959-ben.  

GÖNCZY  Pál  Nagydobronyban  volt  lelkész.  1946-ban  8  évre,  
5  évi  száműzetésre  ítélték.  A lágerből  hazajött,  itthon halt  meg.  

GYÖRKÉ  István  beregújfalusi  lelkész.  1949-ben  7  (vagy  10)  
évre  ítélték.  A lágerből  visszatért.  Itthon  halt  meg.  

HORKAY  Barna  Nagyszőlősön  volt  lelkész.  1947-ben  7  (vagy  
10) évre  ítélték.  Hazajött.  Magyarországon  telepedett  le.  

HUSZTI  Béla  Kígyóson  volt  lelkész.  1949-ben  hurcolták  el  a  
lágerbe  7 (vagy  10) évet  kapott.  Itthon  halt  meg.  

KOVÁCS  Zoltán  Tiszaújlakon  volt lelkész.  1949-ben  ítélték  el  
7  (vagy  10)  évre.  A  lágerből  hazajött.  1982-ben  Magyarországon  
telepedett  le.  

NARANCSIK  Imre  nagymuzsalyi  lelkész.  1945-ben  ítélték  
el  7 (vagy  10) évre.  Lágerben  halt  meg.  

PÁZSIT  József  munkácsi  lelkész.  1949-ben  ítélték  el  25  évre.  
A  lágerből  visszatért.  Magyarországon  telepedett  le.  

SIMON  Zsigmond  Asztélyban  volt lelkész.  1947-ben  ítélték  el  
7  (vagy  10) évre.  Hazatért  a lágerből.  Itthon  halt  meg.  

SZUTOR  Jenő  beregszászi  lelkész.  1950-ben  25  évre  ítélték,  
de még  1951-ben,  a börtönben  meghalt.  

TÁRCZY  Dániel  kisdobronyi  lelkész.  1945-ben  ítélték  el  7  
(vagy  10) évre.  A  lágerből  hazajött,  itthon  halt  meg.  

TOLDI  György  letartóztatásáig  Benében  volt  lelkész.  Itthon  
halt  meg.  

VASS József  técsői  lelkész.  1949-ben  25 évre ítélték.  1956-ban  
perét  újra  tárgyalták.  Felmentették  a koholt  vádak  alól.  Hazajött  
a  lágerből,  itthon  halt  meg.  



ZIMÁNYI  József  Tekeházán  volt lelkész.  1947-ben  ítélték  el 7 
(vagy  10) évre. A lágerből hazajött.  Magyarországon  telepedett  le.  

ZSURKI  József  nagypa\ádi  lelkész.  1950-ben  25  évre  ítélték.  
1956-ban  hazatért  a lágerből,  itthon  halt  meg.  

*  *  *  

Kiegészítés: 
GYÓRKE  Istvánt  (meghalt),  PAPP  István  beregdédai  lel-

készt  (él),  CSÍK  József  tiszaújlaki  lelkészt  (meghalt),  PETNE-
HÁZY  Gyula  egykori  mezőkaszonyi  lelkészt  (meghalt)  az  1960  
körüli  időkben  tartóztatták  le.  5—5  évi  kényszermunkára  ítéltet-
tek,  mert  titokban  konfirmáltak.  KOVÁCS  Zoltán  nagybégányi  
lelkész  pedig  1200 rubel  pénzbüntetést  kapott  ezért.  

A  kényszermunkát  itthon  végezték:  szovhozban  (Petneházy,  
Györké)y bútorgyárban  (Papp)  és fűrésztelepen  (Csík).  



Isten és pásztorai  ellen*  

A vallás likvidálása  kezdettől  fogva  szerves része volt  a  szovjet  
állam politikájának.  Ezt a célt Kárpátalján,  a frissen  bekebelezett  
területen  a papok  sorainak megritkításával  kívánták  elérni.  Alap-
ként  a  hírhedt  54.  számú  törvény  szolgált,  amelynek  számtalan  
alszámozással  ellátott cikkelye mind-mind  a „politikai  bűntettek"  
megtorlására  irányult.  

Mivel  Kárpátalján  a magyar ajkú lakosság többsége  református  
vallású volt,  a legtöbb kirakatpert  értelemszerűen  református  lel-
készek  ellen  szervezték  meg;  de  nem  kerülték  el  a  mondvacsinált  
okokkal  történő  „felelősségrevonást"  más  vallások  papjai  sem,  fő-
ként az aposztáziát (hitelhagyást) megtagadó,  illetve  visszautasító  
görög katolikus  papok.  

A koncepciós perekre jellemző  volt, hogy  a perbefogott  lelkészek  
hivatalból  kirendelt  ügyvédei  sok  esetben  az  elítélttől  tudták  meg  
a vádat —  már a tárgyalás  után. A felvett  (az elítélt  családja  által  
befizetett)  250  rubel  összegű  díj fejében  sok  esetben  arra  sem  vol-
tak  hajlandók,  hogy  megjelenjenek  a  tárgyaláson.  Persze,  nincs  
kizárva  annak  lehetősége  sem, hogy  a tárgyalás  napját  nem  is kö-
zölték  velük...  

Az  elsők  között,  1945-ben  Narancsik  Imre  nagymuzsalyi  lel-
készt  ítélték  el,  a  régi,  immár  „fasisztának"  minősített  „uralom"  
kiszolgálásának  vádjával.  Ez volt  a fő vád  ellene,  de ezzel  egy  idő-
ben újságíróként  is perbe fogták, mert az annak  idején  édesapám-
szerkesztette  Magyar  Gazda  című  hetilapban  —  amelynek  Imre  
bácsi helyettes szerkesztője volt — szovjetbarátsággal  éppenséggel  
nem jellemezhető  tartalmú  cikket  publikált.  (Ezt  a  pikket  egyéb-
ként  édesapám  ellen  is  felhasználták,  holott  a  cikk  megjelenése  
idején  szabadságon  volt.)  

Narancsik  Imrét a tárgyalás  előtti  vallatások  során  kegyetlenül  
megkínozták,  nagyon  rossz  állapotban  került  Irkutszkba.  Ez  az  
oka  annak,  hogy  a  fogságban  bekövetkezett  halálát  a  vallatások  
alkalmával  szerzett  sérüléseinek  tulajdonították  és  tulajdonítják  
ma  is  a  tájékozatlanok.  Imre  bácsi  halálát  valójában  dystrophia,  

*  —  Részlet  Balog  Sándor  Sorsüldözöttek,  1 9 9 2 - b e n  Ungváron  a  Galéria  Kiadó  
gondozásában  megjelent  könyvéből  



azaz táplálkozási  rendellenesség okozta.  Irkutszkba érkezése után 
ugyanis  eg)'  szintén  oda száműzött fogoly, Menczer Gusztáv  buda-
pesti harmadéves orvostanhallgató — a lágerkórház orvosa — gon-
doskodásának  eredményeként  sérüléseiből  felgyógyult,  bár  a hiá-
nyos  táplálkozás  következtében  régi  életerejét  nem  kaphatta  
vissza.  Menczer  azzal  is könnyített helyzetén,  hogy  felvétette  sza-
nitècnek  a kórházba,  ami  tudvalevően  könnyebb  munka,  mint  az  
erdőirtás  vagy  aranymosás.  A  tragédiát  Imre  bácsi  számára  az  
otthonról  kapott  élelmiszeres  csomag  mohó  elfogyasztása  okozta.  
Egyszerűen  képtelen  volt  mérsékelni  magát  az  evésben,  s  a  vi-
szonylag  nagy  mennyiségű  szalonna  és  hűs  elfogyasztása  túlter-
helte legyöngült szervezetét.  Erről maga Menczer Gusztáv tájékoz-
tatott  engem,  aki  Budapesten  él,  az  Egészségügyi  Minisztérium  
osztályvezetője. Tájékoztatójában  arra  a fiatal  szanitécre  hivatko-
zott,  aki  szemtanúja  volt  Narancsik  Imre  halálának.  

1946-ban  megsokasodott  a letartóztatott,  perbefogott  és  elítélt  
református  lelkészek  száma.  

SZUTOR  Jenő  beregszászi  lelkész  elítélésének  indoka  a  mai  
napig  ismeretlen,  de  több mint  valószínű,  hogy  őt  is koholt  vádak  
alapján  ítélték  el.  Nem  sokkal  megérkezése  után  elpusztult  a  lá-
gerben. 

TARCZYDániel  kisdobronyi  lelkész  ellen  a vád:  összeköttetés  
az  előző  rendszer  politikai  intézményeivel.  

BALOG  Sándor  eszenyi  lelkész  sorsát  ugyancsak  kiagyalt  vá-
dak pecsételték meg, amelyek rosszakaratú emberek feljelentésein  
alapultak.  Fia  ugyanis  Magyarországon  tanult,  a határ  lezárása  
előtt  pedig  meglátogatta  idehaza  élő  szüleit.  Mivel  Balog  Sándor  
fiának itt-tartózkodásáról  nem tájékoztatta  a szovjet hatóságokat, 
a  már  jelzett  besúgói  jelentések  alapján  letartóztatták.  Özvegye  
Jászberényben  él,  férje  kálváriájáról  szomorúan,  de  készségesen  
szolgált  információval:  

„A  férjem  1891-ben  született.  1914-ben  végezte  el  a  Sárospataki  
Papi  Teológiát,  miután  3 évig  Ungváron  volt  káplán.  1917-től  Sá-
toraljaújhelyen  segédlelkész.  Ezután  1925-ig  helyettesítette  a  papot  
Felső-Zsolcán,  amikor  is  hazatért  Szelmencre.  Nem  sokkal  —  egy  
héttel  —  ezután  megválasztották  Minajba  papnak,  ahol  1935-ig  
szolgált.  Innen  Eszenybe  hívták,  ahol  letartóztatásának  napjáig,  
1946.  október  16-ig  hirdette  az  igét.  1947-ben  ítélték  el,  büntetése:  



5  év  láger,  3  év jogvesztés.  A  láger  címe,  ahonnan  utoljára  életjelt  
adott  magáról,  ma is megvan:  Szverdlovszkaja  oblaszty,  Táborinsz-
kij  rajon,  P/0  239/3,  L/K  Kercseny.  Halálának  oka:  a  végtagok  
megfagyása..." 

GÖNCZYPál  nagydobronyi  lelkész a tragikus sorsú Balog Sán-
dor  sógora  volt.  Az  ő meghurcoltatásáról  ugyancsak  a felesége  ré-
vén  tájékozódtam,  aki  leányával  és  annak  családjával  Nagydob-
ronyban  él.  

„Férjemet  1946.  július  31-én  tartóztatták  le.  8  évi  szabad-
ságvesztésre  és 5 évi száműzetésre  ítélték.  Itt maradtam  öt  gyermek-
kel,  a legkisebb  hat  hónapos  volt. A  vagyonelkobzás  során  egyetlen  
szobabútor  kivételével  mindenünket  elvitték.  Több  ezer  kötetes  
könyvtárunkat  zsákokba  dobálták,  még  a gyerekek  meséskönyveit  
is  összeszedték.  

A  férjemet  politikai  okokból  ítélték  el,  ennek  ellenére  kezdetben  
a  köztörvényes  bűnözőkkel  tartották  együtt  a  Szverdlovszk  területi  
Turinszk  város  melletti  lágerben.  Rettenettes  körülmények  közt  él-
tek ott  a rabok.  A  lágertől  20  kilométer  távolságra  lévő  erdőirtáson  
dolgoztatták  őket,  s  ezt  az  utat  naponta  kétszer  gyalogosan  tették  
meg  oda-vissza,  sokszor  térdig  érő  hóban.  Volt  idő,  amikor  a  197  
centiméter  magas,  daliás  termetű  férjem  testsúlya  48 kilóra  fogyott.  
Kórházba  került,  ahol  egy  lengyelországi  zsidó  rabbi  dolgozott,  aki  
elintézte,  hogy hónapokig  a kórházban  maradhasson,  vagyis  addig,  
amíg  meg nem erősödik.  Ezután  a politikai  elítélteket  külön  lágerbe  
gyűjtötték.  Férjem  a Mordvin  ASZSZK  területén  lévő  egyik  lágerbe  
került,  viszonylag  könnyebben  elviselhető  körülmények  közé.  Itt  tő-
zegkitermelésen  dolgoztatták,  ami  az erdőirtáshoz  képest  könnyebb  
munka.  A  8  év  letelte  után  Szibériába  vitték,  vagyis  annak  kellős  
közepére;  a Krasznojarszki  országrész  Szuhobuzimszk  járását  jelöl-
ték ki száműzetése  letöltésének  helyéül.  Ekkor  már  személyi  igazol-
ványt  is kapott,  de  azzal  a bejegyzéssel,  hogy  a járás  területét  nem  
hagyhatja  el. Egy  Silinka  nevű faluban  kapott  lakhatási  engedélyt,  
itt elvégzett  egy  agronómusi  tanfolyamot,  majd  a szovhoz  meleghá-
zában  dolgozott.  Itt  legalább  a  hidegtől  nem  kellett  szenvedni.  Eb-
ben a faluban  lakott egy Heves  megyéből  idekerült  fiatalember,  Zsi-
linszky  János,  akinek  már családja  volt  itt. Egy  volgamelléki  német  
lányt  vett feleségül,  az  ide száműzött  német  családok  egyikének  lá-
nyát.  A  szomszéd  községben  élt  Széchenyi  Mária  grófnő,  akivel  ha-



marosan  találkozott  a férjem.  Széchenyi  Máriát  szörnyű  baleset  ér-
te: átgázolt  rajta egy traktor,  összetört  a medencecsontja.  Több  mint  
egy  évig  tartott,  amíg  úgy-ahogy  felépült.  Sztálin  halála  után  a  
magyar  állampolgárok  amnesztiát  kaptak,  így  szegény  férjem  ma-
gára  maradt  az idegen környezetben.  (Széchenyi  Máriát  a  nagydob-
ronyi  egyházi  gyülekezet  asszonyai  meglátogatták,  amikor  átutazó-
ban  volt  Csapon.)  

1956-ban  végül  a férjem  is  amnesztiában  részesült,  május  má-
sodikán  tért  haza.  Útiköltségét  a gyülekezet  adta  össze,  mert  a  mi  
családunk  anyagi  helyzete  ezt  nem  tette  lehetővé.  A  gyülekezet  se-
gítőkészsége  egyébként  megpróbáltatásunk  egész  ideje  alatt  a  leg-
messzebbmenőkig  megnyilvánult.  Férjemnek  például  havonta  le-
hetett  8  kilós  csomagot  küldeni,  amit  mindig  a  gyülekezet  
asszonyainak  segítségével,  hozzájárulásával  készítettem  el.  Csalá-
dunkat  itthon  is  szüntelenül  támogatták,  amire  rászorultunk,  hi-
szen  két  nagyobb  gyermekünket,  Ilonkát  és Palikát  eleinte  nem  vet-
ték  fel  a  kolhozba,  így  kereseti  lehetőségünk  nem  volt.  Később  a  
kisráti  kolhozban  adtak  nekik  munka-  és kereseti  lehetőséget  ottani  
jó  embereink.  A  kapcsolat  lelki  téren  sohasem  szűnt  meg  a  férjem  
és  a gyülekezet  között.  Folyamatosan  küldött  vallási  témájú  íráso-
kat,  amelyekben  bibliai  történeteket  dolgozott  fel,  sokszor  verses  for-
mában.  Ezeket  házi összejöveteleken  olvastuk  fel  asszonytestvéreink  
előtt." 

Gönczy  Pál  szabadulása  utáni  sorsa ugyancsak  viszontagságos-
nak  bizonyult.  Erről  egy  magát  megnevezni  nem  akaró  nagydob-
ronyi  presbiter  szolgált  információkkal.  

„A gyülekezet  presbitériumának  egy része — 25 fő — nem  kívánta  
visszafogadni  Gönczy  tiszteletes  urat, a hívek  többsége  viszont  igen.  
Szavazás  volt,  s  annak  eredményeként  megnyilvánult  az  igény  a  
régi papunk  iránt.  Gönczy  tiszteletes  úr azonban  nagylelkű  és  jóin-
dulatú  ember  volt,  beleegyezett  abba,  hogy az  1948 óta a  gyülekezet  
élén  álló  Csík  József  tiszteletes  úr  is  megmaradjon  a  gyülekezet  
egyik  papjaként.  Furcsa,  az  egyház  történetében  példa  nélkül  álló  
helyzet  következett  be:  Gönczy  és  Csík  tiszteletes  egymást  felváltva  
tartotta  az  istentiszteleteket.  Ez  a  helyzet  azonban  nem  tartott  so-
káig.  Mivel  Gönczy  tiszteletes  úr  idegei  a  hosszú  rabság  következ-
tében  gyöngének  bizonyultak,  az ellene  irányuló  megjegyzéseket  ál-
landó  kirohanásokkal  viszonozta.  Egyforma  indulattal  dorgálta  



meg  az  ellene  fellépő  kurátort,  a  híveket  és  Csík  József  tiszteletes  
urat  is.  Két  pártra  szakadt  a  falu.  

Gencsy  Béla püspök  úr és a vallásügyi  megbízott  —  Mocsárkónak  
hívták  —  úgy  döntöttek,  hogy  mind  a  két  papot  elhelyezik  Nágy-
dobronyból.  így  is történt.  Csík  Józsefet  Tiszaújlakra  irányították,  
Gönczy  Pál pedig  Nagyberegen  és Beregújfaluban,  később  Csonka-
papiban  és Hetyenben  hirdethette  az  igét. Rózsa  Lajos  halála  után  
végül  a  beregsomi  gyülekezet  élére  került,  ez  volt  pályafutásának  
utolsó  állomása.  Bárhová  vetette  is azonban  mostoha  sorsa,  nagy-
dob ronyi  otthonát  és nagydobronyi  lakosok  szeretetét  1981-ben  be-
következett  haláláig  megtartotta."  

1947-ben  tovább  folytak  a koncepciós  perek,  talán  még  erőlte-
tettebben  és könyörtelenebbül,  mint  korábban.  

Akik  valamilyen  formában  kapcsolatban  álltak  a háború  előtti  
Magyarország értelmiségével,  vagy maguk  is értelmiségiek  voltak,  
állandó zaklatásnak  és éjszakai  vallatásoknak  lettek kitéve.  Sorra  
elítélték  őket,  de  az  1947-ben  elítéltek  — szerencsére  — mind ha-
zakerültek.  Eletbenmaradásukat  a  véletlennek  és  az  isteni  gond-
viselésnek  köszönhették.  

CSÍK József  tiszakeresztúri  lelkészt beszolgáltatási  kötelezett-
ség elmulasztásának  vádjával  ítélték  el.  

FEKETE  Gyula  diakónus és evangéliumi könyvkereskedő  Cset-
falván  működött  missziós  lelkészként,  őt  is  koncepciós  vádakkal  
ítélték  el.  

SIMON  Zsigmond  asztélyi  lelkipásztor  bűnéül  azt  rótták  
fel,  hogy  bibliamagyarázó  iskola  és  a református  papok  által  ala-
kított  Napkeleti  Baráti  Kör  tagja  volt.  Együtt  raboskodott  édes-
apámmal,  lejegyezte  és  hazajuttatta  édesapám  lágerben  írott  
verseit.  Sovány  testalkata  ellenére  —  vagy  éppen  azért  —  Zsiga  
bácsi  viszonylag  könnyebben  viselte  a  lágerélet  megpróbáltatá-
sait.  Az  ötvenes  évek  végén  került haza,  tovább folytatta  papi  hi-
vatását, majd feleségével  együtt áttelepült fiához  Magyarországra.  
1982.  március  7-én  hunyt  el  Debrecenben.  88  évet  élt.  Béke  po-
raira! 

HORKAYBarna  nagyszőlősi  lelkész  ellen  6 pontban  fogalmaz-
ták  meg  a vádat: 

—  Tagja  volt  a  Veres-féle  összeesküvés  (?!  —  B.S.)  
kárpátaljai  sejtjének;  



— tagja az 1946-ban alakult Napkeleti  Baráti  Körnek,  
amely  célul  tűzte ki  Magyarország határainak  kiterjesz-
tését keleti  irányban,  a Szovjetunió  rovására;  

— részt vett a zsidók  elfogatásában  és vagyonuk  szét-
osztásában  az SS-ekkel  együtt;  

—  1939  és  1944 közt  tevékeny  résztvevője  volt  az  uk-
ránok  elmagyarosításának;  

—  1939-től  1944-ig  a magyar csendőrség embere volt;  
—  részt  vett  a  Sztálinhoz  intézett  levél  megfogalma-

zásában,  mely  levél  a vallás  alapjaira  támaszkodik.  
Mondanom  sem  kell,  hogy  ezek  a  vádpontok  nagyon  súlyosak  

voltak,  mentő  körülmény  pedig  számításba  sem jöhetett.  Horkay  
tiszteletes urat is elítélték,  1955-ben  szabadult.  О is folytatta papi 
hivatását, egészen  1987-ben  bekövetkezett  nyugdíjaztatásáig.  Mi-
vel  a felesége magyar állampolgárként  élt Kárpátalján,  Magyaror-
szágra  való  áttelepedésüknek  semmilyen  akadálya  nem  volt.  Ti-
szaeszláron  telepedett  le,  ahol  ma  is  hirdeti  az  igét  a  református  
gyülekezetben. 

ZIMANYI  József  tekeházi  lelkészt  napra  pontosan  30.  szüle-
tésnapján  tartóztatták  le. Az  ő búne  az  lett,  hogy  tagja  volt  a ma-
gyarországi  Bethánia  nevű  ébredési  mozgalomnak.  A beszpekás 
vallatótiszt  többször nekiszegezte  a kérdést: „Milyen  maga  munka  
végez  az egyesület  Bethánia?" Zimányi  válasza: „A Bethánia  olyan  
mozgalom,  amely  ébredésükhöz  segíti  hozzá  azokat,  akik  arra  rá-
szorulnak.  Azokat  is,  akik  hisznek  Isten  mindenható  jóságában,  
aki  egyszülött  fiát, Jézus  Krisztust  áldozta  az  emberek  bűneinek  
bocsánatáért."  A  per  vége:  7  év  jogvesztés  és  száműzetés.  1954  
végén  szabadult.  Almosdon  él,  ma  is hirdeti  az  igét.  

1948-tól  25  évre  növelték  az  elítélt  papok  büntetését,  így  
HUSZTI  Béla  kígyósi  lelkészt  már  ennek  alapján  ítélték  el.  A  
számos koholt  vádpont között  volt  egy,  amely  történetesen  megfe-
lelt  a valóságnak:  ő volt  az,  aki  1938-ban,  alig két  óra  elteltével  a  
bécsi  döntés után kitűzte  a kígyósi  parókiára  a nemzetiszínű  lobo-
gót... 

1948  és  1951  között  változatlanul  tartott,  sőt  növekedett  a  re-
formátus papok  gyalázatos  meghurcolásának  folyamata.  

ASSZONYI  Istvánt  Forgolányban  tartóztatták  le.  Sorsáról  
észtországi  keltezésű  levelében  szolgált  tájékoztatással.  



»1949.  március  20-án  éjfél  után jöttek  értem  öten.  Házkutatást  
tartottak,  majd  a  községházára  vittek.  Mindez  nem  ért  váratlanul  
engem,  hisz  tudtam,  hogy  a  Baráti  Kör  tagjai  közül  már  többeket  
letartóztattak.  A  „fejeseket"  7—7  évre  ítélték,  egyikük  Norilszkba,  
másikuk  Magadanba  került. A következő  évben  újabb két  társunkat  
tartóztatták  le  és  ítélték  el 25  évi javító  munkatáborban  letöltendő  
büntetésre,  teljes  vagyonelkobzásra,  5  évi  politikai  jogvesztésre,  a  
büntetés  letöltése  után  általuk  kijelölt  helyen  való  letelepedésre.  
Tudtuk,  hogy  reánk  is  hasonló  büntetés  vár,  csak  a  letartóztatás  
időpontja  volt  ismeretlen  számunkra.  

Engem  trágyás  szekérderékba  vetett  szalmacsomóra  fektetve  vit-
tek  a  nevetlenfalui  vasútállomásra,  onnan  vonattal  Királyházára.  
Királyházáról  a tiszai fahídon  át gyalogosan  kísértek  az elénk  kül-
dött  teherautóig,  amely  Nagyszőlősre  szállított.  Itt  találkoztam  Ko-
vács  Zoltánnal,  két  kisebb  gyermekem  keresztapjával,  akit  előttem  
egy  nappal,  19-én  tartóztattak  le.  Nagyszőlősről  vonattal  vittek  
Ungvárra,  a  volt  csendőrparancsnokság  épületébe.  Motozás  után  
anyaszült  meztelenre  vetkőztettek.  Engem  az  l-es,  Zoltánt  a  2-es  
cellában  helyezték  el,  amit  a  kopogtatós  jelzésből  tudtam  meg.  Az  
eredetileg  ötszemélyes  cellákba  13—17  letartóztatottat  zsúfoltak  
össze.  A  kihallgatások  reggel  8 és  délután  5 óra  között  folytak.  En-
gem  az  53.  számú  szobában  egy  Jerjomicsov  nevű  őrnagy  vett  „ke-
zelésbe".  Mivel  nem  az elvárásai  szerint  vallottam,  a heti  egy  alka-
lommal  otthonról  kapható  csomagot  letiltotta.  A  letiltás  ideje  alatt  
cellatársam  és egykori  gimnáziumi  osztálytársam,  dr. Dudics  End-
re,  volt  ökörmezői  főszolgabíró  osztotta  meg  velem  csomagjai  tar-
talmát.  Cellánkban  Kontros  Endre  tanító  személyében  besúgó  is  
tartózkodott,  aki  elsősorban  a görög  katolikus  papok  és  hívek  ma-
gatartását  figyelte  és jelentette  megbízóinak.  

A  vallató  őrnagy  tudomásomra  hozta,  hogy  engem  az ukrán  bün-
tető  törvénykönyv  54.  §-nak  10/2.  és  11. cikkelyében  foglalt  bűn-
cselekménnyel  vádolnak.  Ez  csoportosan  elkövetett  szovjetellenes  
propagandában  való  aktív  részvételt  jelentett,  amit  templomi  ige-
hirdetés  közben,  előadásokban,  a  bibliaiskolában  való  tanítás  so-
rán,  általában  a hívekkel  tartott  vallásos  foglalkozás  közben  követ-
tem  el;  tiltottam  például  a  komszomolba  való  belépést,  a  szovjet  
irodalom  olvasását,  a  különböző  hivatalos  rendezvények  látogatá-
sát... 



Dr.  Dudics  Endre  figyelmeztetett  arra,  hogy  amennyiben  a  ki-
hallgatások  során  nem  került  szóba  minden  olyan  cselekedetem,  
ami szovjetellenesnek  számít,  tegyem szóvá,  nehogy  úgy járjak,  mint  
azok,  akiknek  hasonló  ügyei később, az ítélet után jutottak  a  hatóság  
tudomására,  ezért  a  már  szabaduló  rabokkal  közölték,  hogy  egyes  
elhallgatott  szovjetellenes  cselekedeteik  miatt  megtoldották  bün-
tetésük  időtartamát.  Hallgattam  a tanácsára,  ezért  a nyomozás  be-
fejezése  után,  amikor  az  őrnagy  azt  mondta,  átadja  ügyemet  a  bí-
róságnak,  azt  feleltem  neki,  hogy  még  nem  lehet,  mert  a  
vallomásomban  még  nincs  szó  arról,  hogy  leventeegyesületi  elnök,  
a  Magyar  Élet  Pártja  elnöke  voltam,  az  Erdélyből  menekülők  és  a  
hadikórházak  részére  gyűjtést  szerveztem.  Az  őrnagy  elkárom-
kodta  magát,  mondván,  hogy  akkor  kezdhetem  elölről  a  vallomá-
somat. 

Egyszer,  amikor  ügyeletes  volt,  felhívatott  és  azt  kérdezte:  
—  Sztyepan!  Nem  akar-e  pravoszláv  pap  lenni?  
—  Soha!  —  feleltem  gondolkodás  nélkül.  Ekkor  nagy  haragra  

gerjedten  azt  ordította,  hogy  olyan  helyre juttat,  ahonnan  sohasem  
térhetek  vissza  Kárpátaljára.  

Tárgyalásom  május  23-án  kezdődött,  ekkor  tudtam  meg,  hogy  
Baráti  Körünk  hat tagját  tartóztatták  le egyszerre.  Ötünk  büntetése  
25—25  évi javító  munkaláger,  teljes  vagyonelkobzás,  5  év  polgári  
jogvesztés,  a büntetés  letöltése  után  kijelölt  helyen  való  száműzetés.  

A  tárgyalás  első  napjának  estéjén  visszavittek  a  cellába,  ahol  
Kontros  besúgó  azonnal  mellettem  termett,  a  priccsemre  ült  és  
élénken  érdeklődött  a tárgyalás  menete felől.  Kereken  megmondtam  
neki: 

—  Te Bandi,  azt  hallottam,  hogy  te  besúgó  vagy!  
Egészen  elfehéredett  és  beismerte,  hogy  szövetkezeti  tisztviselő-

ként  sikkasztási  ügybe  keveredett,  jogerősen  8  évi  börtönre  ítélték,  
de  tüdőbetegsége  miatt  Lembergből  visszahozták  Ungvárra,  és  azt  
mondták  neki,  ha  vállalja  a  besúgói  szerepet  a  cellákban,  akkor  
útlevelet  kap  Magyarországra...  

Évekkel  később,  szabadulásom  után  ez  a  Kontros  felkeresett  en-
gem  azzal,  hogy  már csak zenével  foglalkozik.  Elmondta,  hogy  nem  
kapott  útlevelet  a  dicstelen  szerepéért,  büntetését  Csukotkán*  töl-

*  A  Csukcs-félszigeten  



tötte  le.  Egyetlen  foga  maradt...  Később  azt  is  megtudtam,  hogy  
amikor  a felesége  tudomást  szerzett  besúgói  mivoltáról,  elvált  tőle,  
s  ezzel  együtt  egész  családja-rokonsága  megszakított  vele  minden  
kapcsolatot.  Végül  magára  hagyatva,  nyomorultul  pusztult  el:  egy  
téli  reggelen  megfagyotton  találtak  rá  Ungvár  egyik  utcáján...  

Hatunk  közül  hárman  a kazahsztáni  réz-  és ólombányákban  töl-
töttük  le a büntetésünket.  Másik  három  társunk  közül  két  idősebbet  
a Mari ASZSZK  területén  lévő rokkantak  lágerében,  Kovács  Zoltán  
komámat  pedig  az  Omszk  környéki  lágerekben  „üdültették".  

Irgalmas  Urunk  mindannyiunkat  életben  hazasegített.«  
PÁZSIT  József  munkácsi  lelkész  szintén  a  Baráti  Kör  tagja  

volt,  „amely  célul  tűzte  ki  Kárpátalja  Magyarországhoz  való  csa-
tolását"  —  hangzott  ellene  a vád.  ítélet:  25  év...  

GULACSY  Lajos  akkori  munkácsi  segédlelkészt  tiltott  határ-
átlépés  és  vallásos  könyvek  tartásának  vádjával  tartóztatták  le,  
fejére  olvasva  azt  is,  hogy  a papok  Baráti  Körének  „vak  eszköze"  
volt.  Öt  10 évre  ítélték,  ami  abban  az  időben  ritkaságszámba  me-
nően  „enyhe"  ítéletnek  számított.  Hazatérése  után  papi  vizsgát  
tett,  ma  is  Munkácson  él  és  dolgozik,  lelkész-esperes.  Ö írta  meg  
a Kárpátaljai  Református Egyház külön  történetét, beleértve  a pa-
pok  Baráti  Körének  tevékenységét  és tagjainak  meghurcoltatását.  
Ezt a dokumentumot teljes egészében célszerű közreadni, bár talán 
most  sem  mindenki  ért  egyet  vele  teljes  egészében:  

„A Kárpátaljai  Református  Egyház  külön  története  az első  világ-
háború  befejezésével  kezdődik.  Addig  ugyanis  a Magyarországi  Re-
formátus  Egyház  Tiszántúli  Egyházkerületének  része  volt,  a  refor-
máció  kezdete  óta.  Az  első  világháború  befejezéséig  nincs  külön  
története. 

A  trianoni  békeszerződés  alapján  sok  magyarlakta  terület,  így  
Kárpátalja  is  idegen  fennhatóság  alá  került.  A  Csehszlovák  Köz-
társaság  részeként,  elszakadva  az anyaországtól  és az  anyaegyház-
tól,  kénytelen  önálló  életet  élni,  mert  ha  nem,  megsemmisül.  Hála  
az  Úrnak,  az  életet  választotta  és  a  lehetőségek  szerint  szervezte  
fennmaradásának  feltételeit.  Az  akkori  politikai  irányzat,  bár a de-
mokratikus  vezetést  hirdette,  valójában  ateista  szellemű  volt,  és  a  
kis  népek  beolvasztására  törekedett.  Az  egyháznak  nemcsak  a  hi-
tetlenséggel  és  a  közömbösséggel  kellett  felvennie  a  harcot,  hanem  
a  látszólag  nem  hivatalos,  de  hivatalból  irányított  sovinizmussal  



és  ateizmussal  is. Ez  a harc  meghaladta  az  egyház  erejét,  de  Isten  
gondoskodása  folytán  testvéri  segítséget  kapott  a  nyugat-európai  
hittestvérektől  (Svájc,  Hollandia).  így jött  létre  Losonc  központtal  
a  teológiai  képzés,  alakultak  iskolák,  szeretet-intézmények  (árva-
ház,  aggmenház).  

Ebben  az  időben  egyházunk  számára  nagy  veszélyt  jelentett  a  
különböző  szekták  — különösen  a Jehova  tanúi  nevű  csoportosulás  
—  megerősödése.  

Az  ateista  szellemű  politikai  vezetés  a  szekták  munkájában  az  
egyház  megsemmisítésének  eszközét  látta,  ezért  támogatta  azokat.  
Sajnos,  az egyház  nem volt felkészülve  ezekre  a  megpróbáltatásokra  
sem szellemi  sem fizikai  vonatkozásban.  Mivel  a vélemények  az egy-
házon  belül  megoszlottak,  nem  volt  egységes  fellépés,  védekezés  a  
támadásokkal  szemben.  

Ekkor  alakult  meg Kárpátalján  a Napkeleti  Baráti  Kör  mint  éb-
redést  mozgalom,  amelynek  célja  az  öntudatos  —  igei  alapon  álló  
—  református  nevelés  az  egyházon  belül.  Ennek  a  körnek  voltak  
ellenzői,  és volt egy olyan csoport,  amelyik  közömbösséget  tanúsított  
iránta.  Az  ébredési  mozgalom  hatással  volt  a kárpátaljai  reformá-
tus  egyházra,  de  sok  helyen  ellenállásba  ütközött  saját  egykori  ve-
zetői,  lelkipásztorai  részéről.  Némelyek  úgy  állították  be  a  hívek  
előtt,  mint  egy  új vallást,  nem  mint  megújító  belső  egyházi  mozgal-
mat.  Sajnos,  mint  minden  mozgalomnak,  nemcsak  jó  oldala  volt,  
hibákat  is elkövetett,  sokszor  adott  okot  bírálatokra  és  elmaraszta-
lásokra.  Látványosságra  törekvés,  felszínesség,  külsőlegesség,  elbi-
zakodottság  és  sok  ehhez  hasonló  hiba jellemezte.  A  mozgalom  el-
lenfelei  azonban  ezeket  a hibákat  rosszindulattal  tálalták,  így  torz  
képet  adtak  magáról  az  ébredési  mozgalomról.  így  az  egyház  nem  
tudott  kellően  ellenállni  az ateizmus  és a szekták  támadásának.  A«  
eredmény:  az  említett  két  erő  sok  egyháztagot  kiszakított  a  refor-
mátus  egyház  kebeléből.  Természetesen  más  kárpátaljai  egyházak:  
a  római  katolikusok  és  a görög  katolikusok  is  hasonló  kísértésnek  
voltak  kitéve,  ők  sem  készültek  fel  a  megváltozott  körülményekre.  
Az  egyházak  tekintélye,  hatalma,  lehetősége  csökkent.  Az  egyházi  
iskolák  nagy  része  megszűnt,  államosították  őket,  ám  kétségtelen,  
hogy  veszteségeik  ellenére  az  egyházak  még  mindig  nagy  erőt  kép-
viseltek.  A  református  egyháznak  90  temploma  és  több  imaháza  
működött  több  mint  100  lelkipásztorral  és  hitoktatóval.  Ezekhez  



kell  még  számítani  erősítésként  a  kántortanítókat,  akik  kántori  
szolgálatot  végeztek.  

így  érkeztünk  el  az  1938-as  évekhez,  amikor  a  müncheni  egyez-
mény értelmében  Kárpátalja  magyarlakta  része újra az  anyaország-
hoz  került.  1939  márciusában  pedig  egész  Kárpátalját  visszacsa-
tolták  Magyarországhoz.  Öt  év  telt  el  az  új  körülmények  közt,  
Kárpátalja  reformátussága  ismét  a  Tiszántúli  Egyházkerület  része  
lett.  Közben  tombolt  a  második  világháború,  sok  vérveszteséggel,  
növekvő  félelemmel  az  emberek  között.  A  sokat  emlegetett  ateista  
szovjeturalom  közeledte  szinte  megbénította  az egyházi  életet. A  féle-
lem és a kétségbeesés  pánikszerűen  terjedt.  A  szovjet  csapatok  meg-
érkezése  előtt  nagyon  sokan  elmenekültek,  köztük  református  lelké-
szek  is.  A  100  lelkész  közül  legalább  40  hagyta  el  gyülekezetét,  
szolgálati  helyét.  Az  egyház  helyzetében  újra  nagy  változás  állt  be.  
Mindenütt  és  mindenkiben  nagy  volt  a  bizonytalanság,  s  Kárpát-
alján  nem  volt  vezető  egyéniség  az  egyház  élén.  A  három  esperes-
ségre  tagozódó  református  egyház  megbénulva,  tanácstalanul  várta  
a  fejleményeket.  A  megfélemlítés  következett.  Három  lelkipásztort:  
Narancsik  Imrét  Nagymuzsalyból,  Balog  Sándort  Eszenyből  és  
Szutor  Jenőt  Beregszászból  letartóztatták  és a  múltban  végzett  po-
litikai  tevékenység  vádjával  elítélték.  Ismeretlen  helyen,  fogolytá-
borban  haltak  meg,  ismeretlen  körülmények  közt.  

Ebben  a  dermedtségben  a  Baráti  Kör  kezdte  meg  először  a  vi-
gasztalás  és a megtartás  üzenetét  hirdetni.  A  megmaradt  lelkipász-
torok  fele,  körülbelül  30  személy  az  ébredési  mozgalom  híve  lett.  A  
dermedtség  szűnni  kezdett,  az  emberek  újra  reménykedni  kezdtek.  
A  templomok  megteltek,  a Baráti  Kör  szervezésében  evangelizációk  
folytak,  bibliaórákat  tartottak  és házi  istentiszteleteket.  Megkezdő-
dött  a  fiatalokkal  való  foglalkozás.  Sajnos,  egyházunk  hivatalos  
vezetősége  a három  esperes:  Bari  Gyula,  Gencsy  Béla  és Lajos  Sán-
dor  személyében  törekvéseinktől  tartózkodott,  később pedig  ellenállt  
az evangéliumi  mozgalomnak.  Az államhatalom  a három  esperessel  
szerződést,  megállapodást  kötött,  de  amit  az  egyházzal  kapcsolat-
ban írásban  rögzítettek,  azt csupán propagandának  szánták,  annak  
csak kis része valósult  meg. A megállapodások  és főleg  az  utasítások  
szóban  történtek.  Az  esperesek  közt  Bari  Gyula  volt  a  rangidős.  

Közben  az államhatalom  részéről folyt  a pontos  felmérés.  Minden  
lelkészről  adatokat  gyűjtöttek,  figyelték  az  aktívabb  egyházi  szemé-



lyeket,  kiválasztották  a nekik  való  embereket,  akik  készek  végrehaj-
tani  az  utasításaikat.  Mindez  csendben,  titokban  ment,  de  nyilván-
való  volt.  A  Baráti  Körnek  tudomása  volt  a  dolgok  menetéről,  de  
nem  rettent  meg,  mert  úgy  látta,  hogy  a  missziós  munkát  nem  sza-
bad  abbahagyni,  sőt,  minden  percet  ki  kell  használni  annak  foly-
tatására,  mert  rövid az idő.  1945-ben  Gecse községben  bibliaiskolát  
szervezett  a  kör,  ahol  a  résztvevők  mind  fiatalok,  ifjak  és  leányok  
voltak,  akik  segítettek  a  vasárnapi  iskolai  szolgálatban  és  a  házi  
istentiszteletek  megtartásában.  Ezek  a fiatalok  egy hónapos  képzést  
kaptak.  Az  arra  alkalmas  fiatalokat  az  igehirdetés  szolgálatába  is  
beállították  mint  legátusokat.  Igaz,  csak  azokban  a  gyülekezetek-
ben,  amelyeknek  lelkészei  támogatták  ezt a munkát  és  szükségesnek  
látták  az  utánpótlás  biztosítását.  Ebben  az  időben  történt,  hogy  az  
államhatalom  összehívta  a  református  lelkészeket  Bátyúba,  ahol  
megjelentek  a Moszkvai  Baptista  Egyház  vezetői,  Ivanov  és  Andre-
jev,  akik  az  ő  egyházukhoz  való  csatlakozásra  szólították  fel  a  re-
formátus  egyház  Bátyúba  összegyűjtött  lelkészeit.  Ajánlatukat  azzal  
motiválták,  hogy  a  baptista  egyház  hivatalosan  regisztrált,  az  ál-
lamhatalom  által  elismert  és  működő  felekezet,  s  ha  a  kárpátaljai  
reformátusok  csatlakoznak  a Baptista  Szövetséghez,  akkor  segíteni  
fognak  bennünket.  

Lelkipásztoraink  között  nem  volt teljes  összhang  az ajánlat  ügyé-
ben.  A  nagy  többség  és  a  Baráti  Kör  minden  tagja  elutasította  a  
csatlakozást,  mert  látható  volt,  hogy  egy  ilyen  szövetség  a  kárpát-
aljai  református  egyház  beolvasztását  jelentené  és a szekták  szabad  
munkálkodásával,  térhódításával  járna,  hiszen  a  kárpátaljai  
baptista  közösség  csekély  létszámú  és  nem  magyar  nyelvű  volt,  így  
minden  szektás  irányzatot  kész  volt  befogadni,  csakhogy  létszámát  
megnövelje.  Bár  az államhatalom  nyomatékosan  sürgette  a  csatla-
kozást,  a bátyúi  papi  gyűlés  úgy döntött,  hogy  a református  egyház,  
amelynek  taglétszáma  a  gyerekekkel  együtt  legalább  140  ezer  fő  
volt,  és  amelynek  90  temploma,  6  imaháza  és  szórványai  voltak,  a  
gyülekezetekben  pedig  összesen  55  lelkész  szolgált  — szabad  egyház  
akar  maradni.  így  hiúsult  meg  a  reformátusok  beolvasztásának  
terve.  Most,  40  év  után  a  döntés  helyessége  beigazolódott,  amikor  
megtudtuk,  hogy  a  második  világháború  után  dr.  Ravasz  László  
püspök  kérte  arra  az Amerikai  Baptista  Egyházat,  hogy  a  szovjet-
unióbeli  baptisták  legyenek  segítségére  a kárpátaljai  reformátusok-



nak,  egyházunknak.  E  segítségkérés  lényegét  eltorzítva  próbálták  
volna  megvalósítani  a  beolvasztást,  de  Isten  másként  rendelkezett,  
más  segítséget  nyújtott...  

1948 nyaráig  az egyházi  élet  lényegében  zavartalan,  szabad  volt,  
eltekintve  néhány  személyes  jellegű  támadástól  és  több  helyen  az  
egyházi  épületek,  parókiák  elvételétől.  A parókiákat  főleg  ott  vették  
el,  ahonnan  a  lelkész  korábban  elmenekült.  A  felszámolás  először  
azokat  érintette,  akik a múltban  hivataluknál  fogva  valamilyen  po-
litikai  tevékenységet  végeztek  (bírók,  elöljárók).  

Ettől  függetlenül  már  1944 novemberében  elvitték  a  magyar  fér-
fiakat  18-tól  50  éves  korig  azzal,  hogy  három  napi  munkára  kell  
menniük.  Ez azonban  szörnyű  becsapás  volt,  mert  valójában  halál-
táborokba  hurcolták  őket.  Az  ellenszegülés  viszont  lehetetlen  volt.  
Az  elhurcoltak  egy  része  már  a  szolyvai  gyűjtőlágerben  meghalt,  a  
továbbutazás  során  és  a  lágerekben  szintén  sokan  elpusztultak.  
Megölte  őket  az  embertelen  bánásmód,  az éheztetés,  a fagy,  a  szom-
júság,  a tífusz  és  más  betegségek.  Az  évek  múltán  élve  hazakerülők  
közül  sem sokan  bírták tovább  rövid időnél,  belehaltak  a  lágerekben  
szerzett  betegségeikbe.  Az  itthon  maradt  gyermekek,  nők  és  öregek  
félelem,  fájdalom  és  bizonytalanság  közepette  éltek.  A  tehetősebb  
gazdaemberekre,  iparosokra  és  kereskedőkre  oly  nagy  adót,  hadi-
sarcot  vetettek  ki,  amit  megfizetni  képtelenek  voltak.  Az  ilyenektől  
elvették  mindenüket,  kilakoltatták  őket  saját  tulajdonukból.  

Ilyen  körülmények  közt  csak  az Istenbe  vetett  hit  volt  az  egyetlen  
megtartó  erő,  a  Baráti  Kör  ennélfogva  még  inkább  szükségesnek  
látta az evangélium  vigasztalásának  hirdetését,  vállalva  ennek  koc-
kázatát.  Voltak olyan egyházi  vezetők, akik azt mondták:  ne  tegyünk  
semmit,  ne  hívjuk  ki az államhatalom  ellenszenvét,  most  csendben  
kell  lenni.  Ezzel  szemben  a Baráti  Kör  lelkészeinek  lett  igazuk,  akik  
úgy  vélték,  cselekedni  kell  amíg  csak  cselekedni  lehet,  mert  rövide-
sen  semmit  sem  lehet  tenni.  így  is  történt.  

1947-ben  a Baráti  Kör  vezetősége,  átlátván  a  helyzetet,  a  jöven-
dőt,  levelet  írt  Sztálinnak,  amelyben  az  Úr szavára  építve  kérést  és  
egyben  figyelmeztetést  fogalmaztak  meg.  Én  magam  ezt  a  levelet  
nem  láttam,  de  ismerem  tartalmát  azoktól,  akik  megírták  és  nevük  
aláírásával  ellátták.  Ez  a  levél  nem  volt  sértő,  sem  ítélkező  Sztá-
linra  nézve,  inkább  az  Úr eszközének  és  ítéletének  láttatta  őt,  mint  
amilyen  Nabukodonozor  volt  a  zsidó  nép  számára.  De  neki  tudni  



kell  (Sztálinnak)  —  állt  a  levélben  —-,  hogy  ő eszköz  az  Isten  kezé-
ben,  és  neki  is  engedelmeskednie  kell  az  Úr  akaratának...  

Hogy  meddig jutott  el  a  levél,  azt  egy  ideig  nem  lehetett  tudni,  
mint  ahogy  azt  sem,  hol  van  most,  de  hogy  célba  ért,  igazolták  a  
fejlemények.  A  levélíró  lelkészek  közül  rövidesen  letartóztatták  Hor-
kay  Barnát  és  Zimányi  Józsefet,  nem  sokkal  utánuk  Simon  Zsig-
mondot  és Fekete  Gyulát,  1949. március  19—20-án  pedig  egyszerre  
hatunkat:  Pázsit  Józsefet,  Györké  Istvánt,  Asszonyi  Istvánt,  Huszti  
Bélát,  Kovács  Zoltánt  és engem,  Gulácsy  Lajost.  Ekkor  Munkácson  
voltam  mint  kisegítő  lelkész,  a  három  fentebb  említett  esperes  en-
gedélyével. 

A  vád  ellenünk:  szovjetellenes  tevékenység,  a  néphatalom  meg-
döntésére  irányuló  kísérlet,  az  emberek  félrevezetése  (butítása)  és  
főleg  a fiatalság  körében  szovjetellenes  propaganda  végzése.  Kéthó-
napi  vallatás  után  úgy  ítéltek  el  bennünket,  mint  a  nagy  szovjet  
nép  ellenségeit,  mint  a szociális  haladás  gátlóit,  akik félrevezetik  a  
haladó  társadalmat,  tehát  nemkívánatos  személyek.  A  büntetésünk  
letöltésének  ideje  alatt  átélt  megpróbáltatásokat  nem  részletezem,  
ezt  oly  sokan  megtették  már  előttem.  

1956  májusában  mindannyian  hazatértünk  a fogságból.  Akkor  
is  tudtuk,  de  utólag  különösen  látszik,  hogy  Isten  jót  cselekedett  
velünk,  a  hét  és  fél  évi  szenvedések  a javunkra  szolgáltak,  arról  
nem  is  beszélve,  hogy  ott  volt  a  mi  helyünk  is,  ahová  népünk  ezrei  
ok nélkül,  ártatlanul  elhurcoltattak.  Szégyen  lett volna az  egyházra,  
ha  nem  osztja  meg  híveivel  a „megérdemelt"  ítélet  terhét.  

A  többi  lelkész  itthon  élte  át  a  megaláztatást,  a  parókiákról  
való  kilakoltatást,  a felfüggesztéseket,  eltiltásokat,  fenyegetéseket  és  
a  nagyon  nehéz  anyagi  körülményeket.  Papokat  azonban  később  is  
letartóztattak  azzal  a  váddal,  hogy  az  1950-ben  alakuló  kolhozok  
ellen  agitáltak  és  bírálták  a szovjet  politikai  vezetést.  így  ítélték  el  
hamis  váddal  Forgon  Pált,  aki  most  a  Kárpátaljai  Református  
Egyház  püspöke.  4 évig  volt fogságban.  Gönczy  Pál,  Zsúr ki  József,  
Vass  József  és  Tárczy  Dániel  lelkészek  szintén  hosszú  éveket  töl-
töttek  fogságban.  Papp  Istvánt  és  Csík  Józsefet  3  évre  felfüggesz-
tették  szolgálatukból,  mások  fenyegetettségben,  megfélemlítve  vé-
gezték  szolgálatukat,  de  csak  az  állam  által  beregisztrált  
gyülekezetekben;  más  gyülekezetekbe  senki  nem  mehetett  igét  hir-
detni. 



Ugyanebben  az  időben  folyt  a görög  katolikus  egyház  felszámo-
lása  is. Felső parancsra  csatlakozni  kellett  (volna)  a központi  görög  
keleti  (pravoszláv)  egyházhoz.  A görög  katolikus  lelkészek  többsége  
nem  írta  alá  a  csatlakozást,  nem  volt  hajlandó  hitét  megtagadni,  
ezért  őket  is  letartóztatták  és  elítélték.  Velem  is  volt  a  7  év  alatt  
több  görög  katolikus  lelkész.  A  hívek  kénytelenek  voltak  a  pravo-
szláv  egyház  kezére  adott  templomba  járni,  ám  a gyülekezetek  tag-
jaiból  sokan  inkább  a római  katolikus  templomot  választották.  így  
a római katolikus  egyház  tagjainak  száma  megduplázódott.  Közben  
a  római  katolikus  papok  közül  is  többeket  letartóztattak,  főleg  az  
aktív  szolgálatot  végzőket  és  azokat,  akik  a  múltban  valamilyen  
megjegyzést  tettek  a szovjethatalom  ellen.  Sajnos,  az emberek  közül  
sokan  besúgókká  lettek,  csakhogy  önmagukat  mentsék;  de  sokan  
érdekből,  előnyök  megszerzése  végett,  vagy megfélemlítettségből  vál-
lalták  az  államhatalom  hűséges  kiszolgálását.  

Az  egyház  megszorításával  párhuzamosan  megkezdődött  a  nem-
zetiségi  elnyomás.  Magyarnak  lenni  szégyen  volt  és  mindenekben  
hátrányt  jelentett.  A  magyar  nyelvű  iskolákat  orosz  vagy  ukrán  
nyelvűvé  változtatták,  mondván,  hogy  csak  akkor  fog  a  gyermek  
boldogulni,  ha orosz  iskolát  végez. Nagyon  sok szülő adta  gyermekét  
orosz  iskolába,  igaz, sok esetben  kényszerítették  őket  erre. Az  idegen  
nyelvű  iskolába  került  gyermek  nemcsak  az  egyházi  irányítást  nél-
külözte,  hanem  az anyanyelvét  sem tanulhatta  meg  rendesen.  Csak  
beszélni  tudtak  édes  anyanyelvükön,  írni és olvasni  nem,  vagy  csak  
nagyon  kevesen.  Ezt  nevezték  internacionalista  nevelésnek.  A  felső  
vezetés  nyilvánvaló  célja  az egyházi  élet  és a  nemzetiségi  lét  felszá-
molása.  Hogy  a  magyar  ne  legyen  magyar,  vagy  ne  legyen  képzett  
magyar,  de  az  orosz  maradjon...  Tudták jól,  hogy  az  a  nép,  amely  
elveszti  hitét  és  nyelvét,  szolgává  lesz. A  népek  „felszabadítása"  itt  
csak  lózung  volt, a valódi cél a népek leigázása,  szolgasorba  döntése  
és  kihasználása.  Vagyis:  modern  rab szolgatartás.  Az  egyház  látta  
a  veszélyt,  ellene fellépni  azonban  csak  a templomokban  tudott,  hi-
szen  azon  kívül  nyilvánosan  csak  a temetéseket  végezhette.  Az  egy-
ház  megtartó  ereje  azonban  így  is nagyobbnak  bizonyult,  mint  azt  
gondolták  a felső  vezetésben.  Arra  számítottak,  hogy  az öreg  papok  
kihalnak,  a  templomok  elnéptelenednek,  mert  a  modern  embernek  
nem  kell  a  vallásos  hit,  az  egyház  automatikusan  elhal,  győz  az  
ateista  világnézet.  



A lelkészek létszáma az elhalálozások és áttelepülések  következtében  
valóban 20 före csökkent,  a gyülekezetek  száma pedig  8l-re.  Egy-egy  
lelkésznek  több gyülekezetet  kellett  ellátnia. A  távolságok  nagyok,  az  
utak  rosszak,  a  közlekedés  nehezen  oldható  meg.  A  lelkészek  kerék-
páron,  motorkerékpáron, buszon vagy taxival tudtak eljutni szolgálati 
helyükre.  Több  gyülekezetben  csak  egy  vasárnapi  istentisztelet  van,  
vagy kéthetente  egy. Közben  a  lelkészeket figyelik,, ellenőrzik.  Minden  
templomban  van megbízott személy, akinek kötelessége jelentést  tenni  
a lelkészek szentbeszédeinek  tartalmáról. Keresztelni  csak a  templom-
ban lehet. Ha a lelkész háznál keresztel és ez kitudódik,  két évre  meg-
vonják a szolgálati engedélyét (regisztrációját). Enyhébb  esetben  meg-
rovásban  részesülnek és  áthelyezik  őket.  

Ez  a  helyzet  1974-ig  tartott,  amikor  is  a  református  egyház  en-
gedélyt  kapott  2  lelkésztanuló  szolgálatra  való  kiképzésére.  Ezt  kö-
vetően  1977-ben,  1979-ben,  1981-ben,  1983-ban,  1985-ben  és  
1987-ben  is  lehetőség  nyílt  két-két  lelkésztanuló  felkészítésére  a  
szolgálatra.  Közben  azonban  az  idősebbek  közül  többen  meghaltak  
vagy  nyugdíjba  mentek,  így  a húszas  létszám  lényegében  nem  vál-
tozott.  Az  utóbbi  időkben  nyílt  először  lehetőség  több  fiatal  lelkész  
egyidejű  felkészítésére.  Az  1990. január  1-ei  állapot  szerint  2  pap-
növendék  Budapesten,  2  Debrecenben  és  6 fő  itthon  készül  a  lelki-
pásztori  szolgálatra.  Ez  azt  jelenti,  hogy  ha  mi,  idősebbek  még  
élünk,  akkor  három  év  múlva  Kárpátalján  30  református  lelkész  
fog  szolgálatot  végezni.  Közben  a  szolgálat  megnövekedett.  1989-
ben  visszakaptunk  5  templomot.  A  gyülekezetek  száma  86-ra  bő-
vült.  Ugyanez  év  második  felében  megkezdődött  a gyermekek  lelki  
nevelése.  A  törvény  még nem ad hozzá  lehetőséget,  jogot,  de  hallga-
tólagosan  eltűrik,  és  aki  meri  csinálni,  nagy  eredményeket  ér  el  a  
gyermek-munkában.  Több  mint  15 gyülekezetben  szerepeltek  a gye-
rekek énekkel,  verssel, karácsonyi  történettel  1989  karácsonyestéjén.  
Nagy  a vágyakozás  és a buzgóság  a gyermekekben.  A hideg  templom  
sem  riasztja  el  őket,  hűségesen  eljárnak  a  foglalkozásokra.  Jó  re-
ménységgel  tekintünk  a jövőbe.  Az  Úr elhozta  a  szabadulás  idejét.  
Úgy látjuk,  letelt  a „babilóniai  fogság"  ideje.  De  az  újraépítés  előt-
tünk  van.  Évtizedek  maradtak  ki  a fiatalabbak  életéből  az  evangé-
lium megismerése  szempontjából,  ezt a hiányt pótolni  nagyon  nehéz,  
nehezebb,  mint a megpróbáltatások  elviselése  volt. Akkor  szenvedni,  
nélkülözni,  lemondani,  tűrni  kellett  —  most  pedig  cselekedni  kell,  



még ha bizonytalannak  is tűnik  olykor  az eredmény.  Várjuk  és  kér-
jük  a felülről  való  segítséget  

Folytatva  a letartóztatott  és elítélt lelkészek  névsorát,  álljon  itt  
VASS József  técsői lelkipásztor neve, aki ellen ugyancsak  politikai  
pert  kovácsoltak.  

KOVÁCS  Zoltán  egykori  tiszaújlaki  lelkész  1990 februárjában 
mondta  el  meghurcoltatásának  történetét:  

„1949.  március  19-én  este  tartóztattak  le.  Előbb  Nagyszőlősre,  
majd  onnan  az  ungvári  börtönbe  vittek,  ahol  hét hónapon  át  ismer-
kedtem  az élet  szomorú  oldalával.  Itt  találkoztam  Kampó  Józsi  bá-
csival,  beregszászi  görög  katolikus  pappal,  akivel  attól  kezdve  
együtt  imádkoztunk.  

Tárgyalásom  május  25-én  volt,  de  október  2-ig  Ungváron  ma-
radtam,  betegség  miatt.  Aztán  engem  is  útnak  indítottak  Szibéria  
felé.  Lembergig  egy  120  személyes,  tejüveggel  és  vasráccsal  kiala-
kított  rabszállító  kocsiban  vittek,  onnan  régi  marhaszállító  vago-
nokban  tovább.  A  lembergi  börtön  udvarán  történt  az  elosztás.  
Györké  Pistával  és Huszti  Béla  bácsival  együvé  kerültünk.  Omszkig  
tisztálkodás  nélkül,  szomjúságtól  elgyötörve  utaztunk.  Iszonyú  
szomjunk  csillapítására  a  csavarokra  lecsapódott  párát  nyaltuk...  
Omszkban  alapos  fürdőt  vettünk  és  tovább  indultunk  Tajsetba.  Ez  
Bratszktól  néhány  kilométerre  van.  

1950  márciusában  a  nyugdíjkorúakat  más  lágerbe  vitték,  ahol  
nem  kellett  fakitermelésen  dolgozniuk.  így  szakadtam  el  Györké  
Pistától  és  Huszti  Béla  bácsitól.  

Kezdetben  az  Angara  folyó  környéki  erdőkben,  fakitermelésen  
dolgoztattak,  azután  egy Omszkban  épülő  benzingyárnál  dolgoztam  
kőművesként. 

Szibériában  4  láger parancsnokság  volt,  egy-egy  parancsnokság-
hoz  50 láger  tartozott.  Egy-egy  lágerben  2300—2500  rab  dolgozott,  
főként  fakitermelésen.  Rabságom  történetét  megírtam,  kiadásra  
vár,  abban  részletesen  beszámolok  az ott  töltött  évekről.*  

A  hét  esztendős  rabság  engem  is  megpróbáltatásokra  kény-
szeríted,  de  végül  Isten  segítségével  hazakerülhettem.  

*  Kiadva  Bilincsben  és  békességben  Istennel.  Szibériai  rabságom  története  cí-
men. 



Mivel  elítélésem  előtt  határzónának  minősített  területen  teljesí-
tettem  szolgálatot,  mint  politikailag  megbízhatatlan,  oda  nem  ke-
rülhettem  vissza.  1956.  szeptember  1-től  Nagybégányban  és  Bala-
zséron  hirdettem  az  igét.  

1958-ban  konfirmálás  miatt szolgálatomból  felfüggesztettek.  Né-
hány hónapon  át a ládagyárban  dolgoztam.  A konfirmálás  ügyében  
1500 rubeles  pénzbüntetéssel  is sújtottak,  ami  akkoriban  óriási  ter-
het jelentett.  1982. június  30-ig  szolgáltam  Nagybégányban,  amikor  
is  áttelepültem  Magyarországra.  Jelenleg  a  Szentmártonkátai  re-
formátus  gyülekezetben,  nyugdíjasként  végzem  papi  teendőimet,  és  
a  közeli  Tápiószecsőn  lakom."  

ZSURKI  József  nagypa\ád\ lelkészt 1950-től  1956-ig tartó rab-
ságra  ítélték.  A  lágerben  szerzett  betegsége  nagyon  megviselte,  
hazatérése  után  is  kínozta,  néhány  év  múlva  ebbe  a  betegségbe  
belehalt. 

1945-től  a papok hivatalosan  már nem foglalkozhattak  az ifjúság-
gal.  A  tanítók  szintén  sajátos  módszereket  használtak  a  gyermekek  
oktatására,  a  vallási  rítusok  megőrzésére.  Sz.  S.  nagyszőlősi  refor-
mátus  igazgató-tanító  például  a  templomban,  az  orgona  mellett  és  
titokban  tanította  a gyerekeket  az  egyházi  kórus-dalokra.  

Beregszászban  viszont fennmaradt és ma is múködik  az  egyházi  
énekkar  (dalárda),  mert  be  voltak  és  be  vannak jegyezve  a  ható-
ságnál.  Ezt  az énekkart  az ötvenes  években  Illés István  lelkipász-
tor  és Apay  György kántor  szervezték,  illetve  ápolták;  lényegében  
nekik köszönhető  az énekkar megerősödése  és fennmaradása.  Mi-
vel, mint már utaltam  rá, egy időben —  1955 őszén  — Apay  Györ-
gyöt édesapám helyettesítette,  így közelebbről  megismerhettem  az  
énekkar tevékenységét.  Nem szorítkozott csupán  a templomi  ének-
lésre.  Ha nem is teljes létszámban,  de ott volt a temetéseken,  ami-
kor  is  a  kántor  előszövegére  az  ő  segítségükkel  énekelte  a  gyász-
menet  a  temetési  énekeket.  (A  halott  felravatalozása  akkoriban  
kizárólag  a halottas  háznál  történt,  innen  kísérték  a  rokonok,  is-
merősök  gyászoltjukat  a  temetőkertbe;  ma  már  van  a  temetőben  
ravatalozó  helyiség,  de  a  régi  szokás  is  él,  sok  helyen  az  elhunyt  
házában  történik  a  felravatalozás.)  A  református  énekkar  ma  is  
betölti  hivatását  a beregszászi  gyülekezetben.  

Ennek a gyülekezetnek  a lelkipásztora Forgon  Pál  püspök,  aki  
szintén  megszenvedte  a  sztálini  önkényt.  1951.  december  13-án  



tartóztatták  le Visken,  ahol  akkoriban  szolgált.  1956. május  31-ig  
raboskodott  együtt  Kovács  Zoltánnal  Omszkban.  Jelenleg  a  Kár-
pátaljai  Református  Egyház  püspöke.  Meghurcoltatása  részletei-
nek feltárásától  elzárkózott.  

HORKAY  István,  aki  Horkay  Barna  testvéröccse  volt,  szintén  
börtönbe  került,  várta  az ítéletet,  de  Isten kegyes  volt hozzá,  sza-
badon  engedték.  Vagy  az  akkori  vallásügyi  meghatalmazottban  
szólalt  meg  a lelkiismeret?  Nincs  kizárva,  mert  így  vélekedett:  

— Egy családból elég egyet megfegyelmezni. A másik itthon  ma-
rad,  de  papi  hivatását  nem  gyakorolhatja.  

Horkay  Istvánt később  —  1953-ban  —  visszahelyezték  a  szer-
nyei  gyülekezet  lelkipásztorává.  (A  tiltás  ideje  alatt  fizikai  mun-
kásként dolgozott egy munkácsi téglagyárban  és a széntelepen (Tü-
zép-),  valamint  a szernyei  kolhoz gyümölcstermesztő  agronómusa  
és  méhészeti  szakembere  volt.)  

Hasonlóképpen  méltók  az emlékezetre:  Illés  István,  Bán  Zol-
tán  és  Szabó  Géza  lelkészek,  akik  abban  az  időben  a  szórvány-
magyarság  gyülekezeteiben,  több helyen  is helyettesítették  az  el-
hurcolt  papokat.  Ezzel  kétségkívül  elősegítették  a  református  
egyház  fennmaradását,  immár  nemcsak  a  beregszászi  járásban,  
hanem  egész  Kárpátalja  vonatkozásában.  Munkájuk  állandó  cen-
zúra  mellett folyhatott.  Elfojtották bennük  a szándékot,  megölték  
az akaratot.  Nem mindig mondhatták  ki,  amit gondoltak,  amiben  
hittek.  Megszabták  számukra, kiket  eskethetnek  és  temethetnek,  
kiknek  a  gyerekét  keresztelhetik  meg,  stb.  Ha  valamelyik  tanító  
és vezető beosztású ember kapcsolatba került az egyházzal  (példá-
ul  keresztelés  vagy  esketés  alkalmából)  és  ők  ezt  nem  jelentették  
a  hatóságoknak  —  őket,  a  papokat  vonták  felelősségre...  S  hogy  
mennyire  szigorúan  tiltották  a  tanítók  egyházzal  való  bármilyen  
kapcsolatát,  annak  illusztrálására  álljon  itt  egy  példa  családunk  
környezetéből:  Éva nővérem harmadik  gyermekének  születésekor  
unokatestvérünket,  Illés  Pista  nagybégányi  iskolaigazgatót  kérte  
fel  a keresztapaságra,  aki  természetesen  elvállalta  azt.  Templomi  
keresztelő  persze  szóba  sem jöhetett,  hiszen  mindketten  tanítók  
voltak.  A keresztelő  a pap lakásán  történt,  de sajnos, így  sem  ma-
radt  titokban,  az  eseményről jelentést  tettek  a pártvezetőnél,  aki  
magához  hívatta  Pista bátyámat  és  a nővéremet.  Mivel  Pista  bá-
tyámat a kényszer párttitkárrá tette, az ő „bűne" súlyosabban  esett  



a latba.  Nemcsak  vallási  rendezvényen  való részvétellel  vádolták,  
hanem  azzal  is, hogy  elmulasztotta  unokanővérének  (!) feljelenté-
sét  és  a  bejelentést  a  lelkész  szabálytalan  tevékenységéről.  Illés  
István lelkész úgyszintén komoly dorgálásban részesült. És mindez 
az  1960-as  esztendő  végén  történt...  

GECSE  Endre  huszti lelkészt 1957-ben  tartóztatták le, de csak 
az  ungvári  börtönig  jutott  el.  Állítólag  szovjetellenes  tartalmú  
könyvet  adott  át  egy  diáknak  és  ezért  a helyszínen  agyonverték;  
feleségének  csak  az arcát mutatták  meg,  a testét  ólomkoporsóban  
adták  ki.  Sírja  a Kapós  utcai  temetőben  van  Ungváron.  Béke  po-
raira! 

Ennyi  szenvedés  okozása,  védtelen  és  ártatlan  emberek  meg-
hurcolása,  legyilkolása  után  mi  lett a pribékek,  a gyilkosok  sorsa?  
A kérdésre határozott választ nem lehet adni, hiszen nem ismerjük 
a  kivégzőket.  Legfeljebb  arról  szólhatok  itt,  amit  ungvári  ismerő-
seimtől  hallomásból  tudok.  Ok  mondták  el, hogy  a hetvenes  évek-
ben  gyakran  láttak  az  ungvári  temetőkben  egy  60  év  körüli  nőt.  
Szinte  önkívületi  állapotban,  oroszul  imádkozott,  a  fejfáknál  haj-
longott,  verte  fejét  a  sírok  betonpereméhez,  mint  aki  megháboro-
dott...  Lehet, hogy  Maruszja  volt?  Rejtély...  

Akárhogy is van, legyen  a hóhérok ítélete az, amit Gulácsy Lajos  
esperes  úr  mondott  a meghurcoltak  és elveszejtettek  szolyvai  em-
lékkövének  avatásakor,  1990.  november  24-én:  

„...Az  ítéletet  bízzuk  Istenre.  Nem  tudunk  igazán  ítéletet  tenni.  
Higgyétek  el, azok, akik az ártatlanul  elítéltek  ezreit  megölték,  meg-
kínozták,  gyötörték  — felelni  fognak  Isten  előtt.  Nem  a  mi  felada-
tunk  ítéletet  mondani.  A  mi feladatunk  imádkozni  azért,  hogy  ezek  
az  emberek,  akik  a  Gonoszt  tudják  művelni,  találjanak  kegyelmet,  
találjanak  bocsánatot.  Az  ítéletet  bízzuk  Istenre.  És  ha ezt  elfogad-
juk,  akkor  megbékélünk,  elcsendesedünk,  megvigasztalódunk.  Ezért  
mi,  akik gyászolunk,  akik  hordozzuk  a  múltat,  legyünk  megbocsá-
tással,  legyünk  szeretettel.  Mert  tudjuk,  Atyámfiai,  tudom  magam  
is,  aki  több  mint  hét  évig  voltam  a  megpróbáltatás  tüzében,  nem  
könnyű  megbocsátani,  de  Krisztus  tanítása  szerint  lehet,  sőt  kell.  
Bocsássunk  meg, hogy nekünk  is megbocsáttassék.  Oldozzuk  fel  egy-
mást  szeretetben,  és  ez  az  emlékpark,  ami  itt  fog  felépülni,  legyen  
emlékeztetőnk:  van Isten,  aki  mindent  jóra  fordít..."  



Gulácsy  esperes  szavaival  akár  lezárhatnám  ezt  a fejezetet,  de  
mindenképpen  ide kívánkozik  egy  tömeggyilkosság  felidézése,  és-
pedig  az  1953-as  vorkutai  vérfürdőé,  amelynek  hiteles  történetét  
— a retorzióktól  való félelme miatt nevének említése  nélkül  — egy  
egykori  politikai  elítélt  mondta  el:  

»1953  júliusának  utolsó  hetében  történt.  Mint  mindig,  a  rabok  
azon  a  napon  is  a  lágerkapunál  gyülekeztek,  hogy  a  szokásos  20  
fős  csoportokban,  fegyveres  őrök  kíséretében  elinduljanak  a  lágeren  
kívüli  szénbányába  dolgozni.  Gyülekezés  közben  a láger  villanyosz-
lopaira  erősített  hangszórók  kora  reggeltől  második  világháborús  
indulókat  harsogtak.  Aztán  a  hangszórók  elhallgattak,  s  kis  szü-
netnyi  csend  után  a  külső  őrség  tisztjének  hangját  hallgathattuk.  
A  következőket  közölte  velünk:  „Mivel  ma  a  munka  szünetel,  a  ka-
puk  zárva  maradnak,  mindenki  vonuljon  vissza  a barakkokba!"  Ez  
parancs  volt, teljesítettük.  Аг  elkövetkező  napokban  a láger  területét  
senki  sem  hagyta  el,  és  a  bányából  sem  tért  vissza  a  lágerbe  senki  
a  műszakok  végeztével.  A  lágert  hermetikusan  elzárták  a  külvi-
lágtól.  Nem  tudtuk  mire  vélni  a  dolgot.  Idegtépő  várakozásban  
teltek  az  órák,  a  napok.  Közben  a  katonák  a  láger  körül  lö-
vészárkokat  ástak,  s  onnan  csőre  töltött  fegyverekkel  figyelték  a  
rabokat.  Az  őrséget  az  őrtornyokban  megerősítették.  Pár  nap  eltel-
tével,  vasárnap  reggel  a  lágerünkhöz  büntetőszázad  érkezett.  A  fő-
kapuval  szemben,  attól  mintegy  20  méter  távolságban  foglaltak  tü-
zelőállást,  miközben  megfélemlítésül  szuronyos  géppisztolyaikat  
csillogtatva  néhányszor  végigmasíroztak  előttünk.  A  század  első  
sora  fekvő,  a  második  térdelő,  a  harmadik  pedig  álló  helyzetben  
nézett farkasszemet  velünk.  Semmit  sem értettünk  a  fejleményekből,  
ezért  a  helyzet  tisztázása  végett  képviselőket  kértünk  a  párt  Köz-
ponti  Bizottságából  és  a  Legfelsőbb  Tanácstól.  A  helyzet  komoly-
ságát  bizonyították  azok  a  tetőfedő  kátránypapíron  készült  „ló-
zungok",  amelyekre  ez  a  szöveg  volt  felírva:  Szabadságot  nekünk,  
szenet  a  hazának!  Egyszer  csak  felhangzott  a  hangszórókból  Gye-
revjanko  vezérőrnagynak,  a  vorkutai  lágerek  főparancsnokának  
hangja: 

— Kérjük  a lágerek  minden józan  gondolkodású  lakóját,  hagyjon  
fel  a fölösleges  sztrájkkal  és vonuljon  a kapuhoz,  ezzel jelezve  szán-
dékát  a  munka  folytatására.  ígérem,  az  elmúlt  napokért  senkinek  
nem  lesz  bántódása!  



Most  már  végképp  összezavarodtunk.  Hiszen  a  kérés,  illetve  az  
utasítás  nekünk  szólt,  pedig  mi nem  sztrájkoltunk,  hanem  ők  nem  
engedtek  ki a bányákba  napok  óta. Fogalmunk  sem  volt arról,  mire  
megy  ki  ez  az  érthetetlen  játék.  Sajnos,  nem játéknak  bizonyult.  

Természetesen  gyülekezni  kezdtünk  a főkapunál,  munkára  felké-
szülve.  Közvetlenül  a belső  kapu  előtt  baltikumi  származású  rabok  
álltak,  akik  szóváltásba  keveredtek  az  egyik  őrrel.  

A szóváltás  egy  közbelépő  tiszt  révén  tettlegességgé  fajult,  mert  a  
tisztet  a  baltikumiak  odébb  lökték.  Ekkor  —  mintha  csak  erre  vár-
tak  volna  —  elhangzott  a  hangszóróból  a  parancs:  

—  Ogony!  —  azaz:  Tűz!  
A  géppisztoly sorozat  lefűrészelte  a  díszkapu  felső  részét,  s  az  a  

nyakunkba  hullott. Levetettük  magunkat  a földre  és  mozdulatlanok  
maradtunk.  Sokan  mindörökre,  többen  súlyos  sebekkel.  Amikor  a  
golyózápor  megszűnt,  én  halottnak  tetettem  magamat,  mert  attól  
féltem,  az  élve  maradottakat  tarkónlövik;  közben  óvatosan  a  kapu  
felé  figyeltem,  s  egy  alkalmas  pillanatban  átvetettem  magam  egy  
árkon,  miközben  újabb golyózápor  süvített  a fülem  mellett.  A  kato-
nák  látómezejéből  szerencsésen  kikerülve  sikerült  valamelyest  meg-
nyugodnom,  bár  még  a fülemben  visszhangzott  a golyók  fütyülése.  
A  barakk  árnyékában  maradtam  mindaddig,  amíg  a  tűzparancsot  
vissza  nem  vonták.  Életben  maradt  rabtársaimmal  ekkor  még  hát-
rább  vonultunk,  minél  távolabbra  a főkapu  környékétől.  

Ez  a  megrendezett,  kiprovokált  vérfürdő  mintegy  200  ember  éle-
tébe  került.  Mi,  magyarok  és  ismerősök  aggódva  kerestük  egymást,  
hogy  megbizonyosodjunk  arról,  sikerült-e  megmenekülni  mindnyá-
junknak  a  golyóktól...  

Sok évvel  később tudtuk  meg a Szoversenno  Szekretno  (Szigorúan  
bizalmas)  c.  újságból,  hogy  ebben  az  időben  a Szovjetunión  általá-
nos  sztrájkhullám  vonult  át, s ezt  használták  ki őrzőink  arra,  hogy  
az  öldöklést  kiprovokálva  megtizedeljék  sorainkat.  Azt  is  tudjuk  
már,  hogy  a  tűzparancs  kiadásakor  a  helyszínen  tartózkodott  Ru-
denko,  a  Szovjetunió  főügyésze,  aki  az  egész  provokáció  kezdemé-
nyezője  volt...  

Szabadulásomkor  lefényképeztem  a  vorkutai  láger  temetőjét.  Az  
őr  látta,  de  nem  lőtt  rám,  valószínűleg  a saját  lelkiismeretére  hall-
gatva  hagyta,  hogy  elkészítsem  a felvételt.  Ennek  a  körülménynek  
köszönhető,  hogy a vorkutai  iszonyú  mészárlás  áldozatainak  nyug-



helyéül  szolgáló  temetőről  ma  is fényképdokumentum  szolgál  me-
mentóul.« 

Eddig  a  névtelen  túlélő  visszaemlékezése.  Azt  már  én  fűzöm  
hozzá a történethez, hogy  az 1953-as  sztrájkhullám  elfojtása — és 
a vorkutai tömeggyilkosság végrehajtása — egybeesett a Bukarest-
ben  megtartott  Világifjúsági Találkozó  napjával...  



III.  MEGTORLÓ  INTÉZMÉNYEK,  
KONCEPCIÓS  PEREK  TÉNYEKBEN,  

ADATOKBAN 
* 

»...Sötét  napok jöttek,  
Megfordult  a  világ,  
Mert  drága  földünket  
Más  nemzet  vette  át.  

Más  nemzet  vette  át  
Magyar  nemzet  sorsát,  
Fogságba  hurcolták  
Annak  színe-javát...  

Messze  orosz  földre  
Sodort  a  sors  keze,  
Számtalan  sok  magyart  
A földbe  temette...«  

(Tar  Géza,  Kolimai  Aranybánya,  1953)  





1. Akiket magyar és német kémeknek  nyilvánítottak  
(1938—1942) 

A sztálini  koncepciós  perek  számlájára írható, hogy már  1938—  
1942 között közel 20 ezer kárpátaljai  ruszin, zsidó, magyar és szláv 
származású  fiatalt  ítéltek  el  a  szovjet  határ  illegális  átlépéséért,  
alaptalan  bűncselekmények  és jogsértések  elkövetéséért.  A  perbe  
fogott  személyek  többségét  magyar  és német kémnek  nyilvánítot-
ták, pedig a Szovjetunióval  szimpatizáló,  a kárpátaljai  kommunis-
ta propagandának  bedűlő, kalandvágy  által  hajtott  ártatlan ifjak-
ról  van  szó,  akik  a  szovjet-magyar  határ  közelében  éltek.  így  
számukra  kedvező  lehetőségek  nyílottak,  illegálisan  átszökni  a  
Szovjetunióba  (minderről  alapos  tanulmányt  írt  Omeljan  Dovhá-
nics ungvári  történész,  aki  az 1989-es beregszászi  emlékkonferen-
cián  tartalmas  előadást  is  tartott  „Hogyan  kerültek  a  kárpátaljai  
ruszinok  Sztálin  munkatáboraiba?"  címmel.)  

Omeljan  Dovhanics  adatai  szerint  több  mint  5  ezer  fiatal  lett  
1938—1942  között  a  sztálini  megtorlás  áldozata  a  Szovjetunió  
NKVD-je,  különtanácsa  határozata  alapján  az USZSZK  ВТК  80.  
cikkelye  értelmében  a  szovjet határ  illegális  átlépéséért.  

1962-től  folyamatosan  rehabilitálják  az  „illegális  határát-
lépőket",  akik  közül  csak  igen  kevesen  élték  túl  a  sztálini  lágerek  
szörnyűségeit  és a  második  világháború  borzalmait.  A  sajtó folya-
matosan  közli  a rehabilitáltak  névsorát,  akiknek  már  posztumusz  
visszaadták  a becsületüket  és a méltóságukat.  Nemcsak  ruszinok,  
szlovákok és zsidók, hanem magyar antifasiszta  fiatalok  is átlépték 
a  határt  és  kerültek  az  NKVD  haláltáboraiba.  A  teljesség  igénye  
nélkül  közlünk  neveket  a rehabilitáltak  listájából:  

Ganz Dávid  (1917),  Beck József (1914), Fridman  Sámuel  (1913),  
Stern  Zoltán  (1919),  Neuman  József  (1914),  Kosztovics  Gyula  
(1912), Vrábel  Jenő  (1913),  Popovics  Péter (1921),  Hundér  György  
(1921),  Dudás  József  (1916),  Gart  Mór  (1915)  Ungvár;  Klein  Sá-
muel  (1919) Hudlovó;  Glück  Sándor (1919),  Adler  Ella  (1918)  Fel-
sőszlatina;  Gyulai  József  (1918),  Weiss  Herman  (1910)  Munkács;  
Gazdag András  (1921)  Bene;  Erfán  András  (1914)  Huszt;  Lengyel  
Mihály  (1910) Beregrákos;  Palotás  Sándor  (1918) Bilke;  Mermels-
tejn  Arnold  (1920)  Pavlovo;  Subec  Béla  (1922)  Szolyva;  Marmels-
tejn  Móric  (1919)  Holubine;  Zigelman  Mihály  (1914),  Enner  Ábra-



hám (1914) Enner Ignác (1915) Enner Natan (1913) Váralja;  Szem-
jon  János (1912) Knyahinya;  Orosz József (1917) Beregszász;  Katz  
Áron  (1917)  Csornoholova;  Mandel  Mendel  (1920)  Hanicsi;  Stern  
Here (1922) Tiszapéter falva;  Csuszhind Béla (1908) Budapest;  Bod-
nár  László  (1913) Rahó;  Wolf  Natan  (1913)  Kolocsava.  



2. Leszámolás a kárpátaljai  „osztályellenséggel"  

Miután  a szovjet hadsereg elfoglalta Kárpátalját és  Ukrajnához 
csatolták  a területet,  bevezették  a Sztálin  nevével  fémjelzett  köz-
igazgatást. Az állami intézményekben, hivatalokban dolgozók min-
dennapi munkájába bizonyos mértékig átöröklődött a magyarokkal 
szemben  éreztetett  és kifejtett megkülönböztető  politika is.  Képvi-
selőiket kirekesztették  a politikai  életből, a magyarok  iránt táplált 
bizalmatlanság  a  legkülönbözőbb  hatalmi  szinteken  nyilvánult  
meg.  Kilátástalanság,  félelem  fészkelt  sokak  szívében.  Nem  tud-
hatták, mikor és kit rángatnak ki éjszaka felesége és gyerekei  mel-
lől. Kárpátalján  tevékenykedő  sztálinisták az egyszerű kisembere-
ket  sem  kímélték.  Bűnösnek  számított  mindenki,  aki  a  
Horthy-rezsim  alatt bármilyen hivatalt, állami, egyházi  tisztséget  
stb.  töltött  be,  illetve  vállalt.  így  hurcolták  lágerekbe  a  hajdani  
leventeoktatókat,  római,  illetve görög katolikus,  református  papo-
kat,  egykori  állami  hivatalnokok  százait.  Könyörtelenül  bárkit  a  
„szovjet nép ellenségének" kiálthattak  ki  és fogtak koncepciós  per-
be,  hurcoltak  el  a  GULAG-szigetekre.  Felsőbb  „megrendelésre"  ku-
láklisták  készültek,  az  1925 és  1930 között  született fiatalokat a do-
nyeci  szénmedencébe  irányították,  a  dezertőröket  börtönbe  zárták.  

A  teljesség  igénye  nélkül  közreadott  dokumentumgyűjtemény  
leleplezi  a  sztálinistákat,  akik  az  értelmiségiekkel  a  másként  
gondolkodókkal  szemben boszorkányüldözést folytattak és könyör-
telenül  leszámoltak  az  általuk  kikiáltott  „osztályellenséggel".  
Alaptalan  vádaskodásukkal  felkavarták  a ruszin,  illetve  a kárpát-
ukrán  és magyar értelmiségi körök nyugalmát is. Manapság  a tör-
ténészek  és  a  politikusok  is  kijelentik  a  bolsevizmussal  kap-
csolatosan,  hogy  Ukrajna  és  ezen  belül  Kárpátalja  újkori  
történelmének  szakaszában  „több  a  gyászolni-,  mint  méltatni-
valója".  Ugyanis  ezzel  kezdődött  a  peremvidékek  teljes  alárende-
lése  a moszkvai  céloknak,  elfojtották  az  ukrán  kultúrát,  a  nyel-
vet  és  a  vallást  is.  A  kollektivizáció  következménye  éhínség  lett,  
amivel  sok  millió  ukrán  pusztulását  idézték  elő.  „Az  1944.  évi  
felszabadulás  óta — nyilatkozta  1990. november 7-én  beszédében  
Mihajlo Bánik, a RUH kárpátaljai  országrészi  szervezete  elnökségi  
tagja  —  Kárpátalja  többet  vesztett,  mint  a korábbi  ezer  év  folya-
mán..." 



Ivan  Kacsmar,  az ungvári  egyetem  nyugdíjba  vonult  tanára  „A  
ruszin  még mindig nem  ébredt fel  álmából..."  (Kárpátaljai  Ifjúság,  
1990.  33.  sz.)  c.  írásában  kifejti,  hogy  Kárpátalja  tősgyökeres  la-
kosságára  a legtöbb bajt  a kommunisták  hozták:  

»A repressziók  csúcsán  más jótevők  is megjelentek,  most már  a  
szovjetek országából: Lokota, Borkanyuk, Logojda, Kulcsickij,  Feo-
doszija  Kricsinszka  és mások,  akik  mesékkel  traktálták  a  fiatalo-
kat a világ legdemokratikusabb  országáról, ahol jólét van, minden-
kit  tárt  karokkal  várnak,  s  arra  agitáltak,  hogy  emigráljanak  a  
Szovjetunióba.  20  ezer  ruszin  dőlt  be  ezeknek  az  ígérgetéseknek,  
s szöktek át oda. Ahol, mint ismeretes „testvérként" fogadták  őket.  
Valóságos  pokolba  kerültek.  A  napfényes  Magadánba  és  a  Lap-
tyev-tenger  aranyhomokjára küldték  őket.  Sok  ezren  a  munkatá-
borokban  pusztultak  el.  Az  a  2000  ember,  akinek  más  választása  
nem  volt,  a Csehszlovák  Hadtest  kötelékében  harcolt.  

Aztán  vége  lett a háborúnak. Azokat  a  fiatalokat,  akik  nem  ön-
ként jelentkeztek,  a Donyec-medence  bányáiba  vitték.  Aztán  szé-
les  fronton  kezdődött  el  erdeink  pusztítása,  nemzeti  kultúránk,  
anyanyelvünk,  szertartásaink  és  szokásaink  elleni  támadás.  Az  
1947-es aszályos év, éhínség, az állami kölcsönök, a kollektivizálás 
és  a letartóztatások  a teljes kétségbeesésbe  sodorták  a  parasztsá-
got. És ismét megjelentek  a galíciai jótevők, akik  a teljes boldogság 
reményében  ismét harcra  szólították fel  a verhovinaiakat  a sárga-
kék zászló alatt. Voltak  olyanok, akik mindezt elhitték, amiért né-
pünk tízezreit tartóztatták  le és ítélték el. Sokan közülük  sohasem  
tértek  vissza büntetésük  helyszínéről.«  

A sztálinisták a tehetséges alkotókat sem kímélték. Közülük  Er-
délyi  Bélát, Kárpátalja  Párizsban tanult legtehetségesebb festőjét,  
Zádor  Dezső  zeneszerzőt  és Fegyir  Patusnyák  ukrán  írót és  máso-
kat „kozmopolitának" nyilvánították. A magyar, ruszin illetve, kár-
pátukrán  értelmiség  legjobbjait,  köztük  Szalontai  Endrét,  Fedák  
Lászlót, dr. Boreczky Istvánt, dr. Banduszjak  Dánielt, Bendász Ist-
vánt, Forgon  Pált és másokat koncepciós perek útján  szibériai  bör-
tönökbe  és  lágerekbe juttatták.  

Mikita  Sándor,  Ungvár  egyik  volt  elöljárója  és  Karbovanec  Mi-
hály,  az  1946-ban  alakult  Ragyanszka  Skola Tankönyvkiadó  (ma  
Oszvita)  első  igazgatója  önkéntes halálba  menekült.  



A  levéltárakban  eddig  feltárt  okmányok  ezrei  igazolják,  hogy  
sok-sok  ember lett a megtorlások áldozata az 1939—1941-es  évek-
ben,  valamint  a  negyvenes  évek  piásodik  felében  és  az  ötvenes  
évek elején. A demokratizálódási  folyamat lehetővé tette, hogy más 
szemmel nézzünk történelmünkre, újraértékeljük  az eseményeket, 
visszakapják  becsületüket  azok  (sajnos  a  legtöbben  már  haláluk  
után), akik felett koholt vádak, kínzással kivert beismerő  vallomá-
sok alapján  mondta  ki  az ítéletet  a katonai  törvényszék,  az  állam-
biztonsági  minisztérium  különtanácsa  és  más,  az  akkori  időkre  
jellemző  megtorló  intézmények.  Hogy  mi  volt  ezek  ellen  az  em-
berek  ellen  a vád? Szovjetellenes  agitáció  és ellenforradalmi  tevé-
kenység,  hazaárulás  és  szervezett  ellenséges  tevékenység,  szer-
vezett  terrorista  tevékenység  és  tiltott  fegyvertartás,  bizalmas  
adatok  kifecsegése,  a forradalmi  mozgalom  elleni  aktív  tevékeny-
ség...  Korántsem  teljes  felsorolása  ez  azoknak  a  vádaknak,  ame-
lyeket  az  ítélet  alapjául  szolgált  törvénycikkelyek  tartalmaztak.  



3. Önbíráskodások,  megtorlások  
(1944 novembere) 

1944 október végén  Kárpátalján  elcsitultak  a harcok,  megjelentek  
az új rend „önjelölt bajnokai", a partizánok, milicisták és komisszárok, 
akik  hozzáláttak  az  önbíráskodásokhoz.  Ennek  következtében  hely-
ben  koncoltak  fel  becsületes  magyar  embereket,  ezekről  egészen  a  
közelmúltig keveset tudtunk. Nyilvánosan  senki  sem emlegette  őket.  
Csak hozzátartozóik  szívében  éltek.  Hivatalosan  okirat nem  készült  
kivégzésükről,  bírósági  ítélet nélkül küldték őket a halálba.  Ezeknek  
a  névtelen  áldozatoknak  a  sírjai  sem  ismertek,  legfeljebb  hozzátar-
tozóik találgathatják, hol vannak elhantolva, melyik kárpátaljai  folyó  
nyelte  el  tetemüket.  Nevük  nem  volt  rajta  a háborús  bűnösök  jegy-
zékén.  A  levéltárak  ilyen  iratokat  nem  őriznek.  

Az  1944 novemberében  végrehajtott  egyik  retorzió  hátteréről  a  
hozzátartozók  mertek  levélben  tanúságtételt  tenni.  

„Tisztelt  KMKSZ  elnökségének!  
Legyenek  olyan  szívesek  felvilágosítást  adni,  kihez  kell  fordul-

nom  a nagyapám  és két  nagybácsim,  1944 novemberében,  meggyil-
kolásuk  ügyében.  

Söfalván  (Danilove)  laktak.  Nagyapa  a  Sándorfalvi  Söskútnak  
volt  a  felügyelője.  Apáczky  Károly  70  éves.  Fia  Apáczky  Károly  a  
falu  jegyzője,  akkor  50  év  körüli  és  kisebbik  fia  Apáczky  Dezső  38  
éves  volt. A falubeliek  elhurcolták  vasárnap  este  a községházára  és  
hétfőn  este  ölték  meg.  Két  hét  múlva  talált  rájuk  egy  pásztorfiú  a  
hegyalján.  A  gyilkosok  közül  még  hárman  élnek.  Édesapám  elte-
mette  őket,  de  sírjukhoz  csak  három  éve,  hogy  merünk  járni.  Sze-
rettünk  volna a Budapesten  élő nagybácsimmal  a sírokat  csak  körül  
cémentelni,  de  akkor  még  a párttitkárságon  is  voltam  —  nem  en-
gedélyezték,  mert  azt  mondták:  „Ellenségek  voltak  —  magyarok!"  

Most  szintén  kértünk  a falu  vezetőitől  csak  egy  kis  cémentet  —  
ismét  elutasítottak.  

Nem  akarunk  semmi  mást,  csak  hogy  emberekhez  méltó  sírem-
léket  tehessünk...,  hogy  miért  nem lehet egy  egyszerű  emlék,  amikor  
a jón  kívül  semmi  rosszat  nem tettek,  csak annyi  volt a bűnük,  hogy  
magyarok. " 

(G.H.J.) 
Huszt.  1990.11.9.  



A megtorlás  napjait  a nagydobronyiak  is átélték.  Erről  a  szem-
tanú Hídi András,  aki  1902-ben  született, hozzánk küldött  levelé-
ben  így  emlékezik:  

„Аг  orosz  katonák  1944.  október  26-án  este  9  órakor  jöttek  be.  
Én a szélső  házban  laktam  a falu  végén,  a testvérem  szintén,  velünk  
szemben.  Másnap  a  testvérem  fia  2  csikót  vitt  legelni  az  erdőhöz.  
Még  nem  ért  oda,  2 partizán  lovas,  az  egyik  a  testvérem  fiát  fejen  
lőtte,  2  nap  múlva  engedték  eltemetni..."  

A  munkácsi  Geczkó  Jenő  1991.  március  10-én  kelt  levelében  
közli,  hogy  sógorát,  Kaliska  Gyula (1893)  munkácsi  állami  tanítót  
1944  őszén  tartóztatták  le  és  ítélet  nélkül,  ismeretlen  helyen  ki-
végezték. 



4. Ellenőrző-szürő  gyűjtőhelyek  
(1944 őszén — 1945 tavaszán) 

Amikor  1944. november  18—26-a között a magyarokat és a had-
köteles  német férfiakat  a  szolyvai  táborba  elhurcolták,  az  NKVD  
különleges  osztagai  speciális  ellenőrző-szürő  gyűjtőhelyeket  állí-
tottak  fel  Munkácson,  Ungváron  és  Perecsenyben  és  más  telepü-
léseken. A Szolyvára indított csoportokból  kiszűrték  a magyar köz-
hivatalnokokat,  a  polgári  és  katonai  tisztségviselőket,  különböző  
pártok, társadalmi  szervezetek  aktivistáit.  Ezt az akciót az NKVD 
mellett  tevékenykedő  SZMERS  (Halál  a  kémekre,  Szmerty  spio-
nám) elnevezésű kémelhárító részlegei végezték.  Tevékenységüket  
Kárpátalján  is  1946 januárjában  szüntették  meg. Akire  rábizonyí-
tották, hogy „osztályellenes",  illetve ügynök, azt a rögtönítélő  had-
bíróság  elé  állították.  Hiányos  adatokkal  rendelkezünk  tevékeny-
ségük  felől.  A  területi  rehabilitációs  bizottsághoz  érkezett  tűlélők  
és  hozzátartozók  leveleiből  szereztünk  tudomást  a  SZMERS  kár-
pátaljai  tevékenységéről,  az  általuk  elhurcolt  személyek  sorsáról,  
és  arról  a tortúráról,  amit  a kínvallatások  folyamán  át kellett  él-
niük. 

Szentimrey  Sándorné,  született  Némethy  Zita  nyugalmazott  
óvónő  1991.  február  23-án  keltezett  leveléből  értesültünk  férje  
Szentimrey  Sándor  (1909)  egykori  baranyai  lakos  sorsáról:  »A  
frontról  hazajött.  Szolyván  a „háromnapos  munkabehívásra"  nem  
jelentkezett.  1945-ben  elhurcolták  hazulról.  Ungváron  volt,  itt  10  
évre  ítélték.  A  lakásból  kilakoltattak  bennünket,  vagyonunkat  elko-
bozták.  Férjem  a  habarovszki  országrészi  Magadanba  került,  ahol  
1947. július  16-án  meghalt.  Mi a fiammal  Baranyából  Kőrösmezőre  
kerültünk...« 

Az  ungvári  Fii  Jolán  leveléből  kitűnik,  hogy  édesapját  Hulaj-
csik Jánost  (1886) a SZMERS nyomozótisztjei  1945. január  10-én  
tartóztatták  le  és  a perecsenyi  ellenőrző-szürő  táborba  hurcolták,  
majd  „Donbászra  vitték  1945 márciusában,  ott  meghalt".  

Boldog  János,  aki  1909-ben  Tiszaújhelyen  született  —  özve-
gyen  maradt  felesége  leveléből  tudjuk  —  „leventeoktató  volt,  így  
hazulról  kísérték  el,  helybeli  két  komisszár,  puskával  és  egy  orosz  
katona.  Este  9 órakor jöttek  utána,  kegyelem  nem  volt...  Majd  1945.  



szeptember  10-én  kaptam  felőle  hírt  a  Nagyszőlősről  elhurcolt  Bi-
zinger-lányoktól,  akik  ott  voltak  vele.  

De  ő  Horlovkán  halt  meg..."  
Mokány  Ferencné,  sz.  Kulcsár  Margit  leveléből  tudjuk  meg  el-

hurcolt  és vissza  nem  tért bátyja, Kulcsár  István  (1898)  adatait,  
akit  először  elhurcoltak  Szolyvára,  ott  önkéntesként  jelentkezett  
a  csehszlovák hadtestbe,  a SZMERS nyomozói  »onnan,  mint  kémet  
„kiemelték".  Valakik  besúgták,  hogy  1940-ben  jött  végleg  haza  Pá-
rizsból,  mivel  ott  be  akarták  sorozni  az  idegenlégióba  tekintettel  
arra,  hogy  tíz  évig  élt  ott  és  a francia  állampolgárságot  nem  vette  
fel...  A  lágerekből  visszatérők  elmondása  szerint  Szamborban  halt  
meg.  Szomorú  keresztút  Párizsból  Szamborig  46  évesen...«  

A nagydobronyi  születésű Kovács  Ferencet  (1912) azért  tartóz-
tatták  le  és  vitték  a  szovjet  GULAG-okra,  mert  Munkács  város  
baptista lelkésze volt.  Fogságát  Orsa és Vityebszk  városokban  töl-
tötte. 

Ungvár  építési  vállalkozóját,  Vaskó  Andrást  1945. január  25-
én  éjjel  vitték  el hazulról,  minden  vagyonát  elkobozták,  gyerekeit,  
feleségét,  a „pucér  falak" között hagyták.  Soha  nem  tért  haza.  

Krajnyák  György  ungvári  tanító  bűne,  hogy  tartalékos  had-
nagy  volt.  1944.  december  15-én  10 évre  ítélték,  1954-ben  Kara-
gandából  szabadult.  

Az  amerikai  Walley  Cott-ból  juttatta  el  hozzánk  levelét  Pák  
Sándor  (1907) egykori  munkácsi  lakos, akit két testvérével  együtt  
—  Pák  János  (1905),  Pák  Zoltán  (1909)  —  elhurcoltak:  „A  
SZMERS  hóhérai  1945. január  30-án  és  minden  bírósági  eljárás  
nélkül  négy  láger  nyomorát  megjárva,  1946. július  4-én  kerültünk  
haza.  Pincebörtön  Munkácson  4 nap, kihallgatás  fizikai  bántalma-
zással  fűszerezve.  Ismét  a  szolyvai  lágerbe  kerültünk.  ...Mint  kato-
nafoglyokat  engedtek  haza."  

Az ungvári  Szarvas  Ferencet  a SZMERS  nyomozói  azért  ítélték  
el  1945.  december  22-én  8  évi  szabadságvesztésre,  mert  tartalékos  
szakaszvezetőként a magyar híradósoknál  szolgált. Kazahsztánból  —  
miután  a száműzetés  éveit  is letöltötte  —  1958-ban  térhetett  haza.  

A SZMERS  pribékjei  a kárpátaljai  nőket  sem kímélték.  A  mun-
kácsi  Geczkó  Jenő  adatközléséből  tudjuk, hogy  második  feleségét,  
Kaincz  Borbálát  (anyja  neve  Visinger  Borbála),  aki  1919-ben  
született,  a  sztálinisták  1945  tavaszán,  mint  nemkívánatos  sze-



mélyt  letartóztatták  és  a  Gorlovkai  szénbányába  kényszermunkára  
küldték.  Sok kérvényezés  után  1952 tavaszán  szabadult.  

Szomorú az életsorsa Dénes Jánosnak  (1905) is, aki  1944-ben  Be-
regszász polgármestere volt, és mint ilyet 10 évre ítélték és elhurcolták. 

Bővebb információt közöl a munkácsi  Kiss úrnak címzett levelében 
Szalmus  Dezső,  egykori  munkácsi  lakos,  aki  Budapestről  jelentke-
zett: ,Дг  én  sorsom  úgy  kezdődött,  hogy  Bükéről  behozott  az  akkori  
híres milícia Munkácsra,  mint magyar terroristát. Ezt azok  csinálták,  
akiket megmentettem az agyonlövéstől  vagy internálástól.  Munkácson  
kihallgattak  s  bevittek  a  szolyvai  lágerbe...  Szolyváról  visszavittek  
Munkácsra  s bezártak a posta  mellett egy épületbe...  Onnan átkísértek  
a  Tisztviselő utcai pincébe.  Ott többen voltak már becsukva.  Édesapja  
—  Kiss  bácsi  —  is  velem  volt...  Az  öreget  minden  éjjel  felvitték  az  
emeletre  és  agyba-főbe  verték fadarabbal.  Ezt  ő  mondta el  nekünk  a  
pincében. Az  oroszok: Fizbejn őrnagy,  Sabajlov kapitány,  s  a  szakasz-
vezető, valamilyen tatár Chariszov Mehmed.  Ez kísérte a foglyokat  ki-
hallgatásra. A pincében  még mások is voltak: Nagy Béla hentes és mé-
száros... Nagy  Béla  sem  került  elő  tudtommal.  Engem  pedig  Németh  
József jelentett fel. A  szememben jó  barátnak mutatkozott, de erre ráfi-
zettem. Azt jelentette,  hogy én vagyok a fő  kémelhárítós. Rájöttek,  hogy 
nem igaz. Tudtommal  1956-ban került haza. Beszéltem is vele, s meg-
mondtam neki, hogy saját magának köszönheti, hogy  10 évet volt távol. 

A pincében  még velünk  volt egy közjegyző,  de azt kiengedték,  mert  
amerikai  állampolgár  volt...  En  vitéz  Dalnoky  Miklós  Bélának  a  
vezérezredesnek  és  vezérkari  főnöknek  voltam  a  tolmácsa...  A  há-
ború  után  ezért  tettek  a  lágerbe...  Szolyván  kezdtem,  itt  öt  zsidó  
munkaszolgálatos  orvos  volt.  Nem  haragszom  a zsidókra  —  eleget  
szenvedtek  —> de az igazat kell elmondanom.  Tudtommal  a  latrinát  
beeresztették  a kútba,  ezzel  főztek.  Kiütött  a tífusz,  s  vitte  az  embe-
reket.  Végigjártam  egy pár  lágert,  de édesapjáról  semmi  többet  nem  
tudok..." 

A  levelekből  ítélve  sok  száz  embert  tartóztattak  le  a  SZMERS  
kommandói.  Sokuk  életének  a katonai  törvényszék  kemény  ítélete  
vetett véget, törvénytelenül,  úgynevezett  szovjetellenes felforgató, 
nacionalista  tevékenységért,  továbbá  olyan  társadalmi  szerveze-
tekhez  és  vallási  közösségekhez  való  tartozásért,  amelyeket  a  hi-
vatalos  hatóságok  nem ismertek  el.  



5. A katonai törvényszék téves ítéletei 
(1945—1946) 

A  sztálini  katonai  diktatúrarendszer  által  évtizedeken  át  kulti-
vált kegyetlenség,  gyanúsítás  tette lehetővé  sok  száz ártatlan  em-
ber  perbefogását  és  elpusztítását.  

Ez  megnyilvánult  Kárpátalján  a  magyarokkal,  ruszin  értelmi-
ségiekkel  szemben  tanúsított  kegyetlen  bánásmódban  is.  A  
SZMERS  és  az  NKVD  közös  tisztogatásának  eredménye  alapján  
számos esetben  indított bűnvádi eljárást a 4. Ukrán  Front  Kárpát-
alján  székelő katonai  törvényszéke.  Ez a rögtönítélő  bíróság  a kár-
pátaljai  magyar  és magyarbarát  ruszin  értelmiségiek  színe-javát  
„fejezte le", ítélte golyó általi halálra. Teljes képet csak akkor nyer-
hetnénk,  ha  a  kárpátmelléki  katonai  körzet  levéltára  megnyílna  
előttünk.  A  hozzátartozók  levelei  viszont  tanúsítják,  hogy  szeret-
teik  koholt  vádak  alapján  váltak  a  sztálinizmus  áldozataivá.  

Az  ungvári  Lénárt  László  a  következőket  közölte  levelében  
édesapjával, vitéz Lénárt Mátyással  kapcsolatosan, aki  1884—ben  
született Feldebrőn, Heves megyében: „1944.  november  11-én  szov-
jet  katonák  elhurcolták  Bercsényi  utcai  házából.  Felesége,  gyerme-
kei,  rokonai  többet  nem  látták,  sem  élve,  sem  holtan.  Sírhelye  is-
meretlen.  1964  szeptemberében  felesége,  Lénárt  Mária  értesítést  
kapott  a  Prikarpatszkaja  katonai  körzet  ügyészségének  elnökétől,  
Kravcsenko  tábornoktól,  miszerint  1945. január  24-én  a szovjet  ka-
tonai  törvényszék  halálra  ítélte. 25 évvel  halála  után  rehabilitálták,  
s rokonai  tudomására  hozták:  téves  ítélet  alapján  végezték  ki.  Édes-
apánk  sírja, kivégzésének  helye  és ideje, az oka — ismeretlen".  (Ung-
vár,  1991.  V.  8.)  

Az  alábbiakban  a  teljesség  igénye  nélkül,  a  rehabilitálás  sor-
rendjében  közöljük  azok  neveit,  akiket  1945—1946  között  „téves  
ítélet  alapján"  ítélt  el  a katonai  törvényszék  az  USZSZK  Büntető  
Törvénykönyvének  54—2,  54—4,  54—11,  54—13.  cikkelyei  alap-
ján: 

Horváth János (1893) Fancsika;  Stók  Lajos (1899)  Visk;  Molnár  
Sándor  (1893)  Técső;  Sneider  Mihály  (1899)  Fancsika;  Réti  József  
(1920)  Mezővári;  Gönczy  Gyula  (1901)  Fancsika;  Hécel  István  
(1905)  Visk;  Szarvas  Béla(1904)  Ungvár;  Szvida Jurij  (1900)  Pac-



kanyovó;  Pomacs Viktor (1921), Tóth  György (1887)  Ungvár;  Dobos  
István  (1902)  Tiszasalamon;  Kordik  Lajos (1896),  Sponták  Mihály  
(1920)  Ungvár;  Papp János  (1892)  Verbőc;  Bemard  István  (1920)  
Magyarország;  Hosszúhegyi  Elemér (1913) Budapest;  Balázs Lász-
ló (1894),  Balázs  Péter (1900),  Megyeri  Sándor  {1909)  Királyháza;  
Beri  János  (1911)  Ungvár;  Kerekes János  (1914),  Kőhegyi  László  
(1919)  Nagykálló;  Barna  Sándor  (1904)  Szkotarszke;  Dán  László  
(1912) Szerednye  Vogyane;  Böszörményi  Zoltán (1920) Gyiire;  Lász-
ló György (1911), Smotzer István (1926) Beregszász;  Szaboszlai  Ká-
roly  (1914)  Badaló;  Juhász  Tibor  (1924)  Munkácsváralja;  Timko-
vics  Grigorij  (1892)  Szkotarszke.  



6. A különleges bíróság bárkit  elítélhetett  
(1945—1947) 

A Kárpátontúli  Ukrajna Néptanácsa mellett megalakult egy kü-
lönleges  bíróság,  amely  a  Kárpátontúli  Ukrajna  Néptanácsának  
1944.  december  18-án  kelt  Dekrétuma  alapján  sokak  tragédiáját  
okozta. 

Ez  a  különleges  bíróság  bárkit  elítélhetett,  aki  a  csehszlovák  
vagy  magyar  rendszerben  valamilyen  pozíciót  betöltött,  függetle-
nül  viselkedésétől,  tetteitől  stb.  Ügyvédi  védelem  nélkül  hoztak  
önkényes  ítéleteket,  büntetésként joguk  volt  10 évig terjedő  fegy-
házat  vagy  vagyonelkobzással  járó  főbelövést kiszabni.  ítélete  pe-
dig „nem  fellebezhető  meg".  

Ez a dekrétum,  amely  a civilizált társadalom joggyakorlata  leg-
elemibb követelményének  sem felelt meg,  Kárpátalja  magyar,  ru-
szin  és  más  nemzetiségű  intelligenciáját jelentősen  megtizedelte.  

A dekrétumot a Kárpátontúli  Ukrajna Néptanácsának  Közlönye  
(Visznik  Narodnoji  Radi  Zakarpatszkoji  Ukrajini)  1944.  december  
30-ai  száma jelentette  meg.  A 22.  számú  dekrétumról  van  szó,  az  
alábbiakban  magyar fordítását  közöljük.  

22. sz.  dekrétum 
a Kárpátontúli Ukrajna Néptanácsa  különleges  

bíróságának  létrehozásáról  

A  magyar-német  elnyomók  behatoltak  földünkre  és  öt  éven  át  
garázdálkodtak  itt, bevezették  az önkény véres rendszerét,  gyaláz-
ták népünket,  szétdúlták  családi  fészkünket, rabolták  a városokat  
és  falvakat,  felégették  a  népi  vagyont.  Agyongyötört  népünk  fiai-
nak és leányainak ezreit űzték el kényszermunkára  Magyarország-
ra  és  a vele  szövetséges  Németországba.  A  fasiszta  csendőrség  és  
rendőrség kínzókamráiban,  a magyar-német bitorlók  által  végzett  
kibírhatatlan  kínzások  és  gyötrelmek  következtében  sok  tucat  és  
száz békés  polgár  pusztult  el.  

A  velünk  egy  vérű  szovjet  nép  dicső  Vörös  Hadserege  felszaba-
dított bennünket és kiűzte a magyar-német megszállókat.  A Vörös 
Hadsereg  csapásai  elől  menekülve,  a magyar-német  bitorlók  hát-
rahagyták  földünkön  ügynökeiket.  



A  nép  akaratát  teljesítve,  az  állam  biztonságának  szilárdítása  
érdekében  —  a  Kárpátontúli  Ukrajna  Néptanácsa  szükségesnek  
találta,  bogy  a  népünk  ellenségei  elleni  harc  érdekében  bírósági  
szerveket  hozzon  létre.  

A  Kárpátontúli  Ukrajna  Néptanácsa,  a  Kárpátontúli  Ukrajna  
Népbizottsága  I. kongresszusán,  1944.  november  26-án  a  Kárpá-
tontúli  Ukrajnának  Szovjet-Ukrajnával  való  újraegyesüléséről  és  
a  Csehszlovák  Köztársaság  kötelékéből  való  kilépésről  elfogadott  
kiáltványnak  megfelelően  ezzel  a  Dekrétummal  elhatározta:  

l.§ 
Rendkívüli  bíróság  létesítendő  a  Kárpátontúli  Ukrajna  Népta-

nácsának  keretében,  amelyet  a Néptanács  választ  meg.  
2.§ 

A  rendkívüli  bíróság  a  Kárpátontúli  Ukrajna  egész  területén  
működik. 

3.§ 
Tevékenységében  a rendkívüli  bíróság kizárólag  a nép  érdekeit  

tartja szem előtt és azoknak az elveknek  az alapján működik,  ame-
lyeket  a Kárpátontúli  Ukrajna Népbizottsága  I. kongresszusán  el-
fogadott kiáltvány  tartalmaz.  

4.§ 
Ervénytelenítendők  a magyar  és megszálló  szervek  törvényei.  

5.8 
Addig,  míg  nem  fogadják  el  a büntető,  büntetőjogi  és  más  tör-

vényeket,  a  rendkívüli  bíróság  saját  népi  jogfelfogásából  és  belső  
meggyőződéséből  indul  ki,  amely  a kormányzat  szuverenitásának  
és  a polgárok  személyes jogainak  védelmén  alapul.  

6.§ 
A rendkívüli  bíróság hatáskörébe  a következő  ügyek  tartoznak:  

a)  a megszálló  hatóságok  vezető  szerveiről;  
b)  a  magyar  rendőrség  és  csendőrség  tagjairól;  
c) a Kárpátontúli  Ukrajna polgárai közül kikerült  áru-

lóiról  és  segítőtársairól,  akik  saját  népük  kárára  szilár-
dították  a megszálló  rendszert;  

d)  a magyar  és  német  szervek  titkos  ügynökeiről;  
e)  olyan  személyekről,  akik  a  megszállás  idején  ke-

gyetlenül  és  erőszakosan  léptek  fel  a  néppel  szemben;  



fi)  olyan  személyekről,  akik szabotálják  a Kárpátontúli 
Ukrajna Néptanácsa által végzett tevékenységet, és akik 
felszabadítónk,  a  Vörös  Hadsereg  ellen  irányuló  propa-
gandát folytatnak; 

g) olyan  személyek  ellen, akik  a hatóságok  képviselői-
vel  és közéleti  személyekkel  szemben  lépnek  fel;  

h)  olyan  személyek  ellen,  akiknek  tevékenysége  a  
nemzeti  vagy  vallási  ellenségeskedés  szítására  irányul;  

i)  a fasiszta  pártok  tényezői  ellen;  
j)  más  olyan  bűntények  ellen,  melyek  megtárgyalását  

a  különleges  bíróság  által  szükségesnek  ítélték  meg.  
7.§ 

Büntetőjogi felelősségrevonásként  a rendkívüli  bíróságnak joga 
van  tíz  évig  terjedő  börtönbüntetést  vagy  golyó  általi  halálbünte-
tést kiszabni  az  érintett  vagyonának  elkobzásával.  

8.§ 
A rendkívüli  bíróság ítéleteit  a Kárpátontúli  Ukrajna  Néptaná-

csának  nevében  hozza  meg,  fellebbezésnek  nincs  helye.  A  golyó  
általi halálról hozott ítéleteket a Kárpátontúli Ukrajna Néptanácsa 
hagyja jóvá. 

9.§ 
A  6.  §-ban  felsorolt  ügyekben  végzendő  nyomozás  érdekében  a  

különleges  bíróság  nyomozóbizottságát  kell  létrehozni.  Az  ügyek  
tárgyalásának  rendjét rendkívüli  bíróság  és nyomozóbizottság  ál-
tal  külön  utasítás jelöli  meg,  amelyet  e  Dekrétumhoz  csatolnak.  

10.§ 
E  Dekrétum  a  publikálás  napján  lép  érvénybe  és  megvalósítá-

sáért a Kárpátontúli  Ukrajna Népbizottságának  bírósági  ügyekkel  
való  megbízottja  felel.  

Ungvár,  1944.  december  18.  
I. I. Turjanica,  P. P. Szoua, P. I. Lintur,  I. M.  Vas,  

J.  I. Ivasko,  M.  V. Moldavcsuk,  M.  V. Cuperjak,  Sz.  
I.  Weisz,  Sz.  V. Boreckij,  I.  J.  Kercsa,  G.  I.  Ruszin,  
I.  J.  Kerecsanyin,  F.  I.  Csekan,  D.  M.  Tarahonics,  
C.  I.  Borkanyuk,  I.  I.  Kopolovics,  V.  M.  Teszlovics  
saját  kezűleg  



Kik is voltak  tagjai  a „különleges  bíróságnak".  1944  decemberé-
ben  Ivan Turjanica, a ZU Kárpátontúli  Néptanácsának  elnöke (he-
lyettesei:  Szova  Péter,  Petro  Lintur) hithű  sztálinistákat  nevezett  
ki  a főhatóságok  élére,  így lett elnöke  a belügy  és  állambiztonság-
nak  Vas  Ivan,  a kommunális  gazdaságnak  Szova  Péter,  az  erdé-
szetinek  Mikola  Cuperjak,  az  ipar  és  kereskedelminek  Weisz  Sá-
muel,  az igazságügyinek  dr. Sztefan  Boreckij,  az oktatásinak  Ivan  
Kercsa,  a kommunikációnak  dr. Ilyko Kerecsanyin,  a szociális kér-
désekkel  foglalkozó  főhivatalnak  dr.  Foma  Csekan.  

1944. december  18-án elfogadták azt a szabályzatot, amely meg-
határozta  a különleges bíróság tevékenységi  körét.  Dr. Sztefan  Bo-
reckij,  az  igazságügyi  megbízott  főügyésszé  Ivan  Andráskót,  he-
lyettesévé  Vaszil  Mitrjukot  nevezte  ki.  Aztán  az  igazságügyi  
referensekkel  (dr.  Reizman  László,  Genagyij  Dobrjukov,  Mihajlo  
Popovics,  Viktor  Bunyin)  együtt  az  NKVD  helyi  irányításával  
összeállították  a hírhedt „különleges bíróság" testületét.  Ivan Tur-
janica  a kinevezéseket  1945. január  17-én  írta  alá.  A  teljhatalmú  
bizottság elnöke: Vaszil  Ruszin  partizánparancsnok,  alelnöke:  Mi-
hajlo  Kalinov,  titkár: Mihajlo  Kampov,  további  tagok: Oleksza  Lo-
gojda,  Ivan  Lednej, Jevgen  Zsupán, Jurij Tokár. Már  1945. január 
22-től  Kárpátalja  valamennyi  börtönét,  fogdáját  a járásokban  át-
adták az NKVD-nek.  1945. január 24-től  a politikai bírósági  perek  
„forgatókönyvének"  szerzői:  (dr.  Mihajlo  Varga,  dr.  Mihajlo  Bras-
csajko, Vaszil Mitrjuk, dr. Avgusztin  Hegedűs, dr. Vaszil  Petricskó,  
dr. Vaszil  Nemescsuk,  dr. Anton  Bora, Jevgenyij  Bohut).  1945 áp-
rilisától  az NKVD  által  kijelölt  nem kárpátaljai  igazságügyi  szak-
értőket  neveztettek  ki,  a  koncepciós  perek  lebonyolítására.  Ivan  
Andráskó  főügyész  helyettese  lett  az  államvédelmisek  képvisele-
tében Jurij Golubovszkij  és Petro Ribacsenko, a belügyi  főosztályra  
került  az NKVD jelöltjei  közül  Petro  Cupricsenko  és Oleksza  Cse-
rednyicsenko. 

*  *  *  



Az alábbiakban  nem teljes névsort közlünk,  csak  azokat  tüntet-
jük  fel,  akiket  már  rehabilitáltak,  illetve  akikről  információkkal,  
adatokkal  rendelkezünk.  

S  mivel  hivatalos  ügyről  van  szó,  a neveket  úgy  írjuk,  ahogyan  
az a bűnvádi  eljárás során  szerepelt.  Mivel  az okmányok  egy  része  
annak  idején  hallás  után  íródott,  az  adatközlésben  tévedések  (el-
írások) is előfordulhatnak. Valamennyien  ruszin, magyar és német 
származású  értelmiségiek,  tisztviselők,  különböző  magyar  és  ru-
szin  társadalmi  szervezetek  aktivistái  voltak  

IGNOJ  Pavlo  Andrijovics,  aki  1894-ben  született  az  ungvári  
járási  Járokon  és  letartóztatásáig  ott  is  élt.  1945.  április  10-én  
ítélte  el a Kárpátontúli  Ukrajna különleges bírósága,  Kárpátontúli  
Ukrajna  Néptanácsának  1944.  december  18-ai  rendelete  alapján.  
1990.  április  13-án  rehabilitálták.  

TOMCSÁNYI  Béla,  apja  Eduárd,  aki  1888-ban  született  Ung-
váron  és letartóztatásáig  itt  is  élt.  1945.  október  10-én  ítélte  el  a  
Kárpátontúli  Ukrajna  különleges  bírósága,  Kárpátontúli  Ukrajna  
Néptanácsának  1944.  december  18-ai  határozata  alapján.  1990.  
április  13-án  rehabilitálták.  

EPERJESI  József,  apja István,  aki  1882-ben  született  Ungvá-
ron  és  letartóztatásáig  itt  is  élt.  1945.  november  9-én  ítélte  el  a  
Kárpátontúli  Ukrajna  különleges  bírósága,  Kárpátontúli  Ukrajna  
Néptanácsának  1944. december  18-ai  rendelete  alapján.  1990. áp-
rilis  17-én  rehabilitálták.  

FALUDI  László,  apja  Ferenc,  aki  1904-ben  született  Szobrán-
con  (Csehszlovákia),  letartóztatásáig  Csapon  élt.  1945.  november  
9-én  ítélte  el a Kárpátontúli  Ukrajna különleges  bírósága,  Kárpá-
tontúli  Ukrajna  Néptanácsának  1944.  december  18-ai  rendelete  
alapján.  1990.  április  17-én  rehabilitálták.  

FODOR  Ferenc,  apja  Sándor,  aki  1907-ben  született  Csapon  
és letartóztatásáig  ott  is  élt.  1945.  november  9-én  ítélte  el  a  Kár-
pátontúli  Ukrajna különleges bírósága, Kárpátontúli  Ukrajna Nép-
tanácsának  1944.  december  18-ai  rendelete  alapján.  1990.  április  
17-én  rehabilitálták.  

SZENTIMREI  Sándor,  apja  Gyula,  aki  1909-ben  született  az  
ungvári járási  Baranyában  és  ott  is  lakott  letartóztatásáig.  1945.  
szeptember  19-én  ítélte  el  a  Kárpátontúli  Ukrajna  különleges  bí-



rósága, Kárpátontúli  Ukrajna Néptanácsának  1944. december  18-
ai  rendelete  alapján.  1990. március  29-én  rehabilitálták.  

PEKÁROVICS  István,  apja István, aki  1889-ben  született  Zej-
tel  községben  (Csehszlovákia),  a  letartóztatásig  Ungváron  (Rad-
váncon)  lakott.  1945.  október  20-án  ítélte  el  a  Kárpátontúli  Uk-
rajna  különleges  bírósága,  Kárpátontúli  Ukrajna  Néptanácsának  
1944. december  18-ai  rendelete  alapján.  1990. augusztus 7-én  re-
habilitálták. 

PÉK  Béla,  apja János, aki  1911-ben  született  az ungvári járási 
Antalócon  és ott is lakott letartóztatásáig.  1946. január 26-án  ítél-
te  el  a  Kárpátontúli  Ukrajna  különleges  bírósága,  Kárpátontúli  
Ukrajna  Néptanácsának  1944.  december  18-ai  rendelete  alapján.  
1990.  augusztus  7-én  rehabilitálták.  

KRIVUS  Andrij  Andrijovics,  aki  1897-ben  született  és  letar-
tóztatásáig  Ungváron  (Radváncon)  lakott.  1945.  augusztus  7-én  
ítélte  el a Kárpátontúli  Ukrajna különleges bírósága,  Kárpátontúli  
Ukrajna  Néptanácsának  1944.  december  18-ai  rendelete  alapján.  
1990.  augusztus  7-én  rehabilitálták.  

TARSOVSZKIJ  Ivan  Ivanovics,  aki  1897-ben  született  Ung-
váron,  letartóztatásáig  itt  is  lakott.  1945.  augusztus  13-án  ítélte  
el  a Kárpátontúli  Ukrajna  különleges  bírósága,  Kárpátontúli  Uk-
rajna  Néptanácsának  1944.  december  18-ai  rendelete  alapján.  
1990.  augusztus  24-én  rehabilitálták.  

MÉSZÁROS  Olekszandr  Kirilovics,  aki  1909-ben  született  
Zavidka községben  (Csehszlovákia),  letartóztatásáig Ungváron  la-
kott.  1945. november 5-én  ítélte  el  a Kárpátontúli  Ukrajna  külön-
legesbírósága, Kárpátontúli  Ukrajna Néptanácsának  1944. decem-
ber  18-ai  rendelete  alapján.  1990. február  23-án  rehabilitálták.  

LEKKI  Petro  Ivanovics,  aki  1904-ben  született  Zemplén  köz-
ségben (Csehszlovákia), letartóztatásáig az ungvári járási  Csertézsen  
lakott.  1946. január 28-án ítélte el a Kárpátontúli Ukrajna különleges 
bírósága,  Kárpáton túli  Ukrajna  Néptan ácsának  1944.  december  18-
ai  rendelete  alapján.  1990. július  24—én  rehabilitálták.  

BRUHOVS  Bronyiszlava  Zaharivna,  aki  1908-ban  született  
Vihoda  városban  (Lengyelország),  letartóztatásáig  Ungváron  la-
kott.  1945.  október  17-én  ítélte  el  a Kárpátontúli  Ukrajna  külön-
legesbírósága, Kárpátontúli  Ukrajna Néptanácsának  1944. decem-
ber  18-ai  rendelete  alapján.  1990. július  24-én  rehabilitálták.  



BALLA  Géza,  apja  Bálint,  aki  1919-ben  született  az  ungvári  
járási  Korláthelmecen  és letartóztatásáig  itt is élt.  1945.  szeptem-
ber 6-án ítélte el a Kárpátontúli  Ukrajna különleges bírósága, Kár-
pátontúli  Ukrajna Néptanácsának  1944. december  18-ai  rendelete  
alapján.  1990. június 4-én  rehabilitálták.  

GYULAFALVI  Adalbert  Alekszandrovics,  aki  1919-ben  szü-
letett  Szigeten  és  letartóztatásakor  is  ott  élt.  1945.  május  19-én  
ítélte  el a Kárpátontúli  Ukrajna különleges bírósága,  Kárpátontúli  
Ukrajna  Néptanácsának  1944.  december  18-ai  rendelete  alapján.  
Rehabilitálva  1990. július  4-én.  

FUCSKO  Alekszandr  Vasziljevics,  aki  1916-ban  született  
Ungváron  és  ott  élt  letartóztatásakor  is.  1945. július  25-én  ítélte  
el  a Kárpátontúli  Ukrajna különleges  bírósága,  Kárpátontúli  Uk-
rajna  Néptanácsának  1944.  december  18-ai  dekrétuma  alapján.  
Rehabilitálva  1990. július  4-én.  

LILIOM  Alekszandr  Tamásovics,  aki  1886-ban  született  Ke-
recsenden,  letartóztatásakor  a munkácsi járási  Csinagyijevón  élt.  
1946.  január  18-án  ítélte  el  a  Kárpátontúli  Ukrajna  különleges  
bírósága,  Kárpátontúli  Ukrajna  Néptanácsának  1944.  december  
18-ai  dekrétuma  alapján.  Rehabilitálva  1990. június  4—én.  

FÜZESI  Károly  Sztefánovics,  aki  1895-ben  született  Nagy-
beregen  és ott élt letartóztatásakor  is.  1945. december  14-én  ítélte  
el  a  Kárpátontúli  Ukrajna  különleges  bírósága,  Kárpátontúli  Uk-
rajna  Néptanácsának  1944.  december  18-ai  dekrétuma  alapján.  
Rehabilitálva  1990. június  4-én.  

LŐRINCZ  Sztefan  Fjodorovics,  aki  1899-ben  született,  letar-
tóztatásakor  az  ungvári járási  Ordarma  község  lakosa  volt.  1946.  
január 29-én  ítélte  el a Kárpátontúli  Ukrajna különleges  bírósága,  
Kárpátontúli  Ukrajna  Néptanácsának  1944.  december  18-ai  dek-
rétuma  alapján.  Rehabilitálva  1990. június  14-én.  

HARSANYI  Mihail  Martinovics,  aki  1889-ben  született  Ung-
váron  és  ott élt  letartóztatásakor  is.  1945.  október  10-én  ítélte  el  
a  Kárpátontúli  Ukrajna különleges  bírósága,  Kárpátontúli  Ukraj-
na  Néptanácsának  1944.  december  18-ai  dekrétuma  alapján.  Re-
habilitálva  1990. július  10-én.  

LŐRINC  Adalbert  Andrejevics,  aki  1905-ben  született  a be-
regszászi  járási  Csetfalván  és  ott  élt  letartóztatásakor  is.  1945.  
július  13-án  ítélte  el  a Kárpátontúli  Ukrajna különleges  bírósága,  



Kárpátontúli  Ukrajna  Néptanácsának  1944.  december  18-ai  dek-
rétuma  alapján.  Rehabilitálva  1990.  augusztus  24—én.  

CSÁKILjudvig  Lajosovics,  aki  1912-ben  született  Szentesen,  
letartóztatásakor  Dolhán  élt.  1945. november  17-én ítélte  el a Kár-
pátontúli Ukrajna különleges bírósága, Kárpátontúli  Ukrajna Nép-
tanácsának  1944. december  18-ai  dekrétuma alapján.  Rehabilitál-
va  1990.  augusztus  24-én.  

OROSZ  Mihail  Jakubovics,  aki  1900-ban  született  Huszton  
és letartóztatásakor  is ott  élt.  1945. október  12-én  ítélte  el  a  Kár-
pátontúli Ukrajna különleges bírósága, Kárpátontúli  Ukrajna Nép-
tanácsának  1944. december  18-ai  dekrétuma alapján.  Rehabilitál-
va  1990.  augusztus  24-én.  

CSEPRIGA  (CSEPREGA)  Adalbert  Alekszandrovics,  aki  
1897-ben  született  Nagyszőlősön  és  ott  élt  letartóztatásakor  is.  
1946.  január  17-én  ítélte  el  a  Kárpátontúli  Ukrajna  különleges  
bírósága,  Kárpátontúli  Ukrajna  Néptanácsának  1944.  december  
18-ai  dekrétuma  alapján.  Rehabilitálva  1990.  augusztus  24-én.  

BESENYEI  Alekszandr  Georgijevics,  aki  1887-ben  született  
a  beregszászi  járási  Beregdéda  községben.  1945.  december  22-én  
ítélte  el a Kárpátontúli  Ukrajna különleges bírósága,  Kárpátontúli  
Ukrajna Néptanácsának  1944. december  18-ai  dekrétuma alapján.  
Rehabilitálva  1990.  március  5-én.  

GÁSPÁR  Georgij  Sztepanovics,  aki  1911-ben  született  Ro-
mániában, letartóztatásakor beregszászi  lakos volt.  1945. szeptem-
ber  12-én  ítélte  el  a  Kárpátontúli  Ukrajna  különleges  bírósága,  
Kárpátontúli  Ukrajna  Néptanácsának  1944.  december  18-ai  dek-
rétuma  alapján.  Rehabilitálva  1990.  augusztus  7-én.  

ENGEL  Károly  Károlyovics,  aki  1891-ben  született  a munká-
csi  járási  Sztrabicsón,  letartóztatásakor  beregszászi  lakos  volt.  
1945.  október  2-án  ítélte  el  a  Kárpátontúli  Ukrajna  különleges  
bírósága,  Kárpátontúli  Ukrajna  Néptanácsának  1944.  december  
18-ai  dekrétuma  alapján.  Rehabilitálva  1990.  augusztus  7-én.  

CSOLNOKI  Georgij  Ivanovics,  aki  1916-ban  született,  letar-
tóztatásakor  esztergomi  lakos volt.  1945.  augusztus 8-án  ítélte  el  
a  Kárpátontúli  Ukrajna különleges  bírósága,  Kárpátontúli  Ukraj-
na  Néptanácsának  1944.  december  18-ai  dekrétuma  alapján.  Re-
habilitálva  1990.  augusztus  7-én.  



VANYI  Lajos  Zsigmondovics,  aki  1904-ben  született,  letar-
tóztatásakor  Kisar  (Magyarország)  község  lakosa  volt.  1945.  de-
cember 15-én ítélte el a Kárpátontúli  Ukrajna különleges bírósága, 
Kárpátontúli  Ukrajna  Néptanácsának  1944.  december  18-ai  dek-
rétuma  alapján.  Rehabilitálva  1990.  augusztus  16-án.  

PERESI  Joszif  Mihajlovics,  aki  1897-ben  született,  letartóz-
tatásakor  Huszton  élt.  1945.  május 29-én  ítélte  el  a  Kárpátontúli  
Ukrajna  különleges  bírósága,  Kárpátontúli  Ukrajna  Néptanácsá-
nak  1944. december  18-ai  dekrétuma alapján. Rehabilitálva  1990.  
február  23-án.  

MÉSZÁROS  Kálmán  Kálmánovics,  aki  1902-ben  született  
Kisújszálláson.  Letartóztatásakor  ilosvai  lakos  volt.  1945.  május  
29-én  ítélte  el  a  Kárpátontúli  Ukrajna  különleges  bírósága,  Kár-
pátontúli  Ukrajna  Néptanácsának  1944. december  18-ai  dekrétu-
ma  alapján.  Rehabilitálva  1990.  augusztus  24-én.  

DÉNES  Ivan  Ivanovics,  aki  1905-ben  született,  letartóz-
tatásakor  beregszászi  lakos  volt.  1946.  január  9-én  ítélte  el  a  
Kárpátontúli  Ukrajna  különleges  bírósága,  Kárpáton túli  Ukrajna  
Néptanácsának  1944.  december  18-ai  dekrétuma  alapján.  Reha-
bilitálva  1990.  március  29-én.  

FÓGEL  Joszif  Ivanovics,  aki  1889-ben  született  a  munkácsi  
járási  Pósaházán  és  ott  élt  letartóztatásakor  is.  1945.  augusztus  
13-án  ítélte  el  a  Kárpátontúli  Ukrajna  különleges  bírósága,  Kár-
pátontúli  Ukrajna  Néptanácsának  1944. december  18-ai  dekrétu-
ma  alapján.  Rehabilitálva  1990. július  24-én.  

ÓNODY-LAKATOS  József,  aki  1891-ben  született,  letartózta-
tásakor  Csapon  élt.  1945.  október  31-én  ítélte  el  a  Kárpátontúli  
Ukrajna  különleges  bírósága,  Kárpátontúli  Ukrajna  Néptanácsá-
nak  1944. december  18-ai  dekrétuma alapján. Rehabilitálva  1990.  
június  4—én.  

SUBA  Gyula Pavlovics,  aki  1900-ban  született  a huszti  járási  
Kriván,  letartóztatása  idején  munkácsi  lakos  volt.  1945.  október  
9-én  ítélte el  a Kárpátontúli  Ukrajna különleges bírósága,  Kárpá  
tontúli  Ukrajna Néptanácsának  1944. december  18-ai  dekrétuma  
6. paragrafusának  „V" pontja  alapján.  Rehabilitálva  1989.  decem-
ber  27-én.  

GRUBIJ  Georgij  Georgijevics,  aki  1899-ben  született  Szoly-
ván  és ott  élt  letartóztatásakor  is.  1945.  december  29-én  ítélte  el  



Kárpátontúli  Ukrajna  különleges bírósága,  Kárpátontúli  Ukrajna  
Néptanácsának  1944.  december  18-ai  dekrétuma  6.  paragrafusá-
nak  „K"  pontja  alapján.  Rehabilitálva  1989.  március  30-án.  

MELNIKPetro  Vaszilovics,  aki  1924-ben  született a lembergi 
területi  Szidorovkán.  1945. augusztus  15-én letartóztatták.  1945-
ben  ítélte  el Kárpátontúli  Ukrajna különleges bírósága,  Kárpáton-
túli  Ukrajna  Néptanácsának  1944.  december  18-ai  dekrétuma  
alapján.  1955  áprilisában  szabadult.  

STAJNER  Ferenc  Gáspárovics,  aki  1912-ben  született  Ung-
váron.  1945.  június  4-én  tartóztatták  le  ugyanitt.  1945.  október  
9-én  ítélte  el  10 évre a Kárpátontúli  Ukrajna különleges  bírósága,  
Kárpátontúli  Ukrajna  Néptanácsának  1944.  december  18-ai  dek-
rétuma  alapján.  1948-ban  elhunyt  a  lágerben.  

KARAPA  Joszip  Vaszilevics,  aki  1884-ben  született  Ungvá-
ron,  1945.  szeptember  6-án  szülővárosában  letartóztatták.  1945.  
december 24-én  2 évre ítélte  el a Kárpátontúli  Ukrajna  különleges  
bírósága,  Kárpátontúli  Ukrajna  Néptanácsának  1944.  december  
18-ai  dekrétuma  alapján.  1946 júniusában  az  ungvári  börtönben  
belehal  a  kínzásokba.  

KUCSMÁS  Mihajlo  Mihajlovics,  aki  1910-ben  született  Ung-
váron.  1945.  szeptember 24-én  8 évre  ítélte  el  a Kárpátontúli  Uk-
rajna  különleges  bírósága,  Kárpátontúli  Ukrajna  Néptanácsának  
1944.  december  18-ai  dekrétuma  alapján.  1952.  május  3-án  sza-
badult. 



7. Az évtized legnagyobb  „kirakatpere"  

Az  1946-os  esztendő  legnagyobb „kirakatpere"  Bródy András  és  
társainak  az ügye volt. A különleges politikai  bíróság célja az volt,  
hogy  teljesen  megfélelemlítsék  a  kárpátaljai  magyarság  és  a  ru-
szinok  értelmiségi  köreit,  a  szovjethatalomhoz  hű  szolgalelkekké  
kényszerítsék  őket.  így  került  az  ártatlan  áldozatok  közé  Bródy  
András  lapszerkesztő,  a  Kárpátaljai  Autonomista  Agrárpárt  ve-
zetője, egykori  magyar kormányzói  biztos.  Az NKVD  által  jóváha-
gyott  forgatókönyv  szerint  a nagy  nyilvánosság  előtt  1946.  május  
26-án  „Horthy-fasiszta  bérenc,  vatikáni  ügynök,  amerikai  kém"-
ként  ítélte halálra  a fentebb felsorolt  összetételű  különleges  bíró-
ság.  A  hatóságok  szemében  igazi  bűne  az  lehetett,  hogy  már  az  
1920-as  évektől  az  autonóm  Kárpátalja  híve  volt.  Az  NKVD  pri-
békjei  1946.  november  7-én  hajtották  végre  a  halálos  ítéletet.  A  
szemtanúk  elbeszélései  szerint  egy  Maruszja  nevü  egykori  parti-
zánlány  volt a kivégzők hóhéra, tetemét valószínűség szerint  a Ka-
posi  temetőben  titokban  hantoltatták  el.  Hasonlóan  végeztek  tár-
saival  is.  Bródy  Andrást  azóta  rehabilitálták.  

Bródy András  a XIX.  század  végén  született  Kárpátalján,  olyan  
családban,  ahol  rangja  volt  a becsületes  munkának,  a  tudásnak,  
az egyenes  és  őszinte jellemnek.  Viszonylag  korán  bekapcsolódott  
a  vidék  politikai  életébe, hiszen képzettsége,  felkészültsége,  kitar-
tása és Kárpátalja népének bizalma egyaránt felhatalmazták  arra,  
hogy  ez  itt  élő  emberek,  nemzetek  és  nemzetiségek  szószólója  le-
gyen. 

A Magyarországon  évente tízszer megjelenő  Rubicon  történelmi  
magazin  1990. májusi számában  egy rövidke írás jelent meg  Bródy  
Andrásról  „A  reálpolitikus  halála"  címmel.  A  történelmi  magazin  
hivatkozik  a  Zakarpatszka  Pravda  1946.  május  26.  számában  le-
közölt  „Megbüntették  a nép  ellenségeit"  című  törvényszéki  beszá-
molóra.  A  lap  az  ,Autonóm  földműves  szövetség"  nevü  „Pré-ma-
gyar-fasiszta"  szervezet  volt  vezetőinek  peréről  tudósít:  a  
védőügyvédek  is  elismerték  védenceik  bűnösségét,  s bár  enyhíté-
sért folyamodtak,  Bródy Andrást  és két társát golyó  általi  halálra,  
valamint  teljes  vagyonelkobzásra  ítélték.  

A „népellenesség"  és „hazaáruló" Bródy a magyar-orosz  érdekek  
következetes  képviselője  és  reálpolitikusa  volt.  Csehszlovákiai,  



majd  magyar  parlamenti  képviselőként  harcolt  a  kárpátaljai  au-
tonómia  megvalósításáért.  Erről  tanúskodnak  azok  a beszédek  is,  
melyek  a magyar országgyűlés képviselőházának  ülésein  hangzot-
tak  el a zűrzavaros, háborús időkben. Az a felszólalás is,  amelyben 
Bródy András védelmébe  veszi  a koncepciós perek  áldozatait,  ami-
nek,  sajnos,  később  ő is  egyik  mártírja  lett.  

Bródy  Andrásné  felelevenítette  azokat  a  megpróbáltatásokat,  
hányattatásokat,  szenvedéseket,  megaláztatásokat,  amiben  neki  
és  családjának,  András  fiának,  illetve  Mária  lányának  része  volt.  
Erről  így vallott: »Akárcsak  férjem,  én  is,  még  a  legnehezebb  órák-
ban  is bíztam  az  igazságban,  férjem  tisztaságában,  becsületességé-
ben,  őszinteségében.  Még  akkor  is, amikor  egy  novemberi  őszi,  esős,  
hideg  napon piciny  gyermekeimmel  együtt  egy szál  ruhában  kiűztek  
a  családi  házból.  Hittem  és  bíztam  akkor  is, amikor  sehol  sem  volt  
maradásom,  sehová  sem  vettek  fel  munkára,  mert  a „nép  ellensé-
gének"  felesége  voltam.  Akkor  szembetaláltam  magam  a  gyávaság-
gal,  az  emberi  gyarlósággal,  a  képmutatással.  Sohasem  szerettem  
és  nem is vártam  el azt,  hogy  valaki  méltóságos  asszonyomnak  szó-
lítson,  de az egyszerű  emberi  tiszteletet,  az együttérzést,  ami  mindig  
is megvolt  bennem  és családom  minden  tagjában  mások  iránt,  sze-
rettem  volna,  ha  mi  is  megkapjuk  felebarátainktól.  Nagyon  fájt,  
amikor  azok  a „barátok",  akik  még  nem  is olyan  régen  lépten-nyo-
mon  férjem  kegyeit  keresték,  hirtelen  megváltoztak,  elfordultak,  
cserbenhagytak.  De  voltak jó  emberek,  akik  nem  féltek  szóba  állni  
velünk,  s  bármennyire  furcsa,  még  a sokat  szidott  „Hivatalban"  is,  
és  minden  huzavona  nélkül  teljesítették  törvényes  kéréseimet.  így  
volt  ez  legutóbb  is,  amikor  unokámmal  együtt  a  Németországban  
élő  édesanyámhoz  akartam  utazni,  de  közben  az  útlevelem  határi-
deje  lejárt.  Gyorsan  elrendezték  az  utazáshoz  szükséges  okmá-
nyaimat. 

Nagyon  fájt  az  is,  amikor  a Jóakarók"  arra  akartak  rábeszélni,  
hogy  gyermekeimet  adjam  be  az  állami  intézménybe.  De  a  hozzá-
tartozóim  is  nehezteltek  rám,  hogy  Andrással  és  Marikával  együtt  
nem  utaztam  el külföldi  rokonainkhoz,  nem fordítottam  hátat  Kár-
pátaljának,  amely  miatt  végső  soron  oly  sokat  kellett  szenvednem.  
Sokan  nem  tudták  ugyanis  megérteni,  hogy  nem  tehettem  ilyen  lé-
pést,  hiszen  mindig  bíztam  abban,  akárcsak  férjem,  aki  utolsó  le-
heletéig  hű  maradt  szülőföldjéhez,  hogy  az  igazságra  egyszer  fény  



derül.  Sajnos,  erre  nagyon  sokat  kellett  várnom.«  (Részlet  Fazekas  
Elemér  Ki  volt  Bródy  András?  c.  cikkéből  —  Kárpáti  Igaz  Szó.  
1990.  szeptember  27.)  

Ebben  az időben  a különbíróság kirakatperének  áldozata lett és 
azóta rehabilitálták  többek  között:  Pék Józsefet (1903), Codkó  Mi-
hajlót  (1920)  Antalóc,  Prokop  Georgijt  (1903),  Komját  Georgijt  
(1899), Német  Istvánt,  Doros  Ivánt  (1899) Szerednye,  Aranyi  Zol-
tánt (1899) Gyilove,  Pék Józsefet (1903) Antalóc,  Gutleibet  Konsz-
tantint (1897) Frigyesfalva-Hudlove, Imre Andrást ( 1920) Szalóka, 
Garcsárt Sándort ( 1898) Csap, Kacsur Józsefet ( 1885) Alsószlatina, 
Apijárij Hannát  (1919) Krinviz,  Csehszlovákia—Ungvár,  és  máso-
kat,  valamennyiüket  az  USZSZK  BTK-ja  54.  paragrafusának  6.,  
13.,  11.  és  10.  cikkelyei  alapján  vonták  felelősségre.  



8. Lesújt  az SZSZKSZ  Állambiztonsági  
Minisztériuma  Különtanácsa  

(1944 novembere — 1951 májusa) 

Az  NKVD  szerveinek  valamint  a SZMERS  kémelhárítási  szerv  
hatáskörében  létrehozták  az NKVD Különtanácsát  Kárpátalján  is  
és  1944.  november  26.  —  1951.  május  26.  között  közel  száz  kár-
pátaljai  lakost ítélt halálra, illetve juttatott  a Szovjetunió  börtöne-
ibe,  lágerekbe  és munkatelepekre.  Az  általuk  letartóztatott  értel-
miségieket,  közhivatalnokokat  és  másokat  a  következő  
„ellenforradalmi  bűncselekményekkel"  vádolták  meg  és ítélték  el:  
hazaárulás,  kémkedés,  terrorcselekmény,  diverzió,  rongálás,  sza-
botázs,  szovjetellenes  összeesküvés,  szovjetellenes  agitáció,  láza-
dás  és  politikai  banditizmus,  hazaárulók  családtagjai,  társa-
dalmilag  veszélyes  elem,  stb.  Azt  csak  tüzetesebb  levéltári  
kutatásokból  tudhatjuk  meg,  hogy  a  koncepciós  perek  folyamán  
hány  személyt  ítéltek  el  Kárpátalján.  Az  alábbiakban  a  rehabili-
tálás  sorrendjében  csupán  néhány  tucat  nevet  hozunk  nyilvános-
ságra  a teljesség  igénye  nélkül:  Közöljük  születési  évüket  és  szü-
lőhelyüket,  illetve  a letartóztatás  helyét:  

Katona  Béla  (1923)  Korláthelmec,  Tarkánij  Dmitrij  (1922)  Vel-
jatin,  Györffí  Zoltán  (1904)  Nagykálló—Ungvár,  Bakajsza  József  
(1905)  Gálocs,  Szikács Joahim  (1922)  Ternove  —  Unghosszúmező,  
Pásztor  Ferenc (1880)  Ungvár—Beregszász,  Kevhisvili-Suljarenko  
Olga  (1920),  Fii  Stepan  (1912)  Ungvár,  Kovács  Árpád  (1911)  Ti-
szaújlak—Macsola,  Lőrincz  Mihály  (1922)  Bustyaháza,  Albók  Ro-
zália  (1920), Tatár  Menyhért  (1911)  Tiszabökény,  Miskolci  Ferenc  
(1910) Kamjanica,  Paulik Rudolf (1928) Munkács,  Rziman  Terézia  
(1897) Budapest—Munkács,  Horkay  Barna  (1908) Nagyszőlős,  Se-
res  János  (1892)  Munkács,  Kohán  Mihály  (1922)  Mezőkaszony,  
Horváth  Erzsébet  (1910)  Beregszász—Debrecen,  Szűcs  József  
(1913)  Gecse,  Locker  Zoltán  (1898)  Eperjes—Munkács,  Nagy  Pál  
(1892)  Muzsaly,  Barta  László  (1902)  Szernye,  Bics  Lajos  (1925)  
Mezőkaszony,  Konovics  Hja (1909) Beregszentmiklós,  Derdes János 
(1910) Técső,  Bordás Pál (1900)  Unghosszúmező,  Perevuznyik Jurij  
(1900)  Szerednye—Prága,  Klocsurak  Sztepan  (1895)  Kőrösmező—  
Prága,  Dolinay Miklós (1894) Hosszúmező—Prága,  Mereszij  Gyula  
(1913)  Kamjanszke—Ungvár,  Petrusz—Karpatszkij  Andrij  (1917)  
Técsői  járás.  



9. A kárpátontúli  területi bíróság 
törvénytelen ítéletei  

(1947—1970) 

1946. január 22-én  az SZSZKSZ  Legfelsőbb Tanácsának  Elnök-
sége  rendeletben  szabályozta  Kárpátontúli  Ukrajna  közigazgatá-
sát,  amely  szerint  az  átmenetet  képező  „miniállamot"  az  Ukrán  
SZSZK Kárpátontúli  területévé  szervezték  át.  Ezzel  egyidőben  ha-
tályba lépett az SZSZK BTK-ja,  így  1947-től  a megszüntetett  „kü-
lönleges" bíróság helyett a Kárpátontúli  Területi  Bíróság  ítélkezett  
a  politikai  ügyekben  is.  1947-től  a 70-es  évek  áprilisáig  több  száz  
kárpátaljai  lakost  ítéltek  el  törvénytelenül  az említett  büntetőtör-
vénykönyv  54.,  58.  paragrafusa  cikkelyeinek  értelmében,  akiknek  
túlnyomó  többségét  már  rehabilitálták.  A  teljesség  igénye  nélkül  
közöljük  a  neveket:  

Kutlán  András  (1907),  Valkó  Volodimir  (1922)  Ungvár,  Antal  
Mihály  (1922)  Tereblya,  Badó  Gábor  (1895)  Tiszaásvány,  Bujaló  
Bemard  (1901)  Nagyrát,  Simon  Sándor  (1902),  Barta  András  
(1895)  Szernye,  Kozma  János  (1904)  Beregrákos,  Fábián  Gyula  
(1899), Fábián  Károly (1925) Tiszakeresztúr,  Fábián Rozália  (1901)  
Tiszaújlak,  Turányi  István  (1899) Kovásza—Beregszász,  Jakab Je-
nő  (1902),  Szilágyi  Mária  (1905)  Tiszaújlak,  Soós  István  (1915)  
Románia—Aknaszlatina,  Levcsák  József  (1907)  Ungvár,  Doktor  
Sándor  (1903),  Molnár  Máté  (1921)  Beregrákos,  Barkaszi  Bálint  
(1900)  Beregsom,  Spenik  András  (1905)  Nevicke,  Gelebán  Miklós  
(1913)  Beregszász,  Rákóczi  Bertalan  (1922),  Mikita  Joszif  (1895),  
Fedák  László  (1911),  Bacsinszki  Daniló  (1879),  Ortutay  István  
(1894),  Petrik  Jenő  (1892)  Ungvár,  Benyák  Nándor  (1939)  Ung-
vár—Debrecen,  Pavsin  János  (1910),  Melnik  Jenő  (1931)  Ungvár,  
Melnik  Ilona  (1904)  Daróc,  Keszler  József  (1904),  Karapa  József  
(1906),  Kulik  István  (1913),  Szverenyák  Péter  (1915),  Fedor  And-
rás (1912),  Roszul  Emil  (1926),  Réti  András  ( 1919), Juhász  István  
(1923),  Leiekács  Iván  (1924)  Ungvár,  Juhász  Gyula  (1913)  Kisrát,  
Balog  Sándor  (1891),  Balog  Kálmán  (1877)  Eszeny,  Medve  Péter  
(1893)  USA—Ungvár,  Juhász  István  (1923) Kisrát,  Györké  István  
(1896)Nagygejőc,  Kövér Sándor  (1900)  Ungvár,  Forgon  Pál  (1913)  
Szernye—Visk,  Füzesi  Béla (1906) Nagybereg,  Zareva  Ilona  (1912)  
Ungvár,  Oláh  Ilona (1897)  Tiszaújlak,  Gérus  Pál  (1896)  Tekeháza,  



Pavlics  György  (1920) Beregrákos—Beregszász,  Dóri  István  (1928)  
Királyháza,  és  mások.  

*  *  *  

1944—1955  között  százezrek  sínylődnek  a  koncentrációs  láge-
rekben.  A  száműzöttek  hatalmas  börtöne  volt  a  Gulag-rendszer,  
és  akkora  területen,  hogy  elférne  rajta  néhány  Európa.  A  depor-
táltak  és a politikai  foglyok  utolsó  csoportjai  Sztálin  halálát  köve-
tően, az 1955-ben kiadott amnesztiarendelet értelmében  térhettek  
vissza.  Hogy  tíz  év  alatt  hány  százalékuk  pusztult  el,  arra  csak  
becslések  vannak,  mindenesetre  azt  már  tudjuk,  hogy  az első-  és  
a  második  világháború  csataterein  együttvéve  sem  esett  el  annyi  
életerős  férfi, mint  a háborút  követő  sötét  esztendőkben.  

A  lágerek  vezetői  a  rabok  hazatéréséről  csak  annyiban  gondos-
kodtak, hogy  az útravaló  megadásán  kívül  parancsot  küldtek  szét  
a falvakba, hogy  a falubírók kötelesek  szállást adni  és élelmet biz-
tosítani minden hazatérőnek. A hazatérők közül  sokan abba haltak 
bele,  hogy  amikor  ennivalót  láttak,  mind  magukba  tömték,  s  a  
gyenge  szervezet ezt nem bírta  el.  De azok  sem bírták  sokáig,  akik  
gyógyíthatatlan  betegséget  szereztek  rabhelyükön.  Akiket  pedig a 
lágerélet  megedzett,  azok  évekig  nem  mertek  beszélni  láger-
élményeikről.  A  rímfaragók  is  fejben  őrizték  azokat  a  strófákat,  
melyeket a lágerekben formáltak verssé, „...hogy majd  fiaik,  lánya-
ik, az unokáik is megismerkedjenek  a sok gyászos  lágertörténettel,  
okulásként  terjesszék  azt  firól  fira..."  



10. Szakszótár 
A  szovjet  büntetőrendszerrel  kapcsolatos  
elnevezések,  fogalmak  rövid  ismertetése*  

BIR  (vagy  BITR)  —  Bjuro  iszpravityelno-trudovih  rabot  =  Ja-
vító-nevelő  Munkaügyi  Hivatal.  Olyan  személyek  nyilvántartásá-
val  és elhelyezésével  foglalkozott, akiket szabadságvesztés  nélküli  
—  többnyire  saját  gyárukban,  üzemükben  végzendő  —  kény-
szermunkára ítéltek.  1919—1934 között az Igazságügyi  Népbiztos-
ság hatásköre alá tartozott, ettől kezdve pedig az NKVD, a Belügyi 
Népbiztosság  felügyelte.  

Börtön  = Tyurma.  A szabadságvesztésre  ítéltek  büntetésletölté-
sének  hagyományos  színhelye,  ahol  —  a lágerrel  és  a  teleppel  el-
lentétben  —  az elítélteknek  nem kell  munkát  végezniük.  A  letar-
tóztatottak  és  lágerfogságra  ítéltek  is  börtönbe  kerülnek  először.  
Innen szállítják őket szét nagyobb csoportokban  a lágerekbe. Teljes 
büntetésüket  csak  a kisebb  szabadságvesztésre  ítélt  köztörvénye-
sek töltötték  le börtönben. Attól függően kik, miért és mennyi  időre  
kerültek börtönbe,  a börtönök  típusai  nagy változatosságot  mutat-
nak: fogház,  katonai  börtön,  belső  börtön,  izolátor  stb.  

Dalsztroj  =  Szibéria  északkeleti,  sarkköri  régiójának  meghódí-
tására létesített gazdasági  egység az OGPU-NKVD-MVD  fennha-
tósága  alatt,  amely  a lágerrabok  munkaerejét használta  föl  erre a 
célra.  Az  itt  fölállított  lágerek  elsősorban  a  Kolima-medence  
aranykészleteinek  kitermelésével  foglalkoztak.  

Kényszerletelepítés,  kényszerletelepített  = Szpecposzelenyec  vagy  
szpecpereszelenyec,  illetve  szpecposzelenyije.  Olyan  „szabad  ál-
lampolgár",  aki  szabadságvesztés  terhe  mellett  hagyhatja  csak  el  
a  neki  kijelölt  lakóhelyet.  Többségükben  olyan  személyek,  társa-
dalmi illetve népcsoportok  alkották  e távoli  települések  lakóit,  aki-
ket  eredeti  lakóhelyükről  karhatalmi  úton  telepítettek  ki  és  tele-
pítettek  át  a  számukra  kijelölt  kényszerlakhelyre,  amelyet  többé  
nem hagyhattak  el  (pl.  a kuláktalanítás  során kitelepített  parasz-
tok milliói, egyes „autonóm területek" népcsoportjai). Ettől  némileg 
eltérő  kategóriát  alkottak  a  szabadtelepesek  (volnoposzelenyec);  

V .  Ny.  Zemkov:  A  Gulag  —  tényekben,  adatokban.  Budapest,  1991,  9 0 — 1 0 2 .  
old. 



olyan  lágerfoglyok  voltak  ezek,  akiknek  kiemelkedő  munkatelje-
sítményéért  engedélyezték,  hogy  a büntetés  ideje  alatt lágeren  kí-
vül,  családjukkal  együtt  „szabadon"  lakhassanak.  Ez  a  rendszer  
azonban  csak  1928—1937  között  létezett,  1937-ben  a  szabadtele-
pes foglyokat visszahajtották  a lágerbe.  A be-  és letelepítésnek  ez  
a  módja  a cári  időkig  nyúlik  vissza.  Már  a  cári  kormány  Szibéria  
betelepítésére  használta  fel  a kényszermunkára  ítélt rabok  töme-
gét,  lehetővé  téve,  hogy  szabadulásuk  után  szabadtelepesekként  
ott verjenek  gyökeret,  ahol büntetésüket  töltötték.  

Kényszermunkatábor  -  Kátorga, a szovjet időszakban: KTR vagy 
kátorzsnije  raboti,  kátorzsnije  lagerja.  A  katergon  ('gálya')  görög  
szóból,  a  kényszermunka  egyik  legrégibb  formájára,  a  gályarab-
ságra  utalva.  I.  Péter  vezette  be  az  intézményt:  hajó építésnél, 
bányákban,  Pétervár  építésénél  használtak  nagy  tömegben  kény-
szermunkásokat  (kátorzsnikokat).  A  kényszermunkások  ka-
szárnyabörtönökben  laktak  és  őrszemélyzet  felügyelete  mellett  a  
legsúlyosabb fizikai munkát kellett végezniük.  1898-ban  Szibériá-
ban kb.  300 000 — különféle kategóriájú — száműzött  élt és  ebből  
10  688  elítélt  dolgozott  kényszermunkán,  de  csak  kis  részük  volt  
politikai  elítélt.  A  cári  idők  rossz  emlékű kátorgáját  1917  márciu-
sában  törölték  el  és  csak  1943.  április  19-én  állították  vissza  az  
intézményt, azoknak a „hazaárulásért" elítélt férfiaknak és nőknek 
a  különösen  szigorú  megbüntetésére,  akik  a halálos  ítéletet  csak  
különféle  „enyhítő  körülményeknek"  köszönhetően  kerülték  el.  A  
szovjet „kátorga" a legnehezebb fizikai munkát jelentette,  az egész-
ségügyi  ellátás  szinte  teljes  hiányát  (a  KTR-eseknek  csak  végső  
esetben  járt  orvosi  ellátás,  pl.  csonttörés  esetén,  nőknél  kötelező  
volt  a  terhességmegszakítás).  A  sarkköri  GULAG-lágerek  körze-
teben  és  Kazahsztánban  működtek  1948-ig.  Helyükre  az  úgyne-
vezett  s'peclágok  Ckülönleges  táborok')  léptek,  amelyekben  szigo-
rított  körülmények  között  elsősorban  politikai  elítélteket  
dolgoztattak. 

Kitelepítés  -  viszilka.  Eredetileg  a cári  idők  rossz emlékű  szszil-
ka  ('száműzetés')  szavát  és  büntetési  formáját  hivatott  felváltani  
a bolsevik  Joggyakorlatban".  1918-tól  politikai  ellenfeleik  eltávo-
lítására használják: eszereket, anarchistákat utasítanak ki Petrog-
rádról,  Moszkvából.  Eleinte  pár hónapra  vagy  egy  évre.  A  kitele-
pítettek  ez  idő  alatt  Oroszország  európai  részének  bármely  



nagyvárosában  korlátozás  nélkül  lakhattak.  Idővel  a  kitelepítés  
időtartama  egyre hosszabb lett,  az  új hely  megválasztásának  sza-
badsága  pedig  egyre  korlátozottabb.  1922.  augusztus  10-én  az  
Össz-Szövetségi  Központi  Végrehajtó  Bizottság  dekrétumot  ad  ki  
„Az  adminisztratív  úton  történő  kitelepítés"  címmel,  amelyben  
részben  megújítja  a cári  idők hasonló intézményét  (a  száműzöttek  
egy  része  ugyanis  adminisztratív  vagy  másként:  közigazgatási  
úton  száműzöttekből  állt)  és  megveti  az  alapját  a  kitelepítés  új,  
szovjet gyakorlatának. Akitelepítés  lehetett alapbüntetés,  de igen 
gyakran  a  lágeréveket  követő  mellékbüntetés  volt,  amely  a  sza-
badságát visszanyert elítélt letelepedési  szabadságát hivatott  kor-
látozni. 

Láger,  tábor  vagy  koncentrációs  tábor  vagy javító-nevelő  mun-
katábor.  1923—1930 között  az OGPU koncentrációs  táborai  rend-
szerében,  később  új  elnevezéssel  az  OGPU javító-nevelő  munka-
táborai,  1934  után  az  NKVD  javító-nevelő  munkatáborai  és  
1946-tól  az  MVD  GULAG  rendszerében  működtek  (GULAG  —  
Glavnoje Upravlenyije Lagerej = Lágerek Főigazgatósága).  1934-ig  
az OGPU (Objegyinyonnoje  Glavnoje  Polityicseszkoje  Upravlenyije = 
Egyesített  Politikai  Főigazgatóság,  a politikai  rendőrség  elnevezé-
se) mellett  külön  lágerrendszere  volt  az  Igazságügyi  Népbiztossá-
goknak  minden  egyes köztársaságban,  valamint  az OGPU-tól  kü-
lön  létező  NKVD-nek,  a  Belügyi  Népbiztosságnak  is.  1934. július 
10-én  a  SZU  Népbiztosok  Tanácsa  és  a  Központi  Végrehajtó  Bi-
zottság  rendeletet  hoz  „Az  Össz-szövetségi  Belügyi  Népbiztosság  
(NKVD)  felállításáról",  s  ezzel  egyidejűleg  minden  addig  létezett  
lágert,  1934.  október 27-től  pedig  a börtönöket  is  az új  népbiztos-
ság  hatáskörébe  vonja.  A  szabad  ég  alatt,  a  termelés  színhelye  
közelében  megépített,  szögesdróttal  körülvett  barakképületekben  
élő  lágerrabok  nagy  többségét  az  öt  évnél  nagyobb  szabad-
ságvesztéssel  sújtott  elítéltek  —  köztük  a politikai  elítéltek  —  al-
kották. 

Száműzetés  = szszilka.  A cári  Oroszországban  alkalmazott  bün-
tetési  mód,  amelyet  az  1917-es  februári  forradalom  nyomban  el-
törölt,  a bolsevikok  pedig előbb  a viszilka  (ld. kitelepítés)  enyhébb  
formáival  helyettesítették,  majd  egyre  szűkítve  az  így  kitelepített  
személyek  szabad  helymegválasztásának  jogát,  helyreállították  a  
szó  szoros  értelmében  vett  száműzetés  büntető  gyakorlatát  is.  Az  



1926-os  Büntető  Törvénykönyvben  a száműzetés  már  önálló  bün-
tetési  módként  szerepel  (3-tól  10  évig),  kiegészítő  büntetésként  
pedig  5 év időtartamra.  A 30-as  évek  végétől  már  25 évre  is  lehe-
tett  száműzni  az  elítélteket,  1948-ban  pedig  helyreállították  az  
örökös  száműzetés  gyakorlatát  is.  A  száműzetésben  élGket  szszil-
noposzelenyecként  tartották  nyilván  a hatóságok.  A  lágerből  sza-
badultak  többsége  a  büntetés  letöltése  után  szszilnoposzelenyec  
lett,  vagyis kényszerlakhelyeket jelöltek  ki  számára,  ahol  megha-
tározott  időközönként jelentkeznie  kellett  a helyi  állambiztonsági  
szerveknél. 

Telep  = kolonyija  (régiesen: telepfogház) —  a lágerektől  elsősor-
ban az különböztette meg, hogy többségükben  a kisebb vétségekért  
és bűncselekményekért,  három  évnél  rövidebb időtartamú  szabad-
ságvesztésre  ítélt  17 éven felüli  nők  és férfiak kerültek  ide. (Az  58.  
törvénycikk  alapján  „ellenforradalmi  bűncselekmény"  vádjával  el-
ítéltek  viszont  mind  lágerbe  kerültek.)  A  kolonyija  javító-nevelő  
munkatelepként  működött.  Külön  munkatelepek  voltak  a kiskorú 
gyermekek  számára.  Ebben  a formában  1922—1956  között  létez-
tek. Abban  is különbözött  a lágertől, hogy  itt  a levelezés,  a könyv-
tárhasználat joga  stb.  biztosított  volt,  s kevésbé  szigorú  őrizetben  
voltak  a foglyok. 



FÜGGELÉK 





1. Ügyészi jelentés 

Az Ukrán  Államvédelmi  Bizottság rendelkezésére  álló  okiratok  
szerint megállapítást nyert, hogy a területen tömeges kivégzésekre 
nem  került  sor.  Egyes  személyeket  végeztek  ki  különböző  időben,  
a  területi  bíróság  ítéletei  alapján  (összesen  48  személyt).  

A  kivégzések  egyik  szemtanújának  a szavai  szerint  a holtteste-
ket az ungvári Kapós utcai temetőben, a régi  sírok között hantolták 
el  (éjszaka, titokban),  a sírhantok  megjelölése  nélkül.  A  megtorlá-
sok áldozatainak  a temetkezési  helyeit hivatalosan mindmáig nem 
tárták  fel.  

Azokban  a helységekben,  ahol  megindult  a  munka  a  sztáliniz-
mus  áldozatai  számba  vétele  céljából,  már  több  mint  száz  emlék-
müvet és emléktáblát lepleztek  le (falusi temetőkben,  udvarokban,  
templomfalakon).  A  népképviselők  területi  tanácsa  azon  munka-
bizottságának  1990. május  28—i ülésén, amelyet azért hoztak létre,  
hogy  elősegítse  a rehabilitáltak jogainak  és  érdekeinek  a  biztosí-
tását  és emlékművek  állítását  a megtorlások  áldozatainak,  pótin-
tézkedéseket  vázoltak  fel  e  munka  meggyorsítása  és  elmélyítése  
céljából.  A  területi  végrehajtó  bizottság,  a művelődési  főosztály  és  
a köztársasági kulturális alap területi tagozata kérelemmel fordult  
az USZSZK Minisztertanácsához  és a köztársaság Művelődési  Mi-
nisztériumához,  hogy  engedélyezzék  a megtorlások  áldozatai  em-
lékművének  felállítását  Ungváron  és Szolyván.  Megszervezték  az  
említett  emlékmüvek  felállítására  szánt adományok  gyűjtését kü-
lönböző  szervezetektől  és egyes  állampolgároktól.  

Az  Ukrán  Államvédelmi  Bizottság  levéltárában  nincsenek  bűn-
ügyi  okiratok  úgynevezett  ellenforradalmi  központokról,  blokkok-
ról,  pártellenes  csoportokról  és  frakciókról.  

A.  J.  Bondarenko,  
a  terület  ügyésze,  3.  rangfokozatú  

állami  jogtanácsos  

1990 júniusa 







Az  Ungvári  MGB  főosztály  házkutatási  jegyzőkönyvének  máso-
lata Réti András letartóztatott lakásán készült Ungváron  1949. áp-
rilis  14-én.  

(Az  operatív  tisztek  elkoboztak  egy magyar  nyelvű könyvet:  Du-
nától  a  Donig;  és  20  darab  különféle  írásokat  tartalmazó  papírla-
pokat.) 

















Egy  lágerszoba  képe  

A  lágerszobák  képe:  Egy  szoba  hossza  50  m,  szélessége  10  m.  
Benne  3 kandalló  volt,  a két  végén  és  a közepén.  A  kandallóban  1  
méteres  hasáb  fákkal  tüzeltünk.  —  A  szobákban  3  sor  emeletes  
faágy  állt.  Mérete  kétszer  egyketted  méter.  A szoba  2 végén  és  kö-
zepén  a kandallók  mellett  3—4 m-es  szabad  helyek  voltak.  A többi 
részen  álltak  az  ágyak.  —  Egy  sorban  80  emeletes  ágy  volt.  A  3  
sorban  3-szor  80-szor  2  személy,  azaz  480  ember  lakott.  Nyev-
janszkban  a kerítésen  belül  10—15  ilyen  épület volt.  Ez a láger  így  
kb.  6.000  személyes  volt.  















A  kolimai  lágerből  útban  hazafelé...  
1955.  december  4.  



1955.  szeptember  17. Az  SZSZKSZ  Legfelsőbb  Tanácsa  Elnök-
ségének  rendelete  az  1941—1945.  évi  nagy honvédő háború  idején  
a  megszállókkal  közreműködött  szovjet  állampolgárok  közkegyel-
méről. (Közli  az Izvesztyija  1955. szeptember  18. száma,  százezrek  
szabadulását helyezte  kilátásba.)  





A  XMKSz  f б t i t k á r á n a k  Dupka  

Györgynek. 

Dedavány 

Azzal  a k é r é s s e l  f o r d u l o k  Önhöz  ,  hogy  mint  e j t e r i i l c t l r e h a b l t á l ó 

b i z o t t s á g  t a g j a  s o g i t s e n  édesapám  e r e  r e h a b i l i t á l á s á b a n  .  

Édesapám  Bagu  Mihály  ,  19^9-  ben  t a r t ó z t a t t á k  l e  .  ,  s  I 9 5 o -  ben  

Í t é l t é k  e l  .  195Ü-  1955  közt  különböző  börtönökben  ü l t ,  Culágokon  doit  

( j o l gozo t t  Düne  áz  v o l t  ,  hogy  s z e r e t e t t  d o l g o z n i  ,munkája  árán  

v e t t  húsz  h o l d  f ö l d e t  ,  s  azon  g a z d á l k o d o t t  .  Szeretném  ,  ha  édesapám  

h a l á l a  után  v i s s z a  kapná  emberi  mé l tóságát  .  A  f a l u  megbeesült  

ешЬего  v o l t  .  Mindenünket  e l v e t t e k  és  á tadták  a  kolhoznak  .  

Már  Írtam  a  r e h e b i t á l ó  b í z o t t s á g n a k  ,  de  onnan  Molnár  Berta lan  

azt  f e l e i e  ,  hogy  a  t e r ü l e t i  Ügyésznek  k e l l  i r n i o o  .  Kérem  é r t e -

s í t s e n  hová  f o r d u l j a k  .  kern  hinném  ,  hogy  neház  l e t t  vo lna  az  

ügyet  t o v á b b í t a n i  ,  

Édesapám  adata i  Î  Bagu  Mihály  s z ü l e t e t t  1893-  ban  Bátyúban  

Címem  Paksi  Béláné  

/  Bagu  Mária  /  
I 

Bátyú 

2"95  500  
l e n i n  ut  152  ó  

Maradak  t i s z t e l e t t e l  .  Paksi  Béláné  



AZ  UKRÁN  SZOVJET  
SZOCIALISTA  KÖZTÁRSASÁG  

T Ö R V É N Y E 
AZ  UKRAJNAI  POLITIKAI  

MEGTORLÁSOK  ÁLDOZATAINAK  
REHABILITÁLÁSÁRÓL 

1917  után,  a  polgárháború  
időszakában  és  az  azt  követő  
évtizedekben  Ukrajna  földjén  
sok  vér  lolyt.  Embertelen  és  
antidemokratikus  törvények  
alapján,  a  törvénytelenség  és  
önkény  következtében  az  ártat-
lan  emberek  milliói  voltak  ki-
téve  üldöztetéseknek  politikai  
tevékenységük,  megnyilatko-
zásaik  és  vallási  meggyőző-
désük  miatt.  A  múlt  különö-
sen  súlyos  örökségét  jelentik  
azok  a  tömeges  megtorlások,  
amelyeket  a  sztálini  rezsim  és  
köztarsasági  szekertolói  hajtot-
tak  végre.  A  bírósági  és  bíró-
ságon  kívüli  leszámolások  al-
kalmával  durván  megsértették  
az  alkotmányos  normakat,  ame-
lyek  az  állampolgárok  jogai-
nak  és  szabadságjogainak,  a  
bírósági  eljárások  elemi  nor-
málnak  védelmére  hivatottak.  

Az  Ukrán  SZSZK  Lcgtcl-
^óbb  Tanácsa,  rámutatva  arra,  
hogy  a  3 0 — 4 0 - e s  években  és  
az  30-es  évek  elején  meghur-
colt  emberek  egy  részének  Jo-
gait  a  Szovjetunió  törvényei  
értelmében  már  helyreállítot-
ták,  úgy  véli,  hogy  a  politi-
kai  megtorlások  áldozatai  re-
habilitációjának  fel  kell  ölel-
nie  az  1917  után  következő  
egész  időszakot,  egészen  a  Je-
len  törvény  életbe  lépéséig,  és  
kl  kell  terjednie  azokra  a  sze-
mélyekre.  akiket  az  Ukrán  
SZSZK  bíróságai  cz  alatt  az  

Idő  alatt  ítéltek  el  alaptalanul,  
vagy  a  köztársaság  területén  
más  állami  szervek  hurcoltak  
meg  bármilyen  formában,  be-
leértve  az  élettől  vagy  a  sza-
badságtól  való  megfosztást,  az  
erőszakos  áttelepítést,  kiuta-
sítást  vagy  száműzetést  a  köz-
társaság  határain  túlra,  az  ál-
lampolgárságtól  való  megfosz-
tást.  a  gyógylntézményekben  
való  erőszakos  elhelyezést,  az  
állampolgári  jogoktól  vagy  
szabadságjogoktól  való  meg  
fosztást  vagy  azok  megnylrbá-

.  lását  politikai,  szociális,  osz-
tályszempontok,  nemzetiségi  
és  vallási  motívumok  alapján.  

Az  Ukrán  SZSZK  Legfel-
sőbb  Tanácsa  elítéli  a  megtor-
lásokat  és  elhatárolja  magát  
a  társadalom  Irányításának  
terrormódszercltől,  együttér-
zését  lcjczl  kl  az  alaptalan  
meghureolások  áldozatainak,  
hozzátartozóiknak  és  rokona-
iknak,  hangot  ad  annak  a  szán-
dékának.  hogy  állhatatosan  tö-
rekszik  az  Igazságosság  hely-
reállítására,  az  önkény  követ-
kezményeinek  és  az  állampol-
gári  Jogok  megsértésének  ki-
küszöbülésére.  arra  törekszik,  
hogy  biztosítsák  az  ebben  az  

Időszakban  a  törvénytelen  meg-
torlások  okozta  anyagi  és  er-
kölcsi  károk  kompenzálását  a  

(Befejezés  a  4.  oldalon.)  
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