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1956 mai  szemmel  

„1956-os  magyar  események...",  „magyar  ellenforradalmi  
lázadás..." Bármennyire  is furcsa, ilyesfajta, a végletekig  le-
egyszerűsített  meghatározásokra  korlátozódott  az  utóbbi  
időkig  a  volt  Szovjetunió  számos  állampolgárának  az  elkép-
zelése  Magyarország  történelmének  1956.  októberi-novem-
beri  tragikus  és egyúttal  hősies  napjairól.  

Az ilyen  elvont, semmit  sem  kifejező értékelések  e  kivéte-
lesen  drámai  időszakról  nemcsak  Magyarország,  de  maga  a  
Szovjetunió számára  is,  annyira  erőteljesen  hatott  a  mi  né-
pünk  többségének  tudatára,  hogy  még most  is gátolja  az  új-
fajta, más  szempontú  értékeléseket  a  magyar  nép  megmoz-
dulását  illetően,  ami  nem  is  olyan  régen  történt.  Azon  
értékeléseket,  amelyek  mind  erőteljesebben  nyertek  teret  a  
tudatunkban  azok  után,  hogy  M.  Gorbacsov  szovjet  elnök  
kénytelen  volt  hivatalosan  elítélni  az  akkori  szovjet  állam-
vezetés  elhatározását  a katonai  erök  bevetéséről  Magyaror-
szágon  1956 őszén, amelyet katonai intervenciónak  nevezett,  
azután  pedig  Borisz  Jelcin  orosz  elnök  egy  egész  dokumen-
tumköteget  adott  át  Magyarország  vezetőinek,  amely  feltár-
ta  ennek  az intervenciónak  a folyamatát  és ihletöinek  a  sze-
repét. 

Annak  ellenére,  hogy  úgy  Magyarországon,  mint  Nyuga-
ton már  sok számunkra  is ismert kutatás  eredményei  láttak  
napvilágot  Magyarország  történetének  erről  a  szakaszáról,  
okmányokat  tettek  közzé,  köztük  a  fentebb  említetteket,  a  
szovjet időszaki  sajtóban, újabban pedig  a  FÁK  országainak  
a  sajtójában  és  főleg  az  oroszországiban,  csupán  az  utóbbi  
időben  kezdtek  megjelenni  olyan  publikációk,  amelyek  elég-
gé átfogó elképzelést  nyújtanak  az akkori  magyarországi  fej-
leményekről.  Különösen  értékesek  ama  események  szemta-
núinak  és  közvetlen  résztvevőinek  a  visszaemlékezései.  És  



nem  is  lényeges,  hogy  milyen  álláspontra  helyezkednek  az  
elbeszélők.  Az  objektivitás  ennek  nem  látja  kárát ,  sőt  még  
inkább  fokozódik. Végül  is kiderül  a  történelmi  igazság  az  ak-
kori  napokról,  és  a  hangsúlyok  mind  a  magyar,  mind  a  többi  
kutatónál  kezdenek  mindinkább  egybeesni.  Az  1956-os  őszi  
magyarországi eseményeket,  a hadműveleteket  még a  kevésbé  
érdekeltek is egyre inkább nem véletlen történelmi jelenségnek 
tekintik,  hanem  a  magyar  honpolgárok  hősi,  forradalmi  fellé-
pésének  országuk  szabadságáért  és  függetlenségéért.  

Akkor  hát  mi  okból  maradt  fenn  mindmáig  olyan  nagy  
nézetkülönbség  nemcsak  a  nyárspolgárok,  hanem  azok  kö-
rében  is,  akik  az  események  hiteles  magyarázására  pályáz-
nak?  Miért  van  az,  hogy mi,  a  szovjet propaganda  neveltjei,  
akik  nem  vagyunk  képesek  teljes  egészében  megszabadulni  
annak  dogmáitól, gyakorta nem mutatunk  érdeklődést  e tör-
ténelmi  események iránt,  közömbösek maradunk,  noha  ezek  
rendkívül  fontosak  történelmileg  nemcsak  Magyarország,  
hanem  Európa  és  az  egész  világ  sok  más  országának  a  sor-
sára  nézve  és  elsősorban  a  volt  Szovjetunió  saját  nemzeti  
otthonaikra  talált  polgárai  részére.  

Azért,  és  ebben  könnyű  meggyőződni  bármelyik  elfogulat-
lan  embernek,  hogy  az elmúlt  évek  során  a rendkívül  primi-
tíven, de módszeresen,  ahogy csak  egy totalitárius  országban  
lehet  propagandát  folytatni,  mindannyiunkra  ráerőszakol-
ták  azt  az  egyetlen  elképzelést,  hogy  az  általunk  tanul-
mányozott esemény tipikusan magyar jelenség.  Az övék, nem 
a  miénk,  nem  szovjet.  Kevés  nép  és  ország  van  a  világon?  
Netalán  kevés  esemény  zajlik világszerte? Vajon keveset  ás-
kálódik  a  világ  imperializmusa,  amire  mindenkor  méltóan  
vágunk  vissza?  Nem  mindennapi  esemény  ugyan,  de  ez  ná-
luk,  a magyaroknál  történt,  nem minálunk.  Mi csak  segítsé-
get  nyújtottunk  részükre.  

A magyarországi  eseményekről  szóló  riportok,  amelyek  a  
központi  és  a  helyi  sajtóban jelentek  meg,  a  rádióban  hang-



zottak  el,  a  figyelmet  főképpen  a  magyar  kommunisták  ki-
végzésének,  szovjet katonák  meggyilkolásának,  pá r t -  és  ál-
lami  intézmények  elfoglalásának  az  eseteire  terelték,  ami  
természetesen  felháborodást  és  az  áldozatok  iránt  megnyil-
vánuló  részvétet  váltott  ki.  

A magyarországi  eseményekről  kapott  ilyen  egyoldalú  in-
formáció hatására  a nyárspolgár  mindinkább  saját  elképze-
léseinek  a túszává  vált,  nem  sejtve,  hogy  az  információ  ten-
denciózus  tálalása  a  szovjet  rendszer  részére  előnyös  
közvélemény  formálását  szolgálja.  A szovjet propaganda  ki-
tűzte  és  elérte  ezt  a  célt,  miközben  figyelmen  kívül  hagyta  
a  szocialista  rendszer  részére  káros,  mint  kiderült,  végzetes  
fogyatékosságokat, hogy úgy tüntesse  fel az  1956-os  magyar-
országi eseményeket, mintha  azok gyakorlatilag  függetlenek 
voltak  a Szovjetuniótól  és annak  politikájától,  s kizárólag  az  
imperialista  környezet  rovására  írták  őket.  

Ki  tudhatott  erről,  legalábbis  részben,  kinek  állt  módjá-
ban,  még  ha  tudomása  is  volt  róla,  elmondani  az  egyszerű  
szovjet polgároknak,  hogy  a  Szovjetunió  a  felső politikai  ve-
zetés személyében  fegyveres támadást  hajtott végre  egy  más  
ország  ellen, durván  beleavatkozott  egy szuverén  ország  ér-
dekeibe.  Hogy  a  hírhedt  internacionalizmus  zászlaja  alatt  
hadüzenet  nélküli  háborút  viselt,  miáltal  megszegte  a  nem-
zetközijog,  az államközi  viszony összes szabályát.  Hogy  sem  
Magyarország  tagsága  a Varsói  Szerződésben,  sem  a  szocia-
lista  országok  úgynevezett  táborához  való  tartozása,  sem  a  
magasztos kommunista  eszmék,  sem  a proletár  egység,  ame-
lyen  a  Szovjetunióban  uralkodó  ideológia  alapult,  nem jogo-
sította  fel  a  Szovjetuniót  arra,  hogy  más  országok  rovására  
szélesítse  a saját birodalmát,  még ha  ezek  szocialista  orszá-
gok  is,  és mint  a saját háza  táján,  parancsolgasson,  sztálini  
uralmi  módszereket  alkalmazva  az  engedetlen  népek  véres  
rendszabályozására. 



Azok  az állítások,  miszerint  a Szovjetuniót  a  szocializmus  
vívmányainak  megvédésére  irányuló  politikai  érdekek  vezé-
relték,  valamint  katonai jellegű  megfontolások  a  Nyugattal  
való  szembenállás  keretein  belül,  az  a  nézőpont,  amelyhez  
nemcsak  sokan  ragaszkodnak,  de amelyet  még most  is  igye-
keznek ránk  erőszakolni,  nem szolgálhat  alapul  ahhoz,  hogy  
a magyar nép tragikus forradalmi fellépését  a Nyugat felfor-
gató tevékenysége  következményének,  az  országon  belüli  el-
lenforradalmi  erők  összeesküvésének  tekintsük.  

A hatalomhoz jutott új szovjet vezetők meg sem  kísérelték,  
hogy változtassanak  ezen az irányvonalon,  hogy újraértékel-
jék  ama  eseményeket.  Ellenkezőleg,  mindent  elkövettek  an-
nak  érdekében,  hogy  saját  országukban  feledésbe  merüljön  
az  egész  világ  által  ismert  katonai  intervenció  ténye,  amely  
Magyarország  további megszállásához  vezetett,  hogy  a  szov-
jet  sajtóban  1956  októberében  és  novemberében  megjelent  
tendenciózus  információk mint  abból az időből származó  leg-
főbb adatforrások  maradjanak  meg.  Minden  lehetségest  el-
követtek annak  érdekében,  hogy eltitkolják  a szovjet nép  elől  
azt  a tényt,  hogy  a magyarországi  felkelés volt Európában  a  
szovjet rendszerrel  és birodalmi  törekvéseivel  szembeni  első  
fegyveres  kihívás,  valamint  azt,  hogy  az  egész  emberiség  
(úgy  ám)  boldogságáért  küzdő  harcos  tógájában  tetszelgő  
Szovjetunió  hírnevére  és  magára  a  rendszerre  épp  annak  
„építője" mért csapást. Olyannyira nyilvánvaló  és egyben rej-
tett,  belülről  jövő  csapást,  hogy  a  rendszerben  keletkezett  
repedéseket  annak  teljes összeomlásáig  sem  sikerült  elsimí-
tani. 

Az  1956-os magyarországi  események  tudatos  elferdítésé-
ben  nem  kis  szerepet játszott  a magyar  kutatók  buzgósága,  
akiknek  „az ellenforradalmi lázadás  dicstelen  végéről",  „Ma-
gyarországnak  a  szocialista  közösségből  való  kiszakítására  
és  az imperialisták  táborába való bevonására  tett  kísérletek-
ről",  imperialista  és  ellenforradalmi  összeesküvésről  szóló  



műveit  előszeretettel  publikálták  a  szovjet  sajtóban  még  a  
közelmúltban  is.  

Most már  nem kétséges,  hogy  a magyar  valóság  tendenci-
ózus bemutatása, ama folyamatok magyarázása, amelyek  eb-
ben  az  országban  szociális  robbanáshoz  vezettek,  nemcsak  
minket,  szovjet polgárokat  tévesztett  meg,  de vezetőinket  is,  
akik  vagy  nem  értették  meg  a  helyzetet  a  Nyugattal  való  
szembenállás kábulatában,  vagy nem merték  levonni  maguk  
részére  a  kellő  tanulságokat.  Ugyanis  az  újabb  népfelkelés  
1968-ban  Csehszlovákiában  és  1980-ban  Lengyelországban  
egyértelműen  a  rendszer  hanyatlására  utalt,  arra,  hogy  a  
rendszerbe  mind  mélyebben  hatolt  be  az  ék,  amelynek  a  ki-
rángatására  tett  erőfeszítések  e rendszer „átalakítása"  segít-
ségével,  valamint  az  összes  intézményei  mesterséges  átren-
dezése  révén  csak  siettette  az  összeomlást.  

Vajon sokan tudták-e  közülünk  akkor,  de még ma is,  hogy  
a szovjet hadsereg vezérkara által kitervelt „Vihar" fedőnevű 
hadművelet,  amelyben  kb.  60 ezer katona  és tiszt vett  részt,  
azt  a  magyar  kormánytól  és  a  magyar  hadseregtől  teljesen  
független  célt tűzte  ki,  hogy gyorsan  és határozottan,  amint  
a  fedőneve  is jelzi,  megsemmisítsék  a magyar  felkelőket,  le-
fegyverezzék  a  reguláris  alakulatokat,  amelyekben  mind  
nyilvánvalóbban  volt észlelhető  a felkelők támogatására  irá-
nyuló  törekvés,  megbénítsák  a  szovjet csapatokkal  szemben  
álló többi erőt, megszilárdítsák  a magyarokra  erőszakolt  szo-
cialista  rezsimet.  Ezáltal  megtartsák  Magyarországot  a  var-
sói paktum  és  a  szocialista  tábor  tagállamai  közt.  

Mivel  születésünktől  fogva egy kaptafára,  szovjet  mintára  
neveltek  bennünket,  az  igazat  mondva  mi  magunk  sem  kí-
vántunk  másfajta  értékeléseket.  Bennünket  kielégített  az  
ügyesen  manipulált  információs  tényegyveleg.  Mert  há t  lé-
lektanunk,  eltekintve attól  a kis számú  rettenthetetlenektől,  
akik  mindenkor  életben  tart ják  a szabadságszeretet,  szelle-
mét, teljes egészében  a szovjet hazafiságra lett  bekovászolva,  



amely  nem  hagyott  helyet  lelkünkben  a  nemzeti  büszkeség,  
a függetlenség érzése számára.  Mivel nem voltunk  szabadok,  
képtelenek  voltunk  megérteni  mások  szabadságérzetét.  

A megújhodás éltető sugara,  amelyet  a sztálini  kultusz  le-
leplezése eredményezett  országunkban,  és amelyik aztán  vá-
ratlanul  elhalt  „a szocializmus  építéséért  vívott  mindennapi  
harc" fullasztó légkörében,  a szovjet polgárt  csak tovább  erő-
sítette  a  szocializmusba vetett  hitében  és ezáltal  el  is  ringat-
ta.  A legyőzhetetlen  kommunista  eszmékről  keltett  gigászi  
hazugság  csak  most  kezdett  igazán  erősödni,  megmérgezve  
számos  ország  millió  és  millió  polgárának  a  tudatát .  

Nem  kevés  év múlik  még  el,  amíg  a szovjetek  országának  
népe  teljesen  kiábrándul  a  szocialista  utópiából,  megérti  a  
hatalom  hazugságát  és  végleg,  mindörökre  visszautasítja  a  
reá  erőszakolt  életmódot,  amelyet  olyan  büszkén  igyekezett  
a  szovjet hadsereg  1956. októberében-novemberében  tankok  
és  gépfegyverek  segítségével  a  magyarokra  ráerőszakolni.  

Vajon  nem  ez  az  oka  az  1956-os  magyar  forradalom  ré-
szünkről  való  leegyszerűsített  megközelítésének?  Az  ezen  
alapuló  közömbösség  tompította  el  tudatunkban  a  magyar  
hősiesség megértését,  és az  egyenlőtlen  harc áldozatai  iránti  
együttérzésünket.  Kommunista  fásultságunkban  nem  vet-
tük  észre  az  áldozatul  esett  saját halottainkat  sem,  akiket  a  
rendszer  a  néptől  titokban  magyar  földön hantolt  el.  A  töb-
bieket,  a  nyomorékokat  szétszórta  az  irdatlan  szovjetország  
területén,  évtizedekre jó  erősen  befogta  a  szájukat.  így  lett  
eltitkolva  az igazság saját népünk  elől  a magyarországi  igaz-
ságtalan  háborúról  és  áldozatairól.  

Annál  inkább  felemelő érzés  lesz  tudomást  szerezni  földi-
jeinkről,  azokról  a  kárpátaljaiakról,  akik  szívvel-lélekkel  
magukévá  tették  a  felkelők  eszméit  és  rettenthetetlenül,  
mint  azok  ott  Budapesten,  kihívást  intéztek  a  rendszerhez.  
A büntető lágerekben  letöltött  évek és a további  üldöztetések  
sem ingatták  meg az eszményeikbe vetett hitüket.  Hőstettük  



méltó jutalma  a független Magyarország  által  adományozott  
kitüntetés. 

Ahhoz, hogy megértsük  a felkelt magyarok  érzéseit,  el  kell  
ismerni,  hogy  a  Szovjetunió  Magyarországra  eleinte  mint  a  
háborúban  legyőzött  országra,  majd  pedig  mint  politikai  és  
katonai szövetségesére ráerőszakolta  a szovjet életformát: az 
egyenlősdiséget,  ami  végső  soron  elszegényesedéshez  és  
nincstelenséghez vezetett,  a kommunizmus  utópisztikus  esz-
méit, ami út  a semmibe,  a hazugságot  és  a hamisítást,  amely  
eltorzította  a  valódi  történelmet,  területének  megszállását,  
amely  megfosztotta  függetlenségétől.  Az  internacionalizmus  
képében  az  a  viselkedési  norma  vált  kötelezővé,  amikor  a  
magyar  csak  akkor  számított  hazafinak, ha  dicsőítette  októ-
ber  számára  idegen  országának  az  életformáját.  Mindaz,  
amiben  saját  hazájához  kötődött,  nacionalizmusnak  minő-
sült. 

És  mindezek  felett  ott  lebegett  egy  megtorló  gépezet  az  
állambiztonsági  szolgálat  és  a  kommunista  párt  személyé-
ben, amelyeket  szovjet mintára hoztak létre  és nagyobb  részt  
szovjet  szakértők  irányítottak  és  amely  irgalmatlanul  meg-
büntette az engedetleneket, erkölcsileg és  fizikailag  megtörte  
az  embert,  kollektív,  csordaszerű  életmódra  kényszerítve,  
ahol  az  egyéniség  semmi.  

Minél  tovább tartott  ez az  erőszak,  annál  magabiztosabbá  
vált  a határon  túli  szovjet testvér ama  elképzeléseiben,  hogy  
a  magyarnak  is  ugyanúgy  kell  élnie,  mint  másoknak,  és  a  
Szovjetunióban  az évtizedek során  gyökeret  vert véres  rezsi-
met  ő  is,  akárcsak  szovjet  testvére,  a  saját jának  kell  hogy  
tekintse.  És  hogy  a  szocialista  táborbeli  testvéreken  kívül  
mindenki  más  —  ellenség.  

Vajon nem  ez  a  téveszme  szülte  az  erősödő  szocialista  kö-
zösségről  és  a  proletár  egységről  szóló  illúziókat,  és  ugyan-
ilyen  téves  politikai  döntéseket  eredményezett?  Hogyan  is  
lehetne  mással  magyarázni  a  további  katonai  kalandokat  



Csehszlovákiában  és Afganisztánban azzal egyidejűleg,  hogy 
elháríthatatlanul  közeledett  magának  a  Szovjetuniónak  a  
megbénulása  és széthullása.  A rendszer valójában saját  ma-
gát falta fel és csak  azok  a politikai vakok bánkódnak  utána,  
akik  ezt  a  folyamatot nem  vették  idejében  észre.  

Az  effajta életmód,  a  sztalinista  szellem  Magyarországon  
nem  fogant meg,  nem bénította  meg honpolgárai  lelkét.  En-
nek eredménye volt a népfelkelés ereje, amely nemcsak  Sztá-
lin  emlékművét  döntötte  le,  elutasítva  diktátori  erkölcseit,  
hanem  megmutatta  az  ilyen  erkölcsre  támaszkodó  rend-
szerek  ingatagságát  is.  

Manapság  időnként  szánjuk-bánjuk  viselkedésünket  —  
idejében  nem  kapcsolt  az  agyunk.  De  később  sem  kapcsolt.  
Legalábbis  a felkelők egyik fö követelését illetően — „Kivonni 
a  szovjet csapatokat  Magyarországról!",  („Oroszok,  menjetek  
haza!")  Evek múltak  el,  és végezetül  ezek  a  csapatok  dicste-
lenül  vonultak  ki  ebből  az  országból.  Családostul,  legalább  
100  ezer  ember.  Meg sem  értve  azt  a  hosszú játszmát,  ame-
lyet  az  ö részvételükkel  folytattak,  és  akik  fegyvertényük-
ként  csak  egy  kétes  értelmű  győzelmet  könyvelhettek  el  —  
a  felkelt magyar  nép  elleni  győzelmet.  

A szovjet vezetők  1956-os magyarországi  tevékenységének  
jellege  a véletlen műve volt. Alapjait  a szovjet rendszer  saját  
népével  és más  népekkel  szembeni  sokéves rabtartó  gyakor-
lata, mindennemű szabadság és függetlenség elnyomásának,  
a  kommunista  diktátummal  szembeni  mindennemű  ellenál-
lás  kegyetlen  elfojtásának gyakorlata  képezte.  Minden,  ami  
akadályozta  a „szocializmus  triumfális haladását  egy  külön-
álló  országban",  „triumfális haladását  más  országokban",  ir-
galmatlanul meg lett semmisítve, legyen az egy személy,  em-
bercsoport,  illetve  egész  népek.  

Demokratikus jelszavakkal  álcázva magát,  a szovjet rend-
szer leginkább  a demokráciát,  a szabadságjogokat tiporta  el,  
nem tűrte  meg saját országában,  még kevésbé más  országok-



ban,  ahol csak módjában állt eröszakot alkalmazni.  A szovjet 
rezsim  fennállásának  minden  esztendejében  saját  polgá-
rainak  százezreit  fosztotta  meg  életüktől  fizikai  megsemmi-
sítésükkel,  golyó általi  vagy éhhalállal,  lágeri  kényszermun-
kával,  erkölcsi  gyötréssel,  háborúkban  való  kiirtásukkal.  
Ezeknek  az  áldozatoknak  a  számát  gyarapították  a  Sztálin  
nevelte  hadvezérek,  akik  elősegítették  a  szovjet  birodalom  
terjeszkedését  a kelet-európai  államok  rovására.  

A  magyar  áldozatok,  a  szovjet  katonai  veszteségek  nem  
enyhítették  e rendszer  diktatórikus jellegét,  pedig  kegyetle-
nül  megbotlott.  A  magyarországi  eseményeket  követően  
1962-ben Novocserkaszkban vérontásra  került  sor  (ugyanaz  
a  haderő,  ugyanazok  a  módszerek),  azt  követően  a  csehszlo-
vákiai  és  az  afganisztáni  intervenció  és  legutóbb  a  tbiliszi,  
vilniusi,  bakui  véres  események,  a  sikertelen  katonai  puccs  
Moszkvában  ugyanazokkal  a tankokkal,  ugyanazzal  a  kato-
nai  rendszabályozás  politikájával.  

Nincs  mit  csodálkozni  azon  sem,  hogy  a  szovjet  rendszer  
által  kimustrált  egyes  vezérek,  most  már  a  FÁK  keretében  
még  mindig  az  erőben,  a  katonai  furkósbot erejében  bíznak  
a  függetlenséget  kivívó  egyes  népekkel  szemben.  

Minden  egyes  esetben,  amikor  a  szovjet  vezetés  a  saját  
rendőri  expanziós  politikája megvalósítására  használta  fel  a  
szovjet  katonát,  a  hangsúly  mindannyiszor  azon  volt,  hogy  
a  katonák  kötelességüket  teljesítik.  Ily  módon  a  különböző  
adatok szerint  a hatvanezer  katona  és tiszt  közül,  akik  részt  
vettek  Magyarország  lerohanásának  a hadműveletében,  kb.  
700-an  maradéktalanul  teljesítették  kötelességüket,  mert  
elestek  a  harcokban.  1450-en  megsebesültek,  51  katona  
nyomtalanul  eltűnt.  Számolatlanul  maradtak  azok,  akik  
egész  életükre  nyomorékok  lettek,  erkölcsileg  sérültek  meg.  

Ezzel kapcsolatban  nem feledkezhetünk meg azokról  sem,  
akik  honpolgári  kötelességüket  teljesítették  maradéktala-
nul:  több mint  4 ezer magyar  felkelő esett  el. Ezrek  sebesül-



tek  meg  és  váltak  nyomorékká,  több  mint  13  ezer  ember  ré-
szesült  megtorlásban  üldöztetés,  letartóztatás,  börtönbüntetés  
révén.  Több mint  300 embert  kivégeztek,  kb. 700-at  deportál-
tak,  többek  között  a  Szovjetunióba.  200 ezer  ember  disszidált.  

Eletük  árán  teljesítették  kötelességüket  a  magyar  forra-
dalom ihletői — Nagy Imre miniszterelnök,  Maiéter Pál  hon-
védelmi  miniszter  és  a  többi  hős.  

Feltételezzük,  hogy  azok  a  szovjet  államférfiak  és  legfel-
sőbb hadvezetők is teljesítették kötelességüket, akik  katonái-
kat  és tisztjeiket küldték  megrendszabályozni  az  engedetlen  
magyarokat.  Köztük  volt  az  is,  aki  maradéktalanul  teljesí-
tette  ugyan  a  kötelességét,  de  még  sokáig  életben  maradt.  
Egyike  az  akkori  szürke  eminenseknek  — Jur i j  Andropov  
volt magyarországi  szovjet nagykövet,  aki  a tragikus  napok-
ban  a  fő szovjet informátor,  de lehetséges,  hogy  dezinformá-
tor  volt,  aki  a  szovjet  haderőnek  az  1956-os  magyar  forra-
dalom  elfojtására  való  felhasználásában  irányító  szerepet  
játszott,  aki  a  magyarok  részére  a  terror  és  a  szabadság  el-
fojtásánakjelképévé  vált.  

Evek  során mindig  az árnyékban  maradva,  a  többi  szovjet  
vezérek  háta  mögött  ő volt  az  első,  aki  az  erőszak  azonnali  
alkalmazásának  egyik  kezdeményezője,  híve  volt,  azokkal  
szemben,  akik  az  ő feltevése  szerint  nem  fogadták  el  a  szo-
cializmust  és  a  kommunista  dogmákat,  függetlenül  attól,  
hogy  ez  egy szovjet disszidens  véleménye,  vagy  egy más  nép  
akaratának  a megnyilvánulása  volt. A katonai elnyomás  ma-
gyarországi  példája  élete  végéig  serkentően,  döntő  érvként  
hatott  rá,  ha  hasonlóképpen  kellett  cselekedni.  

Ez  idő  alatt  pedig  a  kétes  értékű  magyarországi  szovjet  
győzelem  hátterén,  amely  a  kommunista  eszmék  újabb  dia-
dalát  volt  hivatva  megtestesíteni  a  világ  közvéleményének  
szemében,  a Szovjetunió egyértelműen igazolta hírnevét  nem 
csupán  mint  a  forradalom  exportőre,  hanem  nemzetközi  
csendőri  szerepét  is.  



Elkezdődött  a  demokrácia  ama  hajtásainak  az  eltiprása,  
amelyek  a  személyi  kultusz  leleplezése  után  jelentkeztek.  
Tüntetőleg fékeződni kezdett  a  sztálini  kultusz  következmé-
nyeinek  a felszámolása,  megvalósítatlanul  maradtak  azok  a  
gazdasági-politikai  reformok,  amelyekben  annyira  bízott  a  
nép. Vészjósló lehűlés állt be  a nemzetek  közötti  viszonyban.  
Az első szocialista  ország mind  nyilvánvalóbban  a  nukleáris  
rakétafegyverkezésre  orientálódott,  nem  tételezve  fel,  hogy  
nem  lesz  módjában befutni  a  célba.  

Nos,  kinek  a  történelme  íródott  1956-ban  Magyarorszá-
gon? Csupán magyar  eseményekről  volt szó? Vagy talán  egy-
ben  a  mi  nemzeti  jövőnk  előhírnökei  is  voltak  ezek  az  ese-
mények? Figyelmesen  elemezve  a helyzet alakulását  azon  az  
őszön  a  velünk  szomszédos  országban,  ma  már  ezt  is  állít-
hatjuk. 

Alekszej  Korszun,  
a  KGB  nyugdíjazott  ezredese,  

a  Kárpátaljai  Területi  
Rehabilitációs  Bizottság  tagja  

1993.  május  31.  

Oroszból  fordította:  Torbics  Endre.  





A  SZABADSÁGHARC  ELTIPRÁSÁT  

KÁRPÁTALJÁRÓL  IRÁNYÍTOTTÁK  



Kádár  szolnoki  beszédét  Ungvárról  sugározták  

1956. november 4-én,  amikor  a szovjet csapatok  általános  
támadást  intéztek  a  felkelők  ellen,  mint  ismeretes,  a  Nagy  
Imre  csoport  azzal  a  tudattal  menekült  a  jugoszláv  követ-
ségre, hogy onnan Jugoszláviába távozhatnak  s folytathatják 
politikai  tevékenységüket  a  szabad  Magyarország  érde-
kében.  Miként  alakult  a  sorsuk?  Szemtanúk  korabeli  beszá-
molóiból,  visszaemlékezésekből,  dokumentum-  és  forrás-
közlésekből,  e  kérdéskörrel  foglalkozó  tanulmányokból  és  
feldolgozásokból már  tudjuk.  

„Szolnokról  viszont  még  ezen  a  napon  rádióközlemény  
hangzott  el, hogy megalakult  a Forradalmi  Munkás-Paraszt  
Kormány,  amely  a Szovjetunió Fegyveres  Erőinek  segítségé-
vel  megkezdte  „harcát  az  ellenforradalom  felszámolására".  
Ezt  a  közleményt  még csak  négyen jegyezték,  azok,  akik  je-
len voltak Szolnokon: Apró Antal, Kádár János, Kossá  István  
és  Münnich  Ferenc.  Ma  már  tudjuk,  hogy  november  1-е  és  
4-ke  között, Kádár  megjárta  Moszkvát  és Ungváron  keresz-
tül  tért  vissza  a  szovjet vezetés  áldásával  Szolnokra."  —  ol-
vassuk Az  1956-os  forradalom  című történelmi  olvasókönyv-
ben,  amelyet  a  Tankönyvkiadó  1991-ben jelentetett  meg  a  
középiskolásoknak. 

Itt igen fontos megjegyezni: napjainkig  a közvélemény  úgy  
tudta,  hogy  1956.  november  3 -án  az  új  forradalmi  központ  
Szolnokon jött  létre,  s  november  4-én  innen  intéztek  kiált-
ványt  a  magyar  néphez.  

Sándor  László,  aki  ez  időben  az  Ungvári  Rádió  magyar  
adásában  dolgozott, november 3-án, szombaton  azt  a felada-
tot  kapta,  hogy  olvassa  be  Kádár  János  és  Münnich  Ferenc  
nyilatkozatát  arról,  hogy  megalakult  az  új  forradalmi  és  
munkás-paraszt  kormány,  s munkára  szólítja  a  lakosságot.  
Állítólag  Munkácson  találkoztak  a  magyar  pártemberek  a  



szovjet pártemberekkel,  ott készültek  a nyilatkozatok,  onnan  
hozták  át  Ungvárra,  mert  Szolnokra  messzebb  volt  az  út.  
Ezek szerint  a „Szolnokon megalakult kormány híre  egy nap-
pal  korábban jutott  el  a Szovjetunióba, Ungvárra, mint  Szol-
nokra. Ezt támasztja alá Kádár  egy későbbi,  1959.  december  
7-én tett kijelentése: „Három  évvel ezelőtt, amikor  a  magyar  
nép  nehéz  helyzetben  volt,  én  már  jár tam  ezen  a  vidéken.  
Azért jöttünk  ide,  hogy  testvéri  segítséget  kérjünk  a  szovjet  
néptől"  — mondta,  amikor  visszakísérte  szovjet  területre  a  
Magyarországra  látogató  Nyikita  Hruscsovot.  Ezt  Hruscsov  
halála  után  Nyugaton  megjelent  emlékiratai  is  alátámaszt-
ják.  Méray  Tibor  szerint  a  hivatalos  kommunista  párttörté-
net  azért  nem  szól  Kádár  és  Münnich  szovjetunióbeli  kár-
pátaljai  látogatásáról  1956.  november  1-je  és  3 -ka  között,  
mert  „...ha  az új kormányt  a Szovjetunióban alakították,  ak-
kor  az  nem  magyar,  nem  forradalmi,  nem  munkás-paraszt  
és  nem  kormány."  

Megerősíti  Kádár  János  kárpátaljai  tartózkodásának  té-
nyét Balla László, aki  1956 november  első napjaiban az  Ung-
vári Tankönyvkiadó magyar  szerkesztőségének  vezető-szer-
kesztőjeként  dolgozott. Ekkor  az Ungvári  Rádióba  rendelték  
őt, a területi pártbizottságba  a beregszászi laptól Lusztig  Ká-
rolyt.  A stúdióba  természetesen  katonatisztek jár tak  be.  Az  
elejtett szavakból tudták,  hogy Kádár János Kárpátalján  tar-
tózkodik,  Ókemencén,  a területi  pártbizottság  nyaralójában.  
„Én  tehát  nem  láttam,  nem  találkoztam  vele  —  emlékezett  
Balla  —, viszont kaptam  egy anyagot  kontrollszerkesztésre,  
hogy  nézzem  meg  nyelvi  szempontból.  Magyar  szöveg  volt,  
de megoldásaiból,  a  nyelvi  fordulataiból lehetett  tudni,  hogy  
fordítás... Kádár  szolnoki  beszéde  volt."  

A „Jelcin-dosszié.  Szovjet dokumentumok  1956-ról."  (Szá-
zadvég  Kiadó.  1956-os  Intézet,  Bp.,  1993.,  92.  old.)  című  
gyűjtemény  összeállítói  a  Kádár-kormány  felhívásához  fű-
zött jegyzetükben  a  következőket  olvashatjuk:  „A dokumen-



tumból szinte kétséget kizáróan  megállapítható,  hogy  a „ma-
gyar  kormány"  első felhívását  oroszul  fogalmazták,  oroszból  
fordították magyarra  s az újdonsült magyar  miniszterelnök,  
illetve helyettese jórészt  csak stiláris javításokat  végzett raj-
ta  —  kevés  kivételtől  eltekintve...  Kádár  javításai  közül...,  
hogy  az  első mondatban  eredetileg szereplő „szeptember  23-
án" helyett  a  helyes  dátumot,  október  23-át  írta  be.  Egyéb-
ként  a fent említett dátum tévesztés már  önmagában  is  csak-
nem  bizonyossá  teszi,  hogy  az  eredeti  szöveg  orosz  nyelven  
íródott,  hiszen  a forradalmat  Budapesten  átélt  ember  1956.  
november elején aligha téveszthette volna el az október  23-ki  
dátumot.  De  erre jónéhány  más  bizonyíték  is  van,  mivel  az  
ügyetlen,  valósággal  kontár  fordításban számos  olyan  fordu-
lat  szerepel,  amelyet  magyar  ember,  ha  még  oly  műveletlen  
is, egyszerűen nem ír le. Ilyen például rögtön az első mondat,  
s különösen  az a fordulat, hogy  a „tömegmozgalom...  veszély-
be  hozta  szocialista  vívmányainkat..."  A  példákat  még  
hosszan  lehetne  sorolni,  de  erre  aligha  van  szükség,  hiszen  
a  szöveg  minősége  önmagáért  beszél,  s  az  orosz  nyelvet,  va-
lamint  az  oroszból  magyarra  történő  fordítások  néhány  év-
tizedes  gyakorlatát  némileg  ismerők  számára  szembeötlő,  
hogy  a „forradalmi munkás  és paraszt  kormány"  első  dekla-
rációját sebtében fordította oroszból magyarra  valaki,  akinek  
nem  sok  fogalma  volt  a  magyar  nyelvhelyességről  és  stílus-
ról.  Talán  nem  véletlen,  hogy  ezt  a  szöveget  Kádárék  sem  
igyekeztek  később  nagyon  terjeszteni,  például  az  1956.  no-
vember  8-tól  kezdve  újramegjelenő  Népszabadságban  már  
nem  is tették  közzé."  

Önmagukat  megnevezni  nem  kívánó  volt  helyhatósági  hi-
vatalnokok  vallomásából  számunkra  is  ismeretes,  hogy  a  
Munkács-Ungvár  „tengelyvonalon"  rendezkedett  be  a  köz-
ponti  szovjet  hatóság  főhadiszállása  s  „kézivezérléssel"  irá-
nyították  a magyar  forradalom vérbefojtását.  A  Moszkvából  
küldött  KGB-fővezérek,  belügyminiszteri  tisztviselők,  ma-



gas rangú katonai személyiségek, forró dróton keresztül  szin-
te  óránként  informálták  az  SZKP  Központi  Bizottságát  és  
Titkárságát  a  magyarországi  fejleményekről.  Munkájukat  
aktívan  segítették  a  kárpátaljai  magyar  pártfunkcionáriu-
sok, az ideológiai front harcosai,  az elkötelezett magyar  kom-
munista újságírók, párttitkárok.  A megbízható kádereken  kí-
vül Kárpátalján  „nyüzsögtek"  a magyar  nép haragja  elől  ide  
menekült  volt AVH-s  tisztek,  magyar  kommunista  funkcio-
náriusok  akiknek  a  családját  egyébként  az  ungvári  katonai  
kaszárnyákban  helyezték  el.  

Ezzel kapcsolatosan szintén találtunk olyan iratokat,  ame-
lyek  bizonyítják  a  BM  karhatalmi  tisztjeinek  itteni  befoga-
dását.  Többek között  I. Szeröv tábornok  1956. október  29-én  
jelentést  tett  az  SZKP  Központi  Bizottságának  A.  I.  Miko-
j annak  és  M.  A.  Szuszlovnak,  hogy  Magyarországon  a  „ma-
gyar  lakosság  hangulata  élesen  kommunistaellenes,  egyes  
helyeken  fegyveres személyek  a lakásokat járva kutat ják fel 
a kommunistákat,  agyonlövik  őket... Vidéken  az  államvédel-
mi  szervek  szintén  beszüntették  a  munkát,  miután  a  helyi  
hatóságok  feloszlatták  őket...  A  debreceni  megyei  államvé-
delmisek eljutottak  a szovjet határhoz  Uzsgorod  körzetében,  
és  kérik  a  határőröket,  hogy  engedjék  be  őket  a  Szovjet-
unióba.  Csehszlovákia határán  a belügyi munkatársak  nagy  
számban  gyűltek  össze  s  várják,  hogy  beengedjék  őket  az  
országba."  Ezt  megerősíti  az  a  tájékoztató jelentés  is,  mely  
1956.  október  29-én  a  27.  határőrosztag  14.  őrszemének  a  
határszakaszán  a Szovjetunió területére átlépett  Víg őrnagy-
ról készült,  aki  az MNK  BM Szabolcs-megyei  főosztályának  
vezetője volt.  A feljegyzést Sztarovojtov ezredes készítette  és  
az  SZKP  KB  elnökségének  továbbították.  Víg  őrnagy  mun-
katársaival  együtt  október  29-én  lépett  a  Szovjetunió  terü-
letére,  s  így került  Ungvárra...  

Ezek  után  elképzelhető,  milyen  nagymérvű  diplomácia  
mozgás bontakozott  ki Kárpátalján.  A KGB hírszerzés  teljes  



bevezetéssel  dolgozott,  a  Kárpátmelléki  Katonai  Körzet  pe-
dig operatívan vonta  össze  a támadásra  felkészített  csapato-
kat  a  szovjet-magyar  határ  mentén.  

Miután  a  Moszkvában  kiadott  parancs  értelmében  „Ma-
gyarország  lerohanása  megtörtént",  Ungváron  még  hónapo-
kon  keresztül  működött  az  SZKP  KB utasí tására  felállított  
politikai főhadiszállás. Vezetői mindent elkövettek annak  ér-
dekében,  hogy  az  általuk  összetákolt  Kádár-kormány  zök-
kenőmentesen  működjön. S a felkelők megkapják méltó  bün-
tetésüket,  ezen  kívül  ingyenes  gazdasági  és  más  jellegű  
segítséggel járul tak  hozzá  ahhoz,  hogy  a kommunisták  által  
irányított  Magyarországon  minden  tekintetben  normalizá-
lódjon  a  helyzet,  s  az  élet  visszatérjen  a  forradalom  előtti  
mederbe.  A Szeröv tábornok  által irányított  csoport  Moszkva  
utasítására  a  magyarországi  pá r t -  és  állami  vezetést  olyan  
„átvilágított  káderekkel"  erősítette  meg,  akik  a  munkások  
közül  kerültek  ki,  akik  hűek  voltak  a  proletárinternaciona-
lizmus  eszményeihez.  Teljes  mértékben  alátámasztja  ezt  a  
„Jelcin-dossziéból" idézett  alábbi  12. számú dokumentum  is:  

AZ  SZKP  KB  ELNÖKSÉGÉNEK  SZOVJET  
SZAKEMBEREK  ÉS  PÁRTFUNKCIONÁRIUSOK  

MAGYARORSZÁGRA  KÜLDÉSÉRŐL,  
1956.  DECEMBER  14.  

Részletek 
Szuszlov,  Arisztov,  Brezsnyev,  Beljajev,  Poszpjelov 

elvtársaknak  az  SZKP  KB  Titkárságának  
Kivonat  a  64.  sz.  jegyzőkönyvből,  az  SZKP  KB  1956.  de-

cember  14—i üléséről.  
„Szovjet  szakemberek  és  pártfunkcionáriusok  Magyaror-

szágra  küldése  
A KB  úgy határozott,  hogy  



1. a magyar kormány kérésére  küldjenek Magyarországra  
szovjet  szénbányászati,  valamint  gazdasági  és  pénzügyi  
szakembereket; 

2.  a  Déli  Hadseregcsoport  parancsnokának  kérésére  és  te-
kintettel  a magyarországi  politikai  helyzetre, két-három  hó-
napos időtartamra  vezényeljenek Magyarországra  a  katonai  
parancsnokok gazdasági-politikai helyetteseikhez 40—50 fe-
lelős pártfunkcionáriust,  hogy gyakorlati  segítséget  nyújtsa-
nak  a  helyi  hatalmi  szerveknek  és  társadalmi  szervezetek-
nek; 

3.  a  KB Titkársága  hagyja jóvá  a  Magyarországra  irányí-
tandó  pártfunkcionáriusok  csoportjának  személyi  összetéte-
lét. 

A KB  Titkára"  
Az Oroszországi  Föderáció  Elnöki  Levéltára  

E határozattal  kapcsolatosan annyit jegyeznénk meg,  hogy 
elfogadása  után  az  ungvári  főhadiszállás  mozgásba  lépett,  
és  a kárpátaljai magyarság  köréből kiválogatta  a  legmegbíz-
hatóbb  helyi  magyar  kommunistákat  és  átvezényelték  őket  
Magyarországra.  Nem  áll  szándékunkban  tételesen  felsorol-
ni  a  KB határozata  által  említett  „40—50  felelős  pártfunk-
cionárius" nevét, akik  a párt  első hívó szavára  többnyire  for-
dítóként,  tolmácsokként  jelen  voltak,  illetve  részt  vettek  a  
magyarországi  rendcsinálásban,  a gazdasági,  kulturális,  po-
litikai  élet  megszervezésében.  Közülük  sokan  már  nem  él-
nek,  nagy  részük  a  kommunista  párt  ideológiai  frontharco-
saként  részesült  személyi  nyugdíjaztatásban,  néhányan  a  
kommunista párt beszüntetése után  is vezető pozícióban  ma-
radtak.  Evekkel  ezelőtt  még büszkén  meséltek  komoly  meg-

* A Kádár-kormány  kéréséről  szélé dokumentum  nem szerepelt  az átadott  iratok  
között. 



bízatásukról.  Többek között Vladimir Mihály,  a Kárpáti  Igaz  
Szó nyugdíjas főszerkesztő-helyettese, Veress  Gábor,  a  terü-
leti  adminisztráció  nemzetiségi  ügyekkel  foglalkozó  osztály-
ának  vezetője  és  mások.  Ma  már  mélyen  hallgatnak  mind-
erről,  hiszen  egy  világ  omlott  össze  bennük,  amelyért  
ifjúságuk legszebb  éveit  áldozták.  



„Több mint  700 főt  Csop  állomásra  
irányítottunk" 

Az ismert  történeti  adatok  szerint  1956. november  4-én  a  
szovjet csapatok  hajnali  négy  órakor  általános  támadást  in-
dítottak  Budapest  ellen.  Ezzel  kezdetét  vette  a  Moszkvából  
irányított  Magyarországi  „rendteremtés".  Ezekben  az  órák-
ban  a támadás  célpontjaivá válnak  más  nagyobb városok  és  
a  fontosabb  katonai  objektumok.  A  székesfővárost  K.  Gre-
bennyik gárdavezérőrnagy  csapatai támadják. Minderről  Ki-
rály Béla tesz először jelentést  telefonon a Parlamentben  tar-
tózkodó Nagy Imrének. Ettől kezdve a szabadságharc  drámai  
fordulatának gyászos végórái,  a magyarság  szivet feszítő jaj-
kiáltásai  töltik  be  a  földi  étert,  hiszen  még  hajnalhasadta  
előtt,  5 óra  20 perckor Nagy  Imre  drámai  hangú  rádióbeszé-
det  mond,  amelyet  kb.  8 óráig  többször  megismételnek:  

„Itt  Nagy  Imre  beszél,  a  Magyar  Népköztársaság  Minisz-
tertanácsának  elnöke.  Ma  hajnalban  a  szovjet  csapatok  tá-
madást  indítottak  fővárosunk  ellen,  azzal  a  nyilvánvaló  
szándékkal, hogy megdöntsék  a törvényes magyar  kormányt.  
Csapataink  harcban  állnak.  A  kormány  a  helyén  van.  Ezt  
közlöm  az ország népével  és  a világ közvéleményével".  A Vi-
lág népeihez  és  az  egyetemes  magyarsághoz  intézett  beszéd  
a kárpátaljai magyarságot is megrendítette, sokkos  állapotba  
hozta,  sebeit  föltépte.  

Illés  József  és Varga  János,  az  események  kapcsán  elítélt  
volt politikai  foglyok így elevenítik  fel e döbbenetes  perceket,  
órákat...  „Egyedüli  biztos  hírforrásunk  a  budapesti  rádión  
kívül  a  Szabad  Európa  volt,  hiszen  a  helyi  lapok  szigorúan  
hallgattak  a  budapesti  eseményekről,  illetve  félretájékoz-
ta t ták  a lakosságot.  Éjjel-nappal  dübörögtek  Nagyszőlős  ut-
cáin  a  harckocsik.  A  hadoszlopok  Tekeházán,  illetve  Tisza-
újlakon  keresztül  a  magyar  határ  felé nyomultak.  Mindent  



értettünk.  A látvány  megdöbbentett  bennünket ,  összeszo-
rult  ököllel és könnyező tekintettel gondoltunk  magyarorszá-
gi  sorstársainkra.  Legszívesebben  fegyverrel siettünk  volna  
a segítségükre,  de ezt nem tehettük  meg, így a magunk  mód-
ján  — az általunk  kibocsátott  röplapokon  keresztül  — fejez-
tük  ki  együttérzésünket..."  A röplapterjesztést  a  magyaror-
szági  56-os  forradalom  vérbefojtása  után  sem  hagytuk  
abba..." 

Közben Magyarországon  a Kárpátaljáról beáramló  katonai  
túlerő láttán  a kormány  és a katonai vezetés nem kísérli  meg  
a  fegyveres  ellenállást.  A  szovjet  csapatok  —  helyenként  
fegyveres  harc  után  —  a  Magyar  Néphadsereg  valamennyi  
alakulatát  lefegyverzik.  Vidéken  több  helyen  komolyabb  el-
lenállás  bontakozik  ki,  amelybe  katonai  egységek  is  bekap-
csolódnak.  November  25-én  még  országszerte  tar t  az  ellen-
állás,  illetve újabb sztrájkhullám  bontakozik  ki.  

Azt  is  a  korabeli  visszaemlékezésekből  tudjuk,  hogy  a  re-
torziók  kezdeteként  becslések  szerint  néhány  száz,  az  ese-
ményekben  szerepet játszó  magyar  állampolgárt  Magyaror-
szággal határos szovjet területre szállítanak és néhány  hétig,  
főleg  az  ungvári  börtönben,  fogságban  tar tanak  —  adták  
mindezt  hírül  azok  a  túlélők,  akik  valóban  a  nyugat-ukraj-
nai  börtönökben  raboskodtak.  Erről  nyíltan  csak  1989-től,  
illetve itt Kárpátalján  a kommunista  párt beszüntetése  után  
lehetett  beszélni.  

Ma  már  tudjuk  azt  is,  hogy  a  budapesti  népfólkelés  leve-
rése  után  Kárpátalján  is  tragikus  események  zajlottak  le,  
ezekről  azonban  eddig történészeink  mélyen  hallgattak.  így  
kevesen tudnak  arról  is, hogy  a történteket  követően  az  ung-
vári börtönbe hurcolták  az eseményekben  résztvevő  magyar-
országi  és  kárpátaljai  fiatalok  több  csoportját  s  többeket  a  
szovjet Gulagokban  letöltendő szabadságvesztésre  ítéltek.  A  
megtorlások  áldozatai  között  voltak  papok  is,  akikre  igye-
keztek  rásütni  az  ellenforradalmi jelzőt.  Ennek  a  KGB  által  



szervezett  és  irányított  hajszának  lett  áldozata  a  gálocsi  il-
letőségű  Gecse  Endre  református  tiszteletes  is.  

A  Kárpátaljai  területi  tanács  rehabilitációs  bizottsága  
azonban  csak  nemrég  kezdett  el  foglalkozni  azoknak  az  
anyagaival, akiket az  1956-os izgatásért vontak  felelősségre,  
így  a jelen  könyv  szerzőinek  is  először  áll  módjában  szólni  
arról,  hogy Kárpátalján  is volt  '56,  hogy itt,  akár  az  erdélyi,  
illetve  a  szlovákiai  magyarság  körében  is, nyomot  hagyott  a  
forradalom utáni  megtorlás.  

* 

Manapság  már  megközelítőleg  arra  is  választ  lehet  adni,  
hogy  a  szovjet  katonai  hatóságok  hány  száz  magyar  fiatalt  
internáltak és tartottak fogva börtöneikben  1956 végétől hosz-
szú hónapokig.  Ezzel  kapcsolatosan  megbízható  adatokat  és  
dokumentumokat  találunk  két  orosz  hungarológus,  Vjacse-
szlav Szereda  és Alekszandr  Sztukalin  közösen  összeállított  
könyvében  (Hiányzó  lapok  1956  történetéből.  Dokumentu-
mok  a  volt  SZKP  KB  levéltárából,  Bp.  Móra  Könyvkiadó,  
1993 (magyar  kiadás).  Mindketten  a moszkvai  Szlavisztikai  
és Balkanisztikai  Intézet  munkatársai,  s  1956  eseményeiről  
a  lehető  legteljesebb képet  adó gyűjteményt állították  össze.  
A  közreadott  iratok  között  találjuk  Ivan  Alekszandrovics  
Szerovnak  (1905—1990),  a  KGB vezéralakjának  jelentéseit  
a  magyarországi  eseményekről.  1956 októberében  és  novem-
berében  az  állambiztonsági  szervek  működését  irányította  
Magyarországon,  amiért  a  Kutuzov  Érdemrend  első  fokoza-
tával  tüntették  ki.  Mint  látható,  a  vérbefojtott magyar  sza-
badságharc  hóhérainak  vezéregyénisége  volt.  Az  alábbiak-
ban  a  Szovjetunióba  irányított  magyar  deportáltakkal  
kapcsolatos  intézkedéseit  világítjuk  meg.  

A 42.  sz.  irat  tanúsága  szerint  Szeröv  tábornok  1956.  no-
vember  11-én  „Az  ellenforradalmi  elemek  begyűjtése  érde-



kében  végzett  munkáról"  a  következőket  jelenti  Hruscsov-
nak,  az  SZKP  KB  főtitkárának:  

„1.  Folyó  év  november  10-ig  3773  főt tar tóztat tunk  le.  A  
letartóztatottak  közül  több  mint  700  főt  katonai  fedezettel  
Csop állomásra  irányítottunk..."  

A 43. sz. iratban  Szeröv tábornok  1956.  11. hó 13-án  újabb  
jelentést  tesz  a  fentebb említett  címzettnek  arról,  hogy:  

„November  10-én  és 11-én  83 főt, a hadmüvelet  első napja 
óta  4056  főt  tartóztattunk  le,  róluk  nyomozati  anyagot  ké-
szítettünk  (...)  

Megjegyzem, hogy a helyi párt- , ügyészi  és rendőri  szervek  
vezetői  továbbra  is  liberálisan  viszonyulnak  az  események  
általunk  felderített aktív résztvevőihez,  és különféle  enyhítő  
körülményeket  találnak  annak  érdekében,  hogy  a  nevezet-
teket  ne  vonjuk büntetőjogilag  felelősségre.  

Ugyanezt  az álláspontot nyilvánítják ki a magyar  kormány  
vezető személyiségei  is, motívumként  azt az elképzelést  han-
goztatva,  hogy „nem kell az amúgy  is rossz hangulatban  levő  
népet  ingerelni".  

Tegnap  Münnich1  elvtárs  ismét  felvetette  azt  a  kérdést,  
hogy  vessünk  véget  a  megyékben  foganatosított  letartózta-
tásoknak,  mivel válaszul  a munkások  sztrájkolnak.  Különö-
sen nagy az elégedetlenség amiatt,  hogy  a  letartóztatottakat  
Szibériába  szállítják. (Ezt  a  BBC  közli.)  

A magam  részéről  úgy  vélem,  hogy  e kérdésben  nem  kell  
engedményeket  tenni,  mivel  a gyakorlat  azt bizonyítja,  hogy  
a  reakciósoknak  tett  legkisebb  engedmény  is  újabb  követe-
léseket  és  fenyegetéseket  von  maga  után.  

A letartóztatásokat  csak bizonyítékokkal alátámasztott,  az  
ellenséges  tevékenységet  tanúsító,  konkrét  adatok  megléte  
esetén  foganatosítjuk.  (...)  

1 Münnich  Ferenc Kádár kormányában  miniszterelnök-helyettes,  november  12-
töl  a  fegyveres  erők  és  a  közbiztonsági  ügyek  megbízóit  vezetője.  



Tegnap  éjjel  Münnich  elvtárs  eljött  és  arra  kért,  szer-
vezzük  meg  Budapesten  70  olyan  különböző  szervezethez  
tartozó  személy letartóztatását,  akik  ma  15 órakor  akarnak  
tanácskozásra  összeülni  és  a  kormánnyal  szembeni  követe-
léseiket  megfogalmazni.  Intézkedéseket  tettünk  az  akció  
végrehajtására.  A továbbiakat jelenteni  fogjuk."  

Szeröv tábornok  mellett  az  SZKP Központi  Bizottságához  
küldött  másik jelentés  társszerzőjeként Jurij  Vlagyimirovics  
Andropov  tűnik  fel,  aki  1953 júliusától  a  Szovjetunió  ma-
gyarországi  nagykövetségének  tanácsosa,  1954  júliusától  
1957 márciusáig  a  Szovjetunió  magyarországi  rendkívüli  és  
meghatalmazott  nagykövete.  Az  1956.  november  14-ei  44.  
sz. jelentésük  a  következőket  tartalmazza:  

„A  mai  nap  folyamán  Kádár  és  Münnich  elvtárs  (mind-
egyik  külön-külön)  többször  is  felhívott,  közölték,  hogy  a  
szovjet hatóságok  egy vasúti  szerelvényen  a fegyveres  felke-
lésben  részt  vett  magyar  fiatalokat  szállítottak  a  Szovjet-
unióba  (Szibériába).  Ezzel  kapcsolatban  Kádár  és  Münnich  
kijelentette,  hogy  nem  helyeslik  e  tevékenységünket,  mivel  
szerintük  ez  váltotta  ki  a  magyar  vasutasok  általános  
sztrájkját  és rontotta  az  ország  egész  belpolitikai  helyzetét.  
Ma este  a budapesti Kossuth Rádió tendenciózus  közleményt  
olvasott  be  a magyar  fiatalok Szibériába  szállításáról.  

Münnich  elvtárs  kérte,  hogy  a  szovjet  csapatok  parancs-
noksága tegyen közzé hivatalos  sajtónyilatkozatot, hogy sen-
kit  nem  szállítottak  és nem  fognak Magyarországról  a  Szov-
jetunióba  szállítani.  A  magunk  részéről  azt  mondtuk  
Münnich elvtársnak,  hogy kivizsgáljuk  a kérdést,  és  másnap  
közöljük  a  választ.  

Ma,  november  14-én  valóban  Csop  állomásra  irányítot-
tunk  egy kisebb  szerelvényt  olyan letartóztatottakkal,  akik-
nek  a  nyomozati  anyagában  az  szerepel,  hogy  a  fegyveres  
felkelés  aktív  résztvevői  és  szervezői  voltak.  A  szerelvény  
áthaladt  a  határon.  A szerelvény  útja  közben  a  foglyok  két  



állomáson  cédulákat  dobtak  ki,  melyekben  közölték,  hogy  
Szibériába  viszik  őket.  A cédulákat  a magyar  vasutasok  fel-
szedték  és  értesítették  a  dolgokról  a  kormányt.  A  mi  vona-
lunkon  utasítást  adtunk  ki,  hogy  a jövőben  a  letartóztatot-
takat  megerősített  kísérettel,  zárt  gépkocsikon  szállítsák.  

Holnap  a  Münnich  elvtárssal  sorra  kerülő  megbeszélésen  
Szeröv  elvtárs  azt  fogja mondani,  hogy  mivel  Magyarorszá-
gon nincs  megfelelő, kellően  előkészített  börtön  a  foglyok  őr-
zésére,  ahol biztosítani  lehetne  az  objektív nyomozást,  ezért  
arra  gondoltunk,  hogy  a  letartóztatottak  egy  kis  csoportját  
a  szovjet-magyar  határ  közelében  levő helységekben  szállá-
soljuk  el.  (...)"  

A  gyűjteményben  olyan  dokumentumokat  is  találunk,  
amelyek  azokról  az internáltakról  közölnek adatokat,  akik  a  
Csapi állomáson  átküldött  nyomozati  listákon  nem  szerepel-
nek. Kiderül az is, hogy a foglyokat az ungvári börtönön  kívül  
Sztrij,  Drohobics,  Csernovci  és  Sztanyiszlav  város  börtönei-
ben  helyezték  el.  A szigorúan  titkos  iratok  a  szovjet  belügy-
minisztérium  „különleges  gyűjtő"-jéből  kerültek  elő.  1956.  
november  16-án  „Az SZKP  Központi  Bizottságának  címzett  
kísérőlevelet  Dudorov,  a  Szovjetunió akkori  belügyminiszte-
re  írta  alá:  

„Mellékelten  megküldöm  M.  N.  Holodkov  elvtárs  belügy-
miniszter-helyettes  jelentését,  aki  november  7-től  13-ig  
Uzsgorodon  tartózkodott,  ahol  a magyar  ellenforradalmi  fel-
kelés  letartóztatott  és  a  szovjet hadsereg  egységei  által  oda-
szállított  résztvevőinek  fogadásával  és elhelyezésével  foglal-
kozott. 

Melléklet:  8  oldal."  



(MELLÉKLETEK) 

(1.  számú  melléklet)  (Szigorúan  titkos)  
A Szovjetunió  Belügyminiszterének,  

M.  P.  Dudorov  elvtársnak  
Jelentem,  hogy utasí tására  a belügyminisztérium  munka-

társainak  egy  csoportjával  és  Berezin  ezredessel,  a  szovjet  
honvédelmi minisztérium  képviselőjével november 6 -án  Mu-
kacsevóra  érkeztem,  ahol  felvettem  a  kapcsolatot  Komarov  
vezérezredes  elvtárssal,  a  szovjet csapatok  parancsnokságá-
nak  képviselőjével,  akivel  megállapodtunk  a  magyarországi  
ellenforradalmi  megmozdulásban  részt  vett,  a  szovjet  had-
sereg  egységei  által  letartóztatott  személyek  fogadási  rend-
jéről  és  helyéről.  Úgy  döntöttünk,  hogy  a  szovjet  hadsereg  
egységei  valamennyi  letartóztatottat  az  uzsgorodi  börtönbe  
szállítják. 

Folyó  év  november  7-én  „K'-vonalon  folytatott  beszélge-
tésünk  során.  I.  A.  Szeröv  elvtárs  tájékoztatott,  hogy  a  le-
tartóztatottak  száma  4—5000  fő.  Ezt  követően  az  Ukrán  
SZSZK  Belügyminisztériumának  képviselőivel  közösen  úgy  
döntöttem,  hogy  a  foglyokat  az  uzsgorodi  börtönön  kívül  
Sztrij,  Drohobics,  Csernovci  és  Sztanyiszlav  város  börtönei-
ben  kell  elhelyezni.  

A foglyok november  8 -án  érkeztek  az  uzsgorodi  börtönbe.  
Ezen  a  napon  Debrecenből  és  Miskolcról  22  főt  szállítottak  
ide. 

1956.  november  15-én  az  uzsgorodi  börtönben  846  fogoly  
volt  (közöttük  23  nő),  akik  közül  463 főt további  fogvatartás  
céljából  Sztrij  város  és  a  drohobicsi  terület  börtöneibe  
szállítottunk.  A további fogolyszállítmányokat  a  sztanyiszla-
vi,  csernovci  és  drohobicsi  városi  börtönökben  fogjuk  elhe-
lyezni. 

A letartóztatottakat  a  nyomozati  szakaszban  lévő foglyok-
ra  vonatkozó  szabályok  alapján  kezeljük.  



A foglyok többsége  Budapest  környékéről  (548  fő),  Veszp-
rémből  (sic!) (90 fő), Kaposváriból  (sic!) (45  fő),  Szombatéiról  
(sic!)  (55  fő) és  Miskolcról  (20  fő)  érkezett.  

A  beérkezett  foglyok  között  jelentős  számban  vannak  a  
magyar  dolgozók párt jának tagjai,  a  magyar  hadsereg  kato-
nái  és  egyetemi  hallgatók,  valamint  68  1939—1942  között  
született  kiskorú,  közöttük  9 kislány.  A letartóztatottak  fo-
gadásakor  semmilyen  rendkívüli  esemény  nem  történt.  

Meg kell említenem,  hogy a foglyok jelentős részére  vonat-
kozóan nincsenek  megfelelően kitöltött  dokumentumaink.  A  
rendelkezésre  álló anyagok  alapvetően  a helyi magyar  ható-
ságok,  a  szovjet  hadsereg  elhárító  szervei,  a  katonák  jelen-
tései,  illetve  a  letartóztatottak  bemondása  alapján  készített  
lista. 

Sok  fogoly  kérdezte,  miért  vannak  ők,  magyar  állampol-
gárok,  a  Szovjetunió  területén?  Kijelentették,  hogy  sem  a  
Magyar  Forradalmi  Munkás-Paraszt  Kormány,  sem  a  szov-
jet  csapatok  ellen  nem  léptek  fel.  

A magyar  hadsereg  két  katonája,  Szepesi  Migál  (Mihály)  
és  Szőlősi  László  levélben  fordult hozzánk  (a  levél  másolata  
mellékelve),  melyben hangoztatják,  hogy becsületes  kommu-
nisták  és  igen  elkeseríti  őket  az,  hogy  ilyen,  Magyarország  
számára  súlyos  időben  nem  lehetnek  aktív  harcosai  Kádár  
János  kormányának.  

Víg  György,  a  magyar  hadsereg  Miskolcról  ide  szállított  
hadnagya  kijelentette,  hogy  nem  vett  részt  a  felkelésben.  A  
magyar  hadsereg  egyik  egységénél  egészen  letartóztatásáig  
tolmácsként szolgált és a parancsnokság utasítására  tartotta  
a  kapcsolatot  a  szovjet hadsereg  parancsnokságával,  és  elő-
segítette  a  szovjet  egységek  Miskolc területén  történő  előre-
jutását .  Azt  mondta,  a  vele  egy  cellában  levő  többi  letartóz-
tatott  magyar,  többek  között  Füldvári  (Földvári)  Rudolf  az  
MDP KB tagja, parlamenti  képviselő,  az MDP borsod  megyei  
bizottságának titkára,  hogy Kádár János hívei,  a Szovjetunió 



barátai,  letartóztatásuk  tévedésből  történt,  s szilárdan  meg  
vannak  győződve arról, hogy ügyüket  a szovjet elvtársak  gon-
dosan  kivizsgálják,  őket pedig rehabilitálni  fogják. (Füldvári 
Rudolfot  J.  A.  Szerov  elvtárs  utasítására  Debrecenbe  küld-
tük.) 

A Szolnokról az uzsgorodi börtönbe szállítottak  között  volt  
a szolnoki városi kórház főorvosa, Sebik Andros (Sebők? And-
rás),  akit  (a kísérőirat  szerint) mint  a  felkelés aktív  résztve-
vőjét tartóztatták  le, mivel  a felkelők gyűlésén arra  szólította  
fel  a jelenlévőket,  hogy  az  USA-hoz  és  az  ENSZ-hez  fordul-
janak  segítségért.  

A velünk  folytatott  beszélgetés  során  megerősítette,  hogy  
valóban  felszólalt  a  gyűlésen,  ám  kijelentette,  hogy  ezzel  
egyetlen  célja volt:  meg  akarta  akadályozni  a  város  főterén  
összegyűlt  hatalmas,  izgatott  néptömeget,  hogy  fegyverrel  
forduljon  a  szovjet  hadsereg  egysége  ellen,  amelyet  bekerí-
tettek  és  lefegyverezték  a  városban  állomásozó  magyar  ka-
tonai  egységek.  

1956.  november  13-án  Sebik  Androst  szabadon  engedtük  
és Magyarországra  küldtük.  

Más  foglyok  is  ártat lanságukat  hangsúlyozták,  és  kérték  
ügyük  mielőbbi  kivizsgálását.  

A foglyokkal folytatott  beszélgetésekből,  valamint  abból  a  
tényből, hogy többüknél hiányoznak  a letartóztatásukkor  ké-
szült  megfelelő dokumentumok,  sőt némelyek még a  listákon  
sem  szerepelnek,  látható,  hogy  a  szovjet hadsereg  egységei-
nek  a  lázadók  felkutatását  és  letartóztatását  célzó  hadmű-
veletben  igen nehéz  és bonyolult körülmények  közepette  kell  
dolgozni. 

Ezt bizonyítják a foglyokat Uzsgorodra szállító szovjet tisz-
tek  elbeszélései  is.  

Zligosztyev elhárító  százados,  aki  Debrecenből  és  Miskolc-
ról  kísért  letartóztatott  foglyokat,  elmondta,  hogy  amikor  ő  
személyesen  vett  részt  a  lázadók  letartóztatásában,  sok  fa-



luban  olyan helyzettel  találkozott,  hogy a településeken  nem  
működtek  a hatósági  szervek, nem volt kitől megtudni,  hogy  
a  helyi  lakosok közül  ki vett részt  az ellenforradalmi  esemé-
nyekben. 

Mindezek alapján, valamint  figyelembe véve,  hogy a  letar-
tóztatottak  között  14—17 éves kamaszok, közöttük  lányok  is  
vannak,  feltételezhető, hogy  a letartóztatások  egy része  nem  
volt  megalapozott.  

Szükségesnek  látszik,  hogy  a letartóztatott  magyar  állam-
polgárok  fogva tar tásának  helyeire  sürgősen  felelős  és  hoz-
záértő  munkatársakat  (esetleg  magyarokat  is)  küldjenek,  
akik  gyorsan  tisztáznák  a  börtönben  levők  ügyeit  és  szaba-
don  engednék  az  alaptalanul  fogva  tartottakat.  

Erre  annál  inkább  is szükség van,  mivel  mint  azt  Brovkin  
elvtárs,  az Ukrán  SZSZK Belügyminisztere  november  15-én  
Önnek  küldött  távirati  jelentéséből  kitűnik,  a  foglyok  köve-
telik ügyük gyorsított kivizsgálását,  elégedetlenek  fogva tar-
tásuk miatt, ugyanakkor  a nyomozással  a KGB és az  ügyész-
ség szerveinek  mindössze  nyolc  nyomozója  foglalkozik.  

Számos  fogoly fordult hozzánk  és  a  börtönparancsnokság-
hoz  azzal  a  kéréssel,  hogy  értesítsük  hozzátartozóikat  sor-
sukról,  közöljük velük,  hogy életben vannak,  mivel  a  foglyok 
nyilatkozatai  szerint  letartóztatásukkor  a  lakosság  között  
olyan  hiresztelések  terjedtek  el,  hogy  a  letartóztatottakat  
Szibériába  szállítják vagy  agyonlövik.  

A  foglyok kérik,  engedélyezzük  nekik  az  újságolvasást  és  
rádióhallgatást,  néhányan  elégedetlenek  az  étkeztetéssel.  

Utasítást  adtam,  hogy  a foglyokat 2. sz. étkeztetési  norma  
szerint  lássák  el, mint  ideiglenesen  fogva tartottak,  adjanak  
nekik  cigarettát,  továbbá napi  árfolyamon váltsák  be  a  tőlük  
elkobzott  forintokat  szovjet  bankjegyekre,  tegyék  lehetővé,  
hogy  a  börtönkantinban  megvásárolhassák  a  legszüksége-
sebb  személyes  dolgokat  (szappant,  fogkefét,  fogport  stb.),  
ugyanakkor  célszerűnek  tartanám:  



1.  Megengedni,  hogy  a  foglyok  olvassák  a  Magyar  Forra-
dalmi Munkás-Paraszt  Kormány  szervei által  ellenőrzött új-
ságokat.  Ezzel  kapcsolatban  meg  kell  szervezni  az  ilyen  új-
ságok  börtönbe  jut ta tását  a  Magyarországon  tartózkodó  
szovjet  csapatok  parancsnokságán  keresztül.  

2. Javaslatot  kell tenni  a magyar kormánynak,  hogy  a  ma-
gyar  hatóságok  közöljék  a  foglyok  hozzátartozóival,  hogy  
őket  a  magyar  hatóságok  tartóztatták  le  és  egészségesek  
(tartózkodási  helyükről  nem  kell  felvilágosítást  adni).  

3.  A szabadon  engedett,  hazájukba  visszatérő  magyar  ál-
lampolgárokat  a  belügyi  szervek  szállítsák  Csop  határál-
lomásra,  ahol  adják  át  őket  a  magyar  hatóságok  képviselő-
jének.  Ezzel  kapcsolatban  kötelezni  kell  a  Magyarországon  
tartózkodó  szovjet  csapatok  parancsnokságát,  hogy  beszélje  
meg  a  Magyar Népköztársaság  kormányával,  hogyan  fogad-
ják ezen személyeket  a magyar hatóságok  Csopon, és  hogyan  
ju t ta t ják  el  őket  rendeltetési  helyükre.  

Holodkov 

1956.  november  15.  
(2.  számú  melléklet)  

Tisztelt  parancsnok  elvtárs!  
Ne haragudjon, hogy  zavarom,  de ehhez  a módszerhez  va-

gyunk kénytelenek  folyamodni, mivel bennünket  mindenféle  
kihallgatás  nélkül  azonosítottak  a  bűnösökkel,  és  immáron  
negyedik  napja  úgy bánnak  velünk,  mint  a  fasisztákkal.  

A legszörnyűbb  az,  hogy  ezekkel  a  sötét  alakokkal  együtt  
tar tanak  fogva bennünket,  kommunista  tiszteket,  és  kény-
telenek  vagyunk  hallgatni  különböző  mocskos  tar talmú  el-
beszéléseiket, amelyek viccek formájában az ellenforradalom 
„dicsőséges" napjairól szólnak,  valamint  arról,  hogy  „hogyan  
szabadítják  meg  őket  a jenkik."  Rendkívül  érdekes  és  meg-
döbbentő  számunkra  — méginkább  erősen  nyugtalanít  ben-



nünket  —, hogy mi, akik  a munkásmozgalomban  végzett  te-
vékenységünk  során,  különösen  pedig  az  országunkban  be-
következett  ellenforradalmi  lázadás  idején  ingadozás  nélkül  
küzdöttünk  a  proletáriátus  diktatúrájának,  a  kommunizmus  
eszméjének  tisztaságáért...,  épp  a  szovjet  hatóságok  tettek  ki  
bennünket,  kommunistákat,  ilyen  érthetetlen  nyomozásnak.  

Az,  hogy  a  szovjet  elvtársak  bizalmatlanok,  számunkra  
természetes,  ám  bízunk  benne,  ők  maguk  sem  hisznek  ab-
ban,  hogy Budapesten  a tragikus  események után  nincs  már  
becsületes  ember  és  kommunista.  Sajnos,  a  velünk  való  bá-
násmód, amely budapesti  letartóztatásunk  óta nyomon  kísér  
bennünket,  felületesen  szemlélve  azt  mutatja,  hogy  a  való-
ságban  teljesen  mindegy,  hogy  részt  vett-e  az  ember  az  el-
lenforradalmi lázadásban.  Sorstársaimmal  együtt  —, akik  a  
felszabadulás  óta  a  magyar  néphadsereg  egyszerű  munká-
sokból lett politikai tisztjei — az ellenforradalmi lázadás  első  
percétől szavainkkal  és tetteinkkel  a proletárdiktatúra  meg-
mentéséért  harcoltunk,  ott,  ahol  a  legnagyobb  szükség  volt  
ránk,  ahol  erre  lehetőségeink  és  körülményeink  voltak.  

Azt, hogy az ellenforradalom ellen küzdöttünk,  a fentieken 
kívül  számos  élő  kommunista  tanúsíthatja,  akiket  velünk  
együtt  kegyetlenül  üldözött  az  ellenforradalom.  

Helyzetünk  tisztázását  nem  csupán  egyszerű  emberi  ön-
szeretetből és humanitásból kérjük, hanem azért is, mert  úgy  
véljük,  hogy mint  Kádár  elvtárs  mondta  legutóbbi  rádióbe-
szédében,  most  igen  nagy  szükség  van  országunk  minden  
kommunistájára. 

Mi, akik meglehetősen  felelősségteljes politikai tiszti  posz-
tot  töltöttünk  be,  különösen  szeretnénk,  ha  mihamarabb  
tisztáznák  helyzetünket,  figyelembe  véve,  hogy  a  mi  mun-
kánk  most  kezdődik  mivel  a  rend  december  l - j én  (?)  helyre  
fog állni.  

Ezen  kívül  az  sem  közömbös  számunkra,  hogy  családunk  
súlyos  lelki  gyötrelmet  élt  át,  mivel  mindenütt,  ahol  rólunk  



érdeklödnek,  azt  az egyforma választ  kapják,  hogy nem  tud-
nak  rólunk  semmit,  minek  következtében  a  legszörnyűbbre  
gondolnak,  vagyis  arra,  hogy  az  ellenforradalmi  banditák  
agyonlőttek  bennünket.  

Mint  már  fentebb  említettem,  meggyőződhet  ártatlansá-
gunkról,  ám  mégis  megemlítek  a  számos  bizonyíték  közül  
egyet.  Arra,  hogy  milyen  tendenciózussá  vált  a  kommunis-
tákkal  szembeni  ellenségeskedés  az  ellenforradalom  utolsó  
napjaiban,  világos  például  szolgálhat  az,  hogy  feleségemet,  
aki  a  Corvin  Nyomdában  dolgozott  mint  gazdasági  vezető,  
azért,  mivel  kommunista  volt  férje pedig  politikai  tiszt,  ki-
rúgták. Bennünket  az elmúlt hét hétfőjén többek között  azért  
akartak  agyonlőnni,  mert  felfedezték  katonakönyvünkben,  
hogy  a politikai  tisztek  közé tartozunk.  Ebben  csak  a szovjet 
katonák  gyors  előrenyomulása  zavarta  meg őket,  akik  páni-
kot  keltettek  soraikban,  így  mi  el tudtunk  szökni.  

Parancsnok  elvtárs,  remélem,  hogy  ön személyesen  fogad,  
meghallgat  bennünket,  és  kijavítja  e  nagy  hibát,  melynek  
áldozatai  vagyunk.  

Tisztelettel  Szepesi  Migal  nd  (nyilván  hadnagy)  
Szőlősi  László  nd1  

1956.  11.  11.  
Fordította:  Gajdos  

A történészek  feltevése szerint  a Szovjetunióba történt  ek-
kori  deportálások  ügyéről  a  volt  Szovjetunió  állami  titkos  
levéltáraiból  még  nem  került  elő  további  dokumentum,  és  
mindeddig más forrásból sem állnak  rendelkezésre  számsze-

1  Letartóztatott  magyar  tisztek  levele.  A  levél  rendkívül  hibás  oroszsággal  író-
dott. 



rű  adatok.  Valószínűnek  látszik,  hogy  a  Szovjetunióba  (Kár-
pátaljára  és  Nyugat-Ukrajnába)  irányított  néhány  fogoly-
szállítmány után  a moszkvai  vezetés  ezt  az  akciót  —  a  nem-
zetközi  közvéleményre  való  tekintettel,  s  talán  Kádárék  
fellépésének hatására  — leállította.  A deportálás  ellen  tilta-
kozott  az  írószövetség  és  a  Nagy-budapesti  Központi  Mun-
kástanács  is.  

Az ungvári,  illetve  a sztriji  és más börtönöket  megjárt  56-
os felkelők közül  1989-ig legtöbben nem szívesen  emlékeztek  
a  Szovjetunióban átélt  börtönhónapokra.  Egy önmagát  meg-
nevezni  nem  kívánó  túlélő,  aki  dunántúli  járási  székhelyen  
született  és  élt  1956-ig,  így  emlékezik  vissza  a  Kopjafák  és  
vallomások.  Levelek  1956-ról  c.,  Szegeden  kiadott  gyűjte-
ményben  (1989):  

„Szülőhelyemen  (...)  megalakult  a  Forradalmi  Bizottság,  
minden  társadalmi  rétegből,  közfelkiáltással  egy-egy  tagot  
delegáltak.  Én  a  kisiparosokat  képviseltem.  A Bizottság  el-
nökének  gyakorló jogászt  választottunk,  a  törvényesség  be-
tar tásának  biztosítására.  Az  egész  járásban  a  forradalom  
ideje  alatt  semmiféle  erőszakos  cselekmény  nem  történt,  
ahogy  mondani  szokták,  egy  pofon  sem  csattant.  

1956. november 4-én  szovjet katonák  páncélos  erősítéssel  
megszállták  a  helységet  és  visszaállították  a  hatalmat.  
November  7-én  egy  rendőr jött  a  lakásomra,  kérte,  menjek  
vele  a  helybeli  rendőrkapitányságra.  Útközben  még  egy  
rendőr  csatlakozott  hozzánk,  és  amikor  a  járásbíróság  be-
j á r a t a  elé  é r tünk ,  bei rányí tot tak  az  épületbe  és  pil lana-
tok  alatt  a börtönben  voltam,  ahol már  hasonló módon  fogva  
volt  egy  agronómus  foglalkozású  Forradalmi  Bizottsági  tár-
sam. 

Éjfél  felé  a járásbíróság  udvarára  beállt  egy  szovjet  pán-
célautó  6  fő fegyveres  katonával,  betuszkoltak  az  autó  bel-
sejébe  és  kiloptak  a  börtönből.  Senki  sem  tudta,  hová  tün-
tünk. 



Hajnalra  Tamási  község  börtönében  kötöttünk  ki,  ahol  
már sokan voltunk,  és egy részeg szovjet katona  össze-vissza  
lövöldözött,  egy  lövedék  fülemet  súrolva  fúródott  a  falba.  
Halláscsökkenésem  azóta  is  emlékeztet  rá.  Másnap  éjjel  le-
ponyvázott teherautóban továbbloptak bennünket  Ungvárra.  
Itt  egy hétnél  több időt töltöttünk  és rendkívül  durva  bánás-
módban  részesültünk.  

8—9 nap  múlva,  szintén  éjszaka,  továbbloptak  bennünket  
STRYJ-be,  a  börtönbe.  Egy  hét  elmúltával  megkezdődött  a  
kihallgatásunk,  grófok,  bárók  vagyunk-e?  Nem  emlékszem  
pontosan,  a  kihallgatás  mennyi  időt  vett  igénybe,  de  mikor  
mindenkinél  véget  ért,  egy  éjjel,  ismét  titokban,  bevagoní-
roztak bennünket  olyan marhavagonba,  amelynek  egyik  fele  
szénnel  volt  megrakva,  vaskályha  beállítva,  a  másik  fele  
deszkákkal három részre osztva, fekhelynek. Egy-egy  vagon-
ban  20 ember  volt  és  a  szerelvény  kb.  10 kocsiból  állt.  Vala-
hogyan  megtudtuk,  hogy  a  következő  állomás  Szibéria.  

Bevagonírozva  egy éjszakát és egy napot töltöttünk,  másik  
éjjel visszavittek  a  Sztryj-i  börtönbe.  Ekkor  megváltozott  a  
velünk  való  bánásmód  és  kezdtünk  bizakodni,  megússzuk  
Szibériát. 

Több  mint  egy újabb hét  elteltével,  egy  éjszaka  leponyvá-
zott  teherautóra  raktak  és visszaloptak  bennünket  Magyar-
országra. Engem  december  10—14-e körül adtak le a  megyei  
börtönbe.  Ez  a kis kirándulás  kb.  öt hétig tartott.  Időközben  
az  emberek  magukhoz  tértek  az  ijedtségükből  és  zúgolódni  
kezdtek,  hova  tettek  bennünket  és  ki  ezért  a  felelős?  Mikor  
már  hír  volt  rólunk,  a  kedélyek  kissé  csillapodtak.  

A  megyei  főügyész  mindkettőnket  szabadlábra  helyezett  
azzal  az  utasítással,  „Felejtsük  el,  hol  voltunk."  Négyszem-
közt  tanácsolta,  feleségemmel  üljünk  motorkerékpárra  és  
Jugoszlávia  felé  hagyjuk  el  az  országot.  Közölte,  hogy  nem  
ússzuk  meg  büntetés  nélkül,  mert  példát  kell  statuálni,  de  



egyelőre még nincs  bíró,  aki  vállalja  ezeknek  az  ügyeknek  a  
letárgyalását. 

Három  ok miatt  nem  fogadtam meg  a  tanácsát.  
1. Lelkiismeretem  nyugodt  volt,  senkit  nem  bántottam.  
2.  Idős, beteg  szüleimnek  egyetlen  támassza  voltam.  
3.  Komolyan  vettem  Kádár  János  ígéretét,  hogy  aki  erő-

szakos  cselekményt  nem  követett  el,  nem  lesz  bántódása.  
Ez  a  hiszékenység  nekem  kettő  és  fél  évi  szabad-

ságvesztésembe  került.  A megyei  főügyész intézkedésére  ja-
nuár  1-től 15-ig voltam  szabadlábon,  majd ekkor, most  már  
négyünket,  a  Forradalmi  Bizottság  Elnökét  és  a  Nemzetőr  
Parancsnokot  velünk  együtt  letartóztatták  és  koholt  vádak  
alapján,  védelmi  tanúk  meghallgatásának  mellőzésével,  el-
ítéltek  bennünket.  

Mint  a  történelem  folyamán  már  sokszor,  asszonyaink  
helytállása  most  is  sokat  segített.  

1956.  november  8 -án  reggel  keresésemre  indult  a  felesé-
gem.  A rendőrkapitányságon  székelt  a  szovjet  parancsnok-
ság,  odavitte  magával  az  orosz  nyelvet  is jól  beszélő  barát-
nőjét,  aki  határozott  hangon  kérte  számon  hollétünket.  Két  
héten  keresztül,  másnaponként  megjelentek  ott.  Közben  hír  
érkezett,  hogy  a  Szovjetunióba  foglyokat  szállítanak  ki  az  
országból.  A szovjet parancsnok  tagadta  ezt  és  felajánlotta,  
ad  egy  orosz  nyelvú  ajánlólevelet  és  próbálkozzon  keresé-
sünkkel  a  fővárosban.  

November 26-án sorstársam  feleségével — aki három  apró  
gyerekét  a  szomszédokra  hagyta  — Budapestre  utaztak.  Az  
akkori  közlekedési  viszonyok  között  gyalog,  a  szovjet  követ-
ségre, majd onnan át  a Gorkij fasor 4. sz. alatt  székelő szovjet 
parancsnokságra.  Mindkét  helyen  állították,  hogy  elhurco-
lásról  szó sincs, kérjük számon  a magyar  hatóságoktól,  hova  
tettek.  December  4-én  feleségem  ismét  Budapestre  utazott  
egy  félidős-terhes  barátnője  kíséretében.  Megkeresték  a  
Nemzetközi Vöröskereszt képviseletét, ahol egy nő elmondta,  



valóban  igaz  a  hír,  sok  embert  kivittek  a  Szovjetunióba,  de  
a  nemzetközi  felháborodás  olyan  erős,  hogy  nem  merik  a  
transzportot  továbbszállítani.  

Az  ENSZ  megbízásából  Nehru  úr,  India  miniszterelnöke  
vállalta, tisztázza  a magyarok  elhurcolásának  tényét.  Közöl-
te továbbá,  hogy éppen  Budapesten  tartózkodik  Nehru  meg-
bízásából  Krisna  Menőn  indiai  tárcanélküli  miniszter.  О  
gyűjti  az  adatokat  az  eltűnt  emberekről  és  már  röbb  anya,  
feleség, testvér  kereste  őt  fel. Javasolta,  menjenek  fel  a  Ró-
zsadombra,  a  Borbolya  utca  4.  sz.  alá,  az  indiai  követségre  
és  adják  elő  panaszukat,  illetve  sejtelmüket  az  elhurcolá-
sunkról. 

így  történt,  hogy  értekeztek  Menőn  úrral,  aki  tolmács  út-
ján  azt  mondta:  „Az  én  felséges  uram,  Nehru  Oexelenciája  
intézkedésére már megállították  a transzportot. Ha  él a féije 
és  ott  van,  hamarosan  hazakerül".  

Tehát  ilyen  intézkedések  segítségével  menekültünk  meg  
Szibériától. 

A fent leírtak  csak  egy  töredéke  a velünk  történt  kálvári-
ának.  Mi  legalább  életben  maradtunk.  

Viszont  nem  szeretnénk,  hogy  akik  életüket  is  áldozták  a  
közügyért,  emlékük  eltűnjék.  

1989. május  15."  
A fentebb közölt  okmányok  és tények  megdöntik  azt  a  ko-

rábbi  feltevést,  hogy  a  KGB  és  a  szovjet  katonai  hatóságok  
által  összefogdosott fiatalokat csak az ungvári börtönbe  szál-
lították.  A  Szovjetunió  Belügyminisztériumának  jelentése  
alátámasztja,  hogy  a  letartóztatottak  nagyobb  részét  a  Kár-
pátokon  túli sztriji, drohobicsi  börtönökbe szállították.  A túl-
élők  vallomásai  is  megerősítik  ezt.  Arra  már  nem  tudunk  
egyértelmű  választ  adni,  hogy  az  első  fogolyszállítmányból  
titokban  nem  szállítottak-e  foglyokat  Urálon  túli  GULAG-
szigetekre.  Minden  esetre annyi  bizonyos,  hogy első  intézke-
déseik  között  ott szerepelt  ez az utasítás  is, hogy  a  budapesti  



és  a  vidéki  felkelőket  Szibériába  kell  internálni.  Miután  ki-
szivárogtak  ezek  a hírek,  csak  a nemzetközi  tiltakozás  kész-
tette  a szovjet államhatóság vezetőit arra,  hogy lemondjanak 
erről  a  tervükről.  S  az  ungvári,  sztriji,  drohobicsi  börtönök-
ben  tartott  fiatalok  így menekültek  meg  a  szibériai  lágerek-
től. Allamhatósági  okmánnyal  nem  tudjuk bizonyítani  azt  a  
feltevést,  hogy  a  szovjet  belügyi  tisztek  valóban  Szibériába  
szállítottak  néhány  száz  fiatalt. Meg nem  erősített  híreszte-
lések szerint  egyes Szibériából hazatért  volt politikai  foglyok  
elmondásából  az  a  kép  alakult  ki,  hogy  Kazahsztán  lágerei-
ben  együtt  raboskodtak  az  '56-os  forradalomban  részt  vett  
felkelőkkel.  Amikor  1991. január  29-én  Alma-Atában  meg-
alakult  a  Kazahsztáni  Magyarok  Kulturális  Szövetsége,  
amelynek  elnöke  Leskó  László  lett,  az  ő  közléséből  tudjuk,  
hogy  az  egyesületnek  mintegy  kétszáz  alapító  tagja van,  az  
ott  letelepedett  több  ezer  első,  illetve  második  világháborús  
magyar  hadifogoly  leszármazottai,  valamint  a  Kazahsztán-
ban  élő,  illetve  odatoloncolt  olyan  személyek,  akik  szovjet-
ellenes  tevékenységet  fejtettek ki.  Leskó  László  arról  is  hírt  
adott,  hogy  1944  végétől  több  száz  fiatal magyart  hurcoltak  
el Alma-Ata  környékére.  A szovjet  rendszerre  nézve  veszé-
lyes,  korábban  kitelepített  férfiak  megtépázott  magyarság-
tudata  apáról  fiúra  szállt.  De  sokan  vannak,  akik  már  nem  
tudják a nyelvet, mégis magyarnak vallják magukat.  A hírek 
szerint  valamennyien  feltalálták magukat,  olyannyira,  hogy  
sokan  közülük  már  a  kazah  értelmiség  részévé  lettek.  Ve-
gyesházasságban  élnek.  Az  is kiderült,  hogy  az  '56-os  forra-
dalom után Ungvár,  Beregszász környékéről, valamint  a bal-
tikumi  városokból,  ezenkívül  Leningrádból  és  Moszkvából  is  
begyűjtöttek olyan nem magyar fiatalokat, akik  szolidaritást  
vállaltak  a  Budapesten  a  kommunista  diktatúra  ellen  har-
coló  felkelőkkel.  Ezeket  a  röplapterjesztő  fiatalokat  szintén  
összeszedték  és  közülük  többen  a  Mordvin  ASzSzK-ba  Ka-
zahsztánba  kerültek.  A  korábbi  évek  gyakorlatához  képest  



hat  évig  terjedő  szabadságvesztésre  ítélték  őket  mint  el-
lenforradalmárokat,  ezt  a minősítést  azonban  könnyen  meg-
kapták  a legártatlanabb kárpátaljai baráti  közösségek tagjai  
is. 



Kárpátaljai  szervezkedő  csoportok  

Az 1956-os  magyarországi  forradalom vérbefojtása idején 
Kárpátalján  a  hatóságok  nagyon  féltek  a  helyi  magyarság  
zendülésétől.  Ez  a  feltevésük  megalapozatlan  volt,  mert  a  
megfélemlített és megtizedelt  helyi magyarság már  lélegezni  
is  alig  mert.  Hiszen  épp  azelőtt  részesítették  általános  am-
nesztiában  az  1945-től  koncepciós perbe fogott és elítélt  ma-
gyar  értelmiségieket.  ,A  XX. kongresszussal  elkezdődött  kö-
zéleti tisztulási folyamat — írta Kovács Vilmos és S. Benedek 
András  — Kárpátalját  is érintette,  ahol  az 56-os  események  
egyébként  is  a  magyar  lakosság  problémáira  irányították  a  
figyelmet." A KGB és  a kommunista  párt  helyi  vezérei  a  bu-
dapesti  forradalom leverését  illetően Kárpátalján  is  igyekez-
tek példát statuálni,  feketelistákat készítettek  azokról  a  ma-
gyarokról,  akik  nyíltan  vagy  burkoltan  kinyilvánították  
rokonszenvüket  a magyarországi  felkeléssel. Perbe  fogták  a  
röplapteijesztőket  is,  akikkel  szemben  koncepciós  pereket  
konstruáltak.  Mint  ismeretes  ebben  az  időben,  1956  végétől  
1959-ig zajlott a tömeges megtorlás,  s legalább 35 ezer  ember  
ellen  indult  rendőrségi-ügyészségi  vizsgálat,  politikai  „bűn-
cselekmények"  gyanújával.  A kárpátaljai  bírósági  tárgyalá-
sokat  a  Magyarországon  a  KGB  által  kidolgozott  forgató-
könyvek  alapján  bonyolították  le.  Eme  megfélemlítésnek  
legfontosabb célkitűzése  az  volt,  hogy  szétzúzza  és  megnyo-
morítsa  ama  politikai-társadalmi  réteget,  amely  szembe  
akart  fordulni  a  proletár-diktatúrával,  a  szovjet  hatalom-
mal.  A megtorlás Kárpátalján  sem szélesedett  ki  mindenkire  
kiterjedő,  a mindennapi  életet  behálózó kampánnyá.  A sajtó 
csak  röviden  tudósított  vagy  egyáltalán  nem  számolt  be  az  
ítéletekről.  A „kirakatperek" zárt  ajtók mögött  zajlottak.  Aki  
tevőlegesen  bármit  tett  1956-ban,  számíthatott  arra,  hogy  
nem  ússza  meg.  Hiszen  a besúgók  hálózata  kiválóan  mükö-



dött,  úgyszólván  minden  harmadik  ember  megfigyelés  alatt  
állt.  A  fiatalokat  könnyen kihalászták  a magyarság  soraiból.  
Aki  csendben maradt,  azt  békén  hagyták.  Kiemelt  áldozata-
ikat  erőt  és ideget  felmorzsoló kihallgatások  folyamán  meg-
törték, lelkivilágukat  szétzilálták,  lelki terrorral  évtizedekre  
hallgatásra  kényszerítették.  De kik is voltak ezek a  fiatalok?  
Magányos  farkasként,  illetve  csoportban  fejtettek  ki  „szov-
jetellenes"  tevékenységet?  



A nagyszőlősi  csoport  

Úgyszólván  1992-ig titkos homály övezte  a nagyszőlősi  po-
litizáló  csoport  tevékenységét  Nagyszőlősön  a  középiskolás  
fiatalok 1955 őszétől  1957 júliusáig röplapokat  terjesztettek,  
titkos összejöveteleket szerveztek.  A csoport hat tagját  letar-
tóztatták  s ügyükkel  hónapokig  foglalkoztak  a  KGB  nyomo-
zótisztjei.  Valamennyiüket  elítélték  a  közvélemény  kizárá-
sával.  Ez érthető  is, hiszen  az  1944—58 közötti  megtorlások  
áldozatairól  hallgatni  illett,  a sajtóban is tabunak  számított.  
Például  az  1944 novemberében  civilként  internált  magyaro-
kat  még ma  is  hadifoglyokként  erősködnek  kezelni,  anyagi  
kártérítésüket  halogatják. Miközben  a  túlélők  folyamatosan  
elhaláloznak.  Ezért  is  felemelő pillanatoknak  lehettünk  ta-
núi  a KMKSZ harmadik  közgyűlésén, amikoris Milován  Sán-
dornak,  a KMKSZ megválasztott  alelnökének  Povázsai  Sán-
dor,  a  Magyar  Köztársaság  megbízott  ungvári  főkonzulja  
Göncz Árpádnak,  a  Magyar  köztársaság  elnökének  nevében  
átnyújtotta  az  1956-os  emlékérmet.  A Kárpáti  Igaz  Szó  így  
értékelte  e  gesztust:  „Kárpátaljai  lakos  első  ízben  részesült  
ilyen  megtiszteltetésben."  Milován  Sándor  a  Kárpáti  Igaz  
Szónak  adott  interjújában (1992.  március  12-én)  szerényen  
bevallja,  hogy  a  röplapokat  nem  egyedül,  hanem  társaival  
együtt  készítette.  A  Nagyszőlősön  kiragasztott  röplapokon  
ez  állt:  „Oroszok,  azonnal  vonuljatok  ki  Magyarországról!"  
Megemlíti  társai  nevét:  „Kovács  Zoltán  Nagyszőlősről,  Illés  
József Fertősalmásról, valamint Varga János Feke tear dóról. 
És itt szeretném  elmondani  azt  is — fejti ki Milován Sándor  —:  
remélem,  hamarosan  ők  is  hasonló  kitüntetésben  részesül-
nek,  hiszen  mindent  együtt  vittünk  véghez.  Ha  mégsem  így  
történne,  megfogadtam:  egy vésővel  négy felé osztom  az  em-
lékérmet,  hogy valamennyiünknek  jusson  belőle."  

Az említett interjú megjelenése után  a nagyszőlősi  csoport  
tagjai  közül  Varga János  feketeardói  lakos,  a  helyi  középis-



kola tanára,  volt politikai  fogoly, a koncepciós per  másodren-
dű  vádlottja  személyesen  fordult  társai  nevében  is  hozzám  
mint  a  kárpátaljai  területi  tanács  képviselőjéhez,  a  területi  
rehabilitációs  bizottság  tagjához  azzal  a  szándékkal,  hogy  
valóságos képet nyújtson a csoport tevékenységéről  és  annak  
aktív  tagjairól,  akiket  „szovjetellenes  propaganda,  nemzeti  
érzések  felhasználása"  címen  1957.  augusztus  26—27-én  a  
kárpátaljai  területi  bíróság  az  Ukrán  Büntetőtörvény könyv 
54. paragrafusának  10. és  11. bekezdése alapján ítélt  el. Var-
ga  János  dokumentumokkal  igazolt,  tényfeltáró  közlése  
szerint  Nagyszőlősön  1955 tavaszától  1957 nyaráig  a  követ-
kezők történtek.  Előzmények:  1954. szeptember  l - j é n  Nagy-
szőlősön megnyílt  a 3. sz. magyar tannyelvű  középiskola.  Eb-
be  a  tanintézetbe  a járás  magyarlakta  falvaiból  tehetséges,  
anyanyelvükön tanulni  vágyó fiatalok sora jelentkezett.  14—  
18  év közöttiek,  akik  korábban  azért  nem  folytatták  közép-
iskolai  tanulmányaikat,  mert  még  zárva  voltak  a  magyar  
tannyelvű  középiskolák  kapui.  E tanintézet  falai között  szo-
ros  diákbarátságok  szövődtek  ama  fiatalok  között,  akiknek  
hozzátartozói  korábban  a sztálinisták  „háromnapos  munká-
ra" hurcolták,  vagy kirakatper  folytán megfosztották  vagyo-
nuktól. Buzási László osztálytárs volt a legidősebb  18 évesen. 
Apja  odapusztult  a  lágerbe,  így  ő  lett  a  kezdeményezője  a  
politizáló  csoport  megalakításának.  Tagjai:  a  14 éves  fertős-
almási  Illés József,  a  14 éves feketeardói Varga János,  a  ha-
sonló  korú  tiszaújlaki  Takács  János  (az  apja  szintén  oda-
pusztult),  továbbá  a  17 éves  negyszőlösi  Kusinka  Árpád.  Ez  
a  csoport kezdett aztán  röplapok készítéséhez, melyeken  pol-
gári  engedetlenségre  szólították  fel  a  magyar  lakosságot  a  
diktatórikus  rezsim ellen. Kérelmezték  a második  bécsi  dön-
tés  háború  utáni  nemzetközi  felülbírálását,  Kárpátalja  
visszacsatolását  Magyarországhoz,  sürgették  a  megszálló  
orosz  csapatok  kivonulását,  a  kaszárnya-kommunizmussal  
szemben  egy demokratikus  társadalmi  rendszer  megterem-



téséért  álltak ki. Konspirációhoz folyamodtak, álneveket  vet-
tek fel, egymásba  kulcsolt  kézzel tettek esküt,  hogy  egymást  
és céljaikat nem árulják el senkinek. Közben csoportjuk szer-
vezője, Buzási  László (álneve Fica)  1955 nyarán  özvegy  édes-
anyjával  átköltözött  Magyarországra,  felőle  azóta  sincs  hír.  
A csoport  folytatta illegális tevékenységét.  1956 őszén  a  Ma-
gyarországról  érkező  hírek  hallatára  fokozták  szervezkedé-
süket. Ekkor  mozgalmuk  titkaiba  újabb négy társukat  avat-
ták be.  A 14 éves nagyszőlősi  Milován Sándort,  az  ugyancsak  
nagyszőlősi  17 éves Dudás  Istvánt  (később fiatalon  elhunyt),  
továbbá  a  16  éves  feketeardói  Seres  Jolánt  és  Paládi  Idát  
(azóta  elhunyt).  Illés  József  és  Varga  János  erre  így  emlé-
keznek  vissza:  „Folytattuk  illegális  tevékenységünket.  Kéz-
zel  írt  röplapokat  bocsátottunk  ki,  melyek  rögtön  beszédté-
mává  váltak  a  városban  és  a  környékbeli  magyarlakta  
falvakban.  Még  a  katonaságot  is  kirendelték  sűrű  éjszakai  
őrjáratra,  hogy  elcsípjenek bennünket.  Minden  alkalommal  
kijátszottuk  őket.  így  teltek  napjaink  az  1956-os  forrada-
lomig. Aztán  úgy  döntöttünk,  hogy  gumiklisével  készítjük  a  
röplapokat,  így  több  példányban  tudjuk  az  általunk  megfo-
galmazott,  a  budapesti  népfelkelést  támogató  felhívásokat  
terjeszteni.  Ekkor  került  csoportunkhoz  a  16  éves  nagysző-
lősi  Kovács  Zoltán,  aki  ugyan  nem jár t  velünk  iskolába,  de  
barátok voltunk.  Öt Dudás István hozta csoportunkba,  mivel  
az édesapja a helyi bodnárműhelyben  dolgozott,  így ar ra  szá-
mítottunk,  hogy  ez  a  félreeső  műhely  nagyszerű  találkozó-
hellyé  válik  számunkra.  A  kulcsot  Kovács  Zoltán  titokban  
apjától elvette, így titkos összejöveteleinket  a műhelyben  tar-
tottuk  meg.  Hetente  rendszeresen  csütörtökre  virradóra  a  
nagyszőlősi  piac területén,  amikor  heti  nagyvásár  volt,  kira-
gasztottuk  a  több  tucat  röplapot.  A  hatalom  képviselői,  a  
KGB  tisztjei  lázasan  keresték  a  tetteseket.  Egyre  gyakrab-
ban  zaklatták  iskolánk  tantestületét,  bizonyára  sejtették,  
hogy  a  szádak  csakis  tanintézetünkbe  vezethetnek.  



A röplapteijesztést  a  magyarországi  forradalom  vérbefoj-
tása után  sem hagytuk  abba.  1957. március  15-én  az  1848-
as  szabadságharc  méltatására  szólítottuk  fel  a  lakosokat.  
Május l - j é n utolsó röplapunkon pedig arra kértünk  minden-
kit,  hogy ne  vegyenek  részt  a  kötelező  felvonuláson.  A  KGB  
nyomozó  tisztjei  keresték  az  iskolások  között  a  szovjet  nép  
ellenségeit.  Az iskola  akkori  igazgatója  ... aktív  nyomozásba  
kezdett...  Dudás  István  került  horogjára,  akiből  atyai  nyá-
jaskodással,  álnok  módon  szedte  ki  a szükséges  információt.  
Aztán  titokban  jelentést  tett  Zsukov  századosnak,  a  KGB  
járási  főnökének... Május 20-án  Dudást  be  is rendelték  ma-
gukhoz  és  az ismert  módszerekkel  „kiszedték" belőle  a  szük-
séges  adatokat.  1957. július  24-én  délután,  az  utolsó  vizsga  
közben  már  sejtettük,  hogy  valami  nincs  rendjén.  Osztály-
társainkat  igyekeztek  mielőbb levizsgáztatni, bennünket  pe-
dig  utoljára  hagytak.  Ahogy  kiléptünk  az  osztályból,  máris  
megtörtént  az  őrizetbe  vétel.  Egyenként  először  fekete  Vol-
gán hazavittek minket,  ahol sebtében házkutatást  tartottak.  
Kovács  Zoltán  és  Milován  Sándor,  mivel  ők  otthon  voltak,  
egy  nappal  később  lettek  letartóztatva.  

Ezt  követően  felgyorsultak  az  események.  A  kéthónapos  
ungvári fogság után augusztus 25—26-án  a nyilvánosság  ki-
zárásával  meghozta  ítéletét  a  területi  bíróság.  

Az elsőrendű  vádlott:  
ILLÉS JÓZSEF  — hat  év szabadságvesztésre  ítélték  (eb-

ből  26 hónapot  töltött  le  a  Mordvin  ASZSZK-beli  GULAG  7.  
sz.  politikai  lágerében);  

Másodrendű  vádlott:  
VARGA JÁNOS — öt évre ítélték  (ebből 23 hónapot  töltött  

le  a  Mordvin  ASZSZK-beli  GULAG  11.  sz.  politikai  lágeré-
ben); 

Harmadrendű  vádlott:  



KOVÁCS ZOLTÁN  — négy évre  ítélték  (ebből 21  hónapot  
ült le szintén  a Mordvin ASZSZK-beli GULAG 7. sz.  politikai  
lágerében); 

Negyedrendű  vádlott:  
MILOVÁN  SÁNDOR  — négy  évre  ítélték  (ebből  18  hóna-

pot  ült  le  a  nyugat-ukrajnai  Rovnói  területen  a  fiatal  tör-
vényesek  nevelő-javító  intézetében);  

Ötödrendű  vádlott:  
DUDÁS  ISTVÁN  — három  évre  ítélték  (ebből  26  hónapot  

töltött  le  a  Mordvin  ASZSZK-beli  GULAG  7.  sz.  politikai  
lágerében). 

A volt politikai  foglyok visszaemlékezésükben  kitérnek  ar-
ra  is: „Két diáklány társunkat  nem  ítélték  el, csupán  tanúk-
ként  hallgatták  ki  őket.  A csoport  fentebb említett  más  tag-
jait  nem  vonták  felelősségre,  mert  a  KGB  nyomozói  nem  
szereztek  tudomást  róluk,  mi  pedig  nem  árultuk  el őket.  De  
az igazság az, hogy ők nem  is vettek  részt  közvetlenül  a  röp-
lapok  készítésében  és  terjesztésében...  

Az SZSZKSZ  Legfelsőbb Tanácsa  Elnökségének  1954.  áp-
rilis  24-én  keltezett  rendelete  alapján  a  Mordvin  ASZSZK  
Legfelsőbb Bírósága  1959-ben  perújrafelvételt  kezdeménye-
zett,  melynek  alapján  feltételesen  szabadlábra  helyezték  
mindnyájukat.  Ukrajnában  is  megtették  mindezt,  így  Milo-
ván Sándort már fél évvel hamarabb szabadlábra  helyezték."  

A  csoport  tagjai  egybehangzóan  vallották  be,  hogy  szaba-
dulásuk  után  mindenütt  éreztették  velük,  hogy  börtöntölte-
lékek  voltak.  Például  Varga  Jánost  még  1986. január  7-én  
is zaklatták munkahelyén.  A terület akkori  ügyészhelyettese  
nyomást  akart  gyakorolni  a járási  és  a  községi  tanács  veze-
tőire,  hogy  miként  engedhetik  meg  azt,  hogy  egy volt  politi-
kai  fogoly oktatja  a  fejlett  szocialista  társadalom  ifjú  nem-
zedékét. A Feketeardói  Középiskola tantestülete kiállt  Varga  
János  mellett,  a nagyszőlősi járási pártapparátus  „ráállított"  
tagjai  viszont  körlevélben  tiltották  meg,  hogy  a  sajtóban  



megjelenhessen  az  élsportoló  és  sportszervező  neve.  Fellép-
tek  a  csoport  többi tagjával  szemben  is,  akik  továbbra  is  tö-
retlen hittel kitartottak  eszméik mellett, illetve szót  emeltek  
a  magyarsággal  szemben  elkövetett jogsértések  miatt.  

A  csoport  elítélt  tagjai  saját  rehabilitálásukat  nem  kérel-
mezték. Azonban  1991. november 6- i keltezéssel  rehabilitál-
ták  őket,  az Ukrán  SZSZK  1991.  április  17-én  kiadott  reha-
bilitációs  törvénye  alapján.  Az  erről  szóló  igazolványt  
mindegyikük  kézhez  kapta.  

A csoport tevékenységének hiteles története  1992 tavaszán 
tovább  folytatódott.  Illés József, Varga János  kérésére  1992.  
április  15-i  keltezéssel  mint  a  területi  tanács  képviselője,  a  
rehabilitációs  bizottság  magyar  csoportjának  vezetője  nyílt  
levélben  fordultam  Göncz  Árpádhoz,  a  Magyar  Köztársaság  
elnökéhez,  melyben  vázoltam,  az  1956-os  budapesti  népfól-
keléssel kapcsolatos,  a magyarországi  közvélemény előtt  alig  
ismeretes  tényeket.  Többek  között  beszámoltam  a  nagysző-
lősi  csoport  tevékenységéről,  s jeleztem  azt  is,  hogy  nagyra  
értékeljük a magyar állam ama gesztusát,  hogy Milován  Sán-
dort  1956-os emlékéremmel tüntette  ki. Ezzel  kapcsolatosan  
a r ra  kértem  az  elnök urat,  hogy mint  a Magyar  Köztársaság  
elnöke egyformán értékelje mindazok tevékenységét,  akik  az  
1956-os  eszmékkel  felvértezve  példamutatóan  helytálltak,  
így  az  1956-os  emlékérem  adományozását  kértem  Illés  Jó-
zsefnek, Varga  Jánosnak,  Kovács  Zoltánnak,  Dudás  István-
nak  (posztumusz),  és  azoknak  a  sorstársaiknak,  akikkel  
együtt  raboskodtak.  A  levelet  Povázsai  Sándor,  a  Magyar  
Köztársaság  ungvári  főkonzulja révén jut tat tam  el.  



Mezőkaszonyi  csoport  

A  nagyszőlősi  csoport  tevékenységének  tanulmányozása  
folytán  fény  derült  arra  is,  hogy  hasonló  csoport  működött  
Mezőkaszonyban,  melynek  a  tagjait  szintén  izgatásért,  röp-
lapterjesztésért  vonták  szigorú  felelősségre.  Valamennyien  
az  56—os eszmékkel  felvértezve  példamutatóan  helytálltak.  
Tizenévesen  kerültek  a  politikai  foglyok listájára. 

Mezőkaszonyban  az  Ormos  családot  a  40-es  évek  végén,  
az 50-es évek elején embertelenül meghurcolták.  A családfőt, 
Ormos Józsefet kulákként fogták koncepciós perbe. Nem  szá-
mított  az,  hogy  becsületes  ember  hírében  állt,  iparenge-
déllyel  bíró asztalosként  tartotta  el családját.  A  sztálinisták  
tágas  családi  házukat  kiszemelték  és  közösségi  célra  elko-
bozták. 

Folyamatosan  őrölték  fel Ormos  József  idegeit.  Állandóan  
zaklatták,  végül  1948. november  14-én letartóztatták.  Rövid  
vizsgálati  fogság  után  koncepciós  perbe  fogták  és  25  évre  
elítélték.  A távoli Szibériába, munkatáborba  került.  Fia,  Or-
mos  István,  annak  húga,  Ormos  Mária,  és  egyedül  maradt  
felesége  szintén  ki  volt  téve  az  emberi  megaláztatásnak.  A  
családot  minden  vagyonából  kiforgatták.  Az  elítélt  családfő  
helyébe  az  ifjú Ormos  István  lépett,  aki  magára  vállalta  a  
család  eltartását.  A  mezőkaszonyi  állami  gazdaságban  sző-
lőműveléssel  foglalkozott,  este  pedig  a  falu  klubjában  ügye-
lettel,  filmvetítéssel  kereste  meg  a  betevő  falatot.  Közben  a  
helyi  iskolába  járt .  

1956-ban,  amikor  Budapest  utcáin  kitört  a  forradalom,  a  
rádióban hallottak  után  ő is cselekvésre szánta  el magát  fia-
tal  barátaival  együtt.  Felkeltette  figyelmüket  az,  hogy  a  fa-
luhoz  közel  eső magyarországi  Barabás  község lakosai  a  ka-
szonyiaktól  segítséget  kértek.  Átkiabáltak  a  határon,  
fegyveres felkelésre biztatták  a  környékbelieket.  



Ennek  hallattán  a  két  testvér,  valamint  unokatestvérük,  
Szécsi  Sándor elhatározták,  hogy plakátokat,  röplapokat  bo-
csátanak  ki,  politikai  harcra,  a  magyarországiak  megsegí-
tésére  buzdítják  a  helyi  magyarságot.  Az  első kézírással  ki-
bocsátott  plakátjukon  Petőfi  Sándor  Nemzeti  dalának  
közismert  sorait  idézték: Talpra  magyar,  hív  a haza,  / itt  az  
idő,  most  vagy  soha,  /  rabok  legyünk,  vagy  szabadok,  /  ez  a  
kérdés, válasszatok! / A „Segítsünk magyar  testvéreinknek!"  
sorokat  mindenki  meghatottan  olvasta  el, ám  a  helyhatóság  
képviselői hamar eltávolították  e plakátokat,  és az  izgatásról  
jelentést  írtak  a  KGB  beregszászi  járási  hivatalának.  
Csakhamar  akadt  besúgó  is  N.  J .  személyében.  A  politikai  
titkosrendőrök  megfigyelés  alá  vonták  a  fiatalokat,  s  kellő  
bizonyítékok  összegyújtése után  1957. november 2 -án  mind-
hármukat  letartóztatták.  

Ebben  az  időben  Ormos  Mária  és  Szécsi  Sándor  már  az  
Ungvári  Állami  Egyetemen  tanultak,  iskolai  gyakorlatuk  
közben  gyűjtötték be  őket. Házkutatást  tartottak  mindegyi-
kük  lakásán,  másnap  az  ungvári  KGB  pincéjében  kötöttek  
ki.  A sorozatos  kihallgatások  után  1958. január  24-én  ítéle-
tet  hirdettek  ügyükben:  

Elsőrendű  vádlott:  
SZÉCSI  SÁNDOR  —  az  ukrajnai  büntető  törvénykönyv  

54/10.  és  54/11. paragrafusai  alapján  ítélték  el, hat  évet  ka-
pott (ebből  a Mordvin  ASZSZK  7. sz. politikai  lágerében  leült  
másfél  évet);  

Másodrendű  vádlott:  
ORMOS  ISTVÁN  — az  54/10.  és 54/11. számú  paragrafus  

alapján  négy  évet  kapott  (ebből  az  1936-os  születésű  ifjú  a  
Mordin  ASZSZK  11.  sz.  politikai  lágerében  letöltött  három  
évet); 

Harmadrendű  vádlott:  
ORMOS  MÁRIA  —  az  54/10.  és  54/11.  számú  paragrafus  

alapján négy évet kapott (ebből az  1939-es születésű  hajadon  



leült  egy  évet  és  11 hónapot;  öt  a  Moszkván  túli  kemerovói  
nöi  politikai  lágerbe  hurcolták).  

Saját rehabilitálásukat  ök sem kérelmezték.  1991.  novem-
ber  11—i  keltezéssel  a  területi  ügyészség  igazolást  küldött  
rehabilitálásukról.  Az erről  szóló igazolást  mindegyikük  kéz-
hez  kapta.  

Ormos  István  1960. július  6-án  szabadult.  Egy  ideig  mel-
lőzték,  nehezen  tudott  munkához jutni.  Beregszászba  költö-
zött,  megnősült.  1991-ben  tűzrendész  a  Beregszászi  Finom-
mechanikai  Üzemben, majd megvált  munkahelyétől  és azóta 
folytatja édesapja  mesterségét  asztalosként.  

Húga,  Ormos  Mária,  1959.  szeptember  29-én  szabadult  a  
női  politikai  lágerből.  A megrázkódtatásokat,  az  ott  tapasz-
tal takat nehezen heverte ki, de hősiesen tűrte  környezetének  
gúnyos megjegyzéseit, az egyetem befejezése után  fizika-ma-
tematikai  tanárként  a  beregdédai  általános  iskolában  he-
lyezkedett  el,  azóta  férjhez ment  s jelenleg  is  ott  tanít.  

Szécsi  Sándor  szabadulása  után  szintén  befejezte  az  Ung-
vári  Állami  Egyetemet,  fizika-matematikai  tanárként  he-
lyezkedett  el  Beregszász  egyik  tanintézményében.  1991-től  
Szécsi  Sándor  szerződéses  alapon  a  vásárosnaményi  körzet  
egyik  iskolájában  fizikát  és matematikát  tanít.  



A gálocsi  csoport  

A levéltári  anyagok  tanulmányozása  során  rábukkantunk  
egy harmadik  csoport  tevékenységére  is,  amely  szintén  röp-
lapterjesztéssel foglalkozott.  A gálocsi  politizáló fiatalok  cso-
portja  szintén  az  '56-os  események  hatására  szerveződött.  

A  vádirat  szerint  vezetőjük  a  gálocsi  születésű,  közben  
Husztra  áthelyezett  Gecse  Endre  református  lelkész,  aki  
„magyar  burzsoá nacionalista  szellemben  szovjetellenes  pro-
pagandát  fejtett ki  és  fegyveres  felkelésre  szólította  a  fiata-
lokat."  A  nyomozati  anyagban  rajta  kívül  még  négy  olyan  
személy is szerepel, akiket  vizsgálati  fogságra ítéltek.  Az ed-
digi adatok szerint  a legnagyobb kirakatper  Gecse Endre  re-
formátus  lelkész  nevéhez  fűződik.  Rá  akarták  bizonyítani,  
hogy kapcsolatban állt  a magyarországi felkelőkkel, s itt  Kár-
pátalján, szülőfalujában amerikai ügynöki tevékenységet fej-
tett  ki.  

Valóban  Gálocson néhány  fiatal röplapokat  terjesztett,  s  a  
második  világháborúból  visszamaradt  fegyvereket  rejtege-
tett.  Erről  tett  tanúvallomást  a  gálocsi  születésű  Molnár  
László,  a  KMKSZ  helyi  alapszervezetének  jelenlegi  elnöke.  
Mint elmondta,  ő akkor  13 éves volt, s társai, akik  két-három  
évvel idősebbek voltak, megbízták  a fegyverek őrzésével.  Ab-
ban  reménykedtek,  hogy  a  kiskorúakat  nem  fogják  perbe.  
Mielőtt  a  csoport  tagjait  letartóztatták  volna,  a házuk  udva-
rán  levő kútba  dobták  a fegyvereket.  Két napig  fogva  tartot-
ták  őt  az  ungvári  börtönben,  aztán  hazaengedték.  Viszont  
idősebb társait,  Pasztellák  Istvánt  és Perduk  Tibort  szigorú-
an  felelősségre  vonták.  A  nyomozók  párhuzamot  akartak  
vonni  Gecse Endre  lelkész  és  a  gálocsi  fiatalok  tevékenysége  
között. 

A volt politikai  foglyok elmondása szerint  politikai  kapcso-
latban  nem  álltak  Gecse  Endre  tiszteletessel  abban  az  idö-



ben,  habár  szerették  és  tisztelték  öt. Utasítást  nem  kaptak  
tőié  a szovjet rendszer  elleni fegyveres felkelés  szervezésére.  

Özvegy  Csírpák  Emiiné,  Gecse Anna,  Gecse  Endre  tiszte-
letes  húga,  a  következőképpen  számol  be  az  akkori  esemé-
nyekről:  „Bandit  1958  májusában  iktatta  be  lelkipásztori  
tisztségbe Huszton  Gencsy Béla, Kárpátalja református  püs-
pöke.  A  huszti  gyülekezet  igen  hálásnak  bizonyult.  Bandi  
nagyon  szerette  őket.  November  végén  öcsémnél  —  minden  
előzmény  nélkül  — kétszer  is  tartottak  házkutatást ,  Bandi  
„ellenforradalmi  tevékenységére"  hivatkoztak.  Az  előzmény  
az  1956-os magyarországi  forradalom volt... Bandi  korábban  
összetűzött  a  püspökkel,  aki  a  45  utáni  hatalom  lelkes  ki-
szolgálójának  bizonyult.  Gencsy  utólag  azt  mondta  nekem,  
hogy  Bandi  elismeréssel  beszélt  neki  (mikor,  milyen  körül-
mények  között,  amikor  a  család  már  csak  holtan  láthatta,  
akkor  is  csupán  messziről)  a  szovjet  börtönviszonyokról.  

1958.  december  2 -án  öcsémet  elvitték.  Az  ügyészségen  
egyetlen  terhelő  bizonyíték  Hitler:  Harcom-jának  kötete  
volt, amelybe beleírták  Bandi  nevét.  Pedig  ő ki nem  állhatta,  
ha valaki beleírta  a nevét  könyveibe.  Miután  így  „igazolták"  
az ellenforradalmi izgatás vádját, „amerikai  kapcsolatait"  is  
felrótták. Az „amerikai  kapcsolat" úgy jött  létre,  hogy  Bandi  
huszti  gyülekezététől  kapott  egy palástot,  amelyet  Ameriká-
ból küldött  anyagból  készítettek  el.  

1959.  január  7-én  láthattam  viszont,  holtan.  Hárman  
mentünk  be Ungvárra:  a  felesége,  Leona,  a kurátor  felesége  
és  én.  Nem  nyúlhattunk  hozzá,  csupán  jó  pár  méter  távol-
ságból nézhettük  meg. A kezét eltakarták  a palástjával,  csak 
az  arca  látszott.  Az  egyik  halántéka  kék  volt.  

A hatóságok nagyon meg voltak ijedve, Bandi halálát  még-
is  sikerült  eltussolni.  Pedig  írtunk  még  Hruscsovnak  is  a  
rehabilitáció  végett.  

Családunk  1971-ben  áttelepült  Magyarországra.  Már  in-
nen  kértük  Bandi  exhumálását.  Indoklás  nélkül  elutasítot-



tak.  Máig  is  ott  fekszik  a  lezárt,  pusztuló,  régi  ungvári  te-
metőben.  Sírkövét  ledöntötték.  Jó  pásztor  volt,  nem  hagyta  
el nyáját." (Reformátusok Lapja,  1990. április  29.,  17.  szám.)  

A  KMKSZ  gálocsi  alapszervezete  1992.  október  25-én  a  
református  templom  belső  falán  emléktáblát  avatott  Gecse  
Endre lelkésznek, akit az  1956-os magyarországi  események  
kapcsán  a  KGB  tisztjei  letartóztattak  s  kihallgatás  közben  
az  ungvári  börtönben  halálra  kínoztak.  Tetemét  1992.  októ-
ber  24-én  az ungvári  Kapós  utcai  temetőből  átvitték  a  gálo-
csiba  és  ott  helyezték  örök  nyugalomba.  

A gyászszertartáson jelen volt Gecse Endre unokaöccse, Csír-
pák Emil és a Szlovákiában  letelepedett református lelkész  öz-
vegye, Gecse Endréné.  Az itt felolvasott levélből  tájékozódtunk 
a  mártírhalált  halt  tiszteletes  életútjáról.  „A második  világhá-
ború  után  nagyon  nehezen  éltünk  — írja  felesége —,  a  hívek  
kevés  adományából  tengettük  életünket.  Lakásunkat,  a  pap-
lakot  elvették  klubnak.  így  egyik  hívünk  földes szobája volt  a  
lakhelyünk.  A szomszéd  községből,  Tarnócról,  a  lelkész  elköl-
tözött,  így  Tarnócon  és  Botfalván  beszolgáló  lelkész  lett.  Ke-
rékpáron közlekedett, hóban, fagyban hűséggel szolgált. Zokszó 
nélkül  végezte  terhes  munkáját.  Mivel  már  50  éves  volt,  
könnyíteni  akart  helyzetén,  ezért  Husztra  pályázott,  ott  a  lel-
készi  állás  megüresedett.  így  1958 májusában  a  huszti  refor-
mátus  gyülekezet  megválasztotta  lelkészének,  ahol nagyon jól 
éreztük magunkat.  1958. december 2-ig működött itt mint  lel-
kész. Innen az állami hatóságok  koholt vádak alapján  elvitték.  
Akkor  láttam  utoljára  élve  hűséges  hitvesemet.  1959.  január  
7-én  láttam  viszont  holtan.  Elvittek  a  temetésre  a  hatósági  
emberek,  de  lelkészt  nem  engedtek  hívni.  Öt,  aki  számtalan  
ember  felett mondott  beszédet,  ima  nélkül  hantolták  el.  Meg-
halt  egy  igaz magyar  és  isten  igéjének hűséges  hirdetője.  

I t tmaradtam  egyedül, keserűséggel  a szívemben.  A három-
szori  házkutatás  és  ami  utána  következett,  úgy  megviselt,  
hogy idegösszeomlást  kaptam..."  



A  fenti  adatokból  is  kitűnik,  hogy  a  nyomozó  tiszteknek  
az  az elképzelése,  hogy központi kirakatpert  konstruáljanak  
Gecse  Endre  és  a  gálocsi  fiatalok ügyéből,  nem  sikerült.  Mi-
vel  a  fő vádlott  belehalt  a vallatások  során  alkalmazott  kín-
zásokba.  így  a  röplapokat  terjesztő  fiatalok  ügye  nem  bírt  
olyan  nagy politikai jelentőséggel,  ezért  szokványos  bírósági  
perben  csupán  két  személyt  ítéltek  el.  

Elsőrendű  vádlott:  
PASZTELLÁK  ISTVÁN  — az ungvári  bíróság hat  év  sza-

badságvesztésre  ítélte.  (Ebből  az  ungvári  börtönben  közel  
egy  évet  töltött  le,  amnesztiával  szabadult);  

Másodrendű  vádlott:  
PERDUK  TIBOR  —  két  év  szabadságvesztésre  ítélték.  

(Ebből leült  10 hónapot  a köztörvényesek rovnói területi  dub-
nói  nevelőintézetben);  amnesztiával  szabadult;  

MOLNÁR  LÁSZLÓ-val  szemben  a vádat  elejtették,  mivel  
alig töltötte  be  a  13.  életévet.  így  is  egyéves  megfigyelés  alá  
helyezték,  minden  héten  a  községi  tanács  irodájában  beszél-
getésre  kellett jelentkeznie  a  KGB ügyeletes  tisztje  felügye-
lete  alatt.  

Pasztellák  Istvánt  1991-ben  szintén  rehabilitálták.  Nős,  
az  ungvári  járási  Gálocsban  él,  legutóbbi  munkahelye  az  
Ungvári  Terményforgalmi  Vállalat.  

Perduk  Tibor  nős,  Tégláson  él,  az  ungvári  vasútállomás  
géplakatosa. 

A szovjet rendszer  kiszolgálói  szigorúan  megbüntették,  il-
letve  lelkileg  megnyomorították  azokat  a  fiatalokat,  akik  az  
'56-os  események  idején  egyéni  akciókba  bocsátkoztak.  Ed-
digi kutatásaink  eredményeként  az ungvári  Benyák  Nándor  
(jelenleg Debrecenben  él) és Volodimir Margitics nevét fedez-
tük  fel  az  elítéltek  között,  akiket  szintén  szovjetellenes  ma-



gatar tásuk  miatt  ítéltek  el  és küldtek  egy Moszkván  túli  lá-
gerbe.  Az '56-os  eseményekkel  kapcsolatos  anyagok  feltárá-
sa  tovább  tart.  Nehezíti  munkánkat  az  a  tény,  hogy  a  KGB  
ungvári  levéltárának  anyagai  hozzáférhetetlenek  a  kutatók  
számára,  a Kárpátmelléki  Katonai  Körzet  levéltárát  szintén  
zárolták.  Reméljük,  hamarosan  eljön  az  az  idő,  amikor  sok-
kalta  világosabb  képet  nyerünk  az  56—57-es  időszakról,  
amikor  a belügyi hatóságok emberei  megtorló  intézkedéseket  
foganatosítottak  a  gondolkodó  értelmiségiekkel  szemben.  
Közismert  tény például,  hogy az  1956-os  októberi-novembe-
ri  eseményekről  való vélekedésük  miatt  több  magyar  és  uk-
rán  diákot  is kizártak  az  ungvári  egyetemről.  

Örülünk  annak,  hogy  a Magyar  Köztársaság  elnöke  meg-
hallgatta  kérésünket  és  1993. március  13-án  a  KMKSZ  kül-
döttközgyűlésén  a  múlt  évben  kitüntetett  Milován  Sándor  
u tán  '56-os  emlékéremmel  tüntették  ki  a  nagyszőlősi  cso-
portból: Varga Jánost,  Illés Józsefet,  Kovács  Zoltánt,  Dudás  
Istvánt (posztumusz);  a mezőkaszonyi  csoportból: Ormos  Ist-
vánt, Ormos Máriát,  Szécsi Sándort;  a gálocsi csoportból:  Ge-
cse  Endre  református  tiszteletest  (posztumusz),  Pasztellák  
Istvánt,  Perduk  Tibort  és  Molnár  Lászlót.  

Az ungváriak számára különösen megrázó és feledhetetlen 
eseménynek  számított  a Budapestről  idehurcolt  fiatalok  lát-
ványa,  akiket  több hétig  az ungvári  börtönben tartottak  fog-
va.  Ezekről  az  eseményekről  ma  sem  nyilatkoznak  szívesen  
azok,  akiknek  közvetlenül  úgy  volt  közük  mindehhez,  hogy  
kenyérrel,  cigarettával  próbálkoztak  ellátni  őket,  s  ezért  
megfigyelés alá  vonták  a  segíteni  kész  lakosokat.  



Árpa István  1956-os  visszaemlékezése  

Területszerte  akadtak  hazafias, bátor  emberek,  az  ungvá-
riakról  azonban  keveset  tudunk.  Vagy  nem  voltak  itt  a  ma-
gyar  forradalommal  szimpatizáló  és aktív  harcosok,  vagy  az  
ungváriak  szerények,  méltatlannak  vélik,  hogy  ezzel  a  ha-
zafiasságukkal  dicsekedjenek?  

Kisebb eseményekről  azért valamit  el lehet mondani.  Rad-
vánc  és Ungvár  lakossága jól  emlékszik  arra  az esetre,  ami-
kor  a  cigányóci  katonai  telepről  egy  teherautó  felvette  ka-
binjába  ... Jánost.  Nemzetiségéről  kérdezték,  s  ő  nyugodtan  
magyarnak  vallota  magát.  Ekkor  a  gápjárműben  ülő  tiszt  
elővette pisztolyát  és belelőtt  az utasba,  majd kidobta  az  au-
tóból.  A történtekről  a  sebesült  informálta  a  segítőkész  em-
bereket.  De az éppencsak elmondta  a történteket  és  belehalt  
sérülésébe. 

A  legnagyobb  titokban  vitték  el  a  holttestet,  hogy  ne  is  
tudják meg, ki volt. Lehetséges,  hogy  egyedi  esetről van  szó.  
A városban  goromba  célzások,  megalázó  kijelentések  voltak  
hallhatók,  mint  például:  „...a  tieitek  ölik  Magyarországon  a  
mieinket,  ezt  mi  megbosszuljuk".  

A fenti eseményre  Ungváron  minden  őslakos  emlékszik,  s  
az  is  lehet,  hogy  a  hozzátartozók  jelentkeztek,  de  nevüket,  
lakcímüket  nem hozták  nyilvánosságra.  Aki viszont  ismerte  
a  meggyilkoltat,  nem mondhatja meg, mivel  a közvetlen  hoz-
zátartozók  ezt  nem  kívánják.  

1992.  április  25-én  elhangzott  a  Magyar  Rádióban  az  a  
bejelentés,  mely  szerint  a  jugoszláviai  polgárháborúban  a  
szerbek  „gyermekeket  ejtettek  foglyul".  Ez  lehetett  valós  
tény,  de  rémhír  is.  Gyerekek  foglyulejtése  a  szerb  foglyok  
kiváltása  érdekében  viszont  feltételezhető.  Gyerekek  „elrab-
lását"  gyakorolták  az  1956-os  népfelkelés  során  Magyaror-
szágon  is.  Bár  a  szerb  rádió  szerint  (budapesti  híradás)  az  



elfogott  boszniai  gyerekeket  szabadon  engedték,  arról  vi-
szont sohasem  szereztünk  tudomást,  mi lett  az  1956  novem-
berében  Ungváron  átszállított  magyar  gyerekek  sorsa.  

Mélyen  szomorú  emlékeket  elevenített  fel  az  említett  ju-
goszláviai  eset.  Kik  nyilatkozhatnak  ma  az  ungvári  esemé-
nyekről  és  kik  voltak  aktív  szereplői?  

Egy  kisebb  csoportról  van  szó,  s közöttük  az  indítványozó  
Szobránci  János  volt  (?).  Megkértük  az  „elképzelt  akció"  
résztvevőit,  hogy  nyilatkozzanak.  Valamennyien  kijelentet-
ték,  nevezze  az utókor bármilyen  hőstettnek  1956-os  vállal-
kozásukat  (amely  ugyanolyan  veszéllyel járt ,  mint  az  elhur-
coltaké),  ez  emberi  és  hazafias  kötelesség  volt.  A  csoport  
tagjai  ungvári  lakosok  voltak.  Amit  tettek,  nem  a  majdani  
elismerésért  vagy kitüntetésekért  tették.  Ezért  ennek  a  fel-
háborító esetnek  az elmondásával  szeretnének  inkognitóban  
maradni. 

1956. november  2-áról 3 -á ra  virradó  hajnalon  az  alvó  vá-
ros  csendjét  az  utcákon  dübörgő  katonai  teherautók  törték  
meg.  A ponyvákkal  letakart  kocsikon valami  különös  szállít-
mány lehetett, mert fegyveres katonai kísérettel voltak. Nem 
tudni,  merre jártak,  csak  a  Koijatovics  térre  hajtván  (kb.  a  
mai  halasüzlettel  szemben  álltak  le),  gyermeksírás,  nyö-
szörgés  hallatszott  ki  az  autókból.  Több  autó  sorakozott  fel,  
lehetett  vagy  6—8.  Egyes  feltételezések  szerint  a  konvoj  va-
lamelyik  gyermekotthon  (árvaház)  lakóit  szándékozott  el-
szállítani. Haragos szavak hangzottak  el a ponyvák alatt  (ezt  
egy kenyérszállító autó  expeditőre  is hallhatta),  az  elcsende-
sített  rab kocsikból  mégis  kidugta  fejét egy-két  gyermek.  Az  
őrök,  látván  a  kirakodó  kenyeresautót,  talán  szándékosan  
elnézték,  hogy  a gyerekek  kérhessenek  kenyeret.  A baj  csak  
az  volt,  hogy  a  gyerekek  nagyobb  indulattal,  éhséggel  kiál-
tottak  kenyérért.  A kicsiny kezek  kérő könyörgésére  az  expe-
ditör  ölbe  kapott  egy  csomó  zsemlét,  kiflit  és  bedobta  a  ko-
csiba.  A másik  őr, látván  a  kenyeresek  buzgóságát,  menten  



agyonlőtte az expeditőrt. De ekkor már ott termettek,  mintha  
a  földből  nőttek  volna  ki,  ismeretlen  egyenruhájú  katonák  
és  a  halottat  elvonszolták.  Az autókat  azonnal  elindították.  
A  hozzátartozók  a  halott  nevét  nem  fedték  fel,  nehogy  csa-
ládjának baja essék.  Az esemény  emeletes  házak  között  tör-
tént,  egyes lakásokból  mindent  láttak,  sőt  hangfoszlányokat  
is hallottak.  A tanúk,  akik mindent láttak, azonnal  eltűntek,  
mert  jobban  féltek  attól,  hogy  ők  „látták",  mint  attól,  amit  
láttak. 

A teherautók  elindultak  a térről. Az irány  a Szobránc utcai  
városi  gyermekelosztó  volt. Itt  a gyerekeket  leszállították  az  
autókról  és zárt helyiségekbe vitték. Ezalatt utasítást  kapott  
az  onokóci  gyermekszanatórium  igazgatónője,  hogy  készül-
jön  fel  a  gyerekek  azonnali  fogadására.  

Ekkor  szivárogtak  ki  a  hírek  a  városba.  Bizalmas  tele-
fonbeszélgetések révén  először csak egy családot  értesítettek  
arról,  hogy  Magyarországról  összegyűjtött  gyerekeket  a  há-
borús  állapot  végéig családoknál  el lehet  helyezni.  A  híresz-
teléseket  igaznak  vélték  és  kezdték  szervezni  a  családokat  
az elárvult magyar gyermekek befogadására. A valóság  azon-
ban  más  volt.  A jószándékú  gyermekbefogadás  csak  szem-
fényvesztési  akció  volt.  Egy  szülői  csoport  már  ott  is  volt  a  
Szobránc utcai  gyermekelosztóban  és kérték  a gyerekek  csa-
ládonkénti  elhelyezését.  Készek  lettek  volna  megmozgatni  
az  egész  várost,  csakhogy  ne  vigyék  tovább  az  agyonfázott,  
megfélemlített  gyerekeket.  De  az  események  másként  ala-
kultak.  A gyerekeket  felpakolták  a  teherautókra  és  azonnal  
az  onokóci szanatóriumba  szállították.  A Szobránc utcán  ek-
korra  már  egyre  több  szülő jelentkezett  és kérték  a  gyereke-
ket.  A gyermekelosztó  őrei  nyitogatták  az ajtókat  és  mondo-
gatták,  hogy  itt  nem  voltak,  nincsenek  gyerekek,  és  ilyen  
hírekkel ne zaklassák  őket. A szülők  egy csoportja ekkor  már  
Onokóc  felé tartott.  A szanatórium  igazgatónője,  a  szakács-
nők,  amennyire  tudtak,  felkészültek  egy  nagyobb  létszámú  



gyereksereg  fogadására.  Tulajdonképpen  a  hivatalos  hírek  
innen  eredtek,  mert  „valaki" telefonált  a  gyerekek  ügyében.  
Amikor  Onokócon  jelentkeztek  az  ungvári  szülök,  ott  már  
csak  a szanatórium  gyermekei  voltak.  Menet  közben  kapták  
a  gépkocsivezetők  az utasítást,  hogy  a  legnagyobb  sebesség-
gel  haladjanak  Uzsok  felé  és  minél  hamarabb  tűnjenek  el  
Kárpátaljáról,  hiszen  itt  is  magyarok  élnek!  A  gyerekeket  
örökbe fogadni szándékozó szülőket, akik főleg magyarok  vol-
tak,  teljesen  alaptalanul  zaklatták  az  ekkor  már  kirendelt  
közlekedésfelügyelet  rendőrei.  Senkit  sem  engedtek  Onokóc  
irányába.  A  civilruhás  államvédelmiek  pedig,  ellenőrizvén  
minden  személyi  adatot  (amelyek  valószínűleg  belekerültek  
a  titkos  dokumentumok  tárába),  megfenyegették  és  vissza-
fordulásra  kényszerítették  a  szülőket.  

Ezzel  talán  be  is  fejeződött  ez  a  rémhistória,  hiszen  több  
jóindulatú  ember  börtönbe  kerülhetett  volna.  

Egy  tényt  azonban  el  kell  ismerni  ennek  a  kis  kezdemé-
nyező csoportnak  a tevékenységéről: felhívták a figyelmet er-
re  a  szennyes  bűntetre,  és  ha  nem  is  azonnal,  de  később  a  
nyilvánosság  tudomására  jutottak  az  Ungváron  1956.  no-
vember  3 -án  történt  események.  Az  ungvári  akció  folytán  
vissza  kellett  adni  a  gyermekeket,  ha  már  titokban  nem  si-
került  őket  elhurcolni  és janicsárokká  nevelni.  

Megjegyzés:  ellenőrzésképpen  a  napokban  beszélgettem  
városunk  egyik jeles  képviselőjével  és  megkérdeztem,  való-
ban megtörtént  esetről van-e  szó. „Igen. Jómagam  is  szalad-
tam  kiválasztani  egy fiúgyereket,  mert  sajátom  nem  volt  és  
nagyon  szerettem  volna.  Jelentkeztem,  de  elutasítottak."  

Milyen érdekes:  a tanúk,  az akció résztvevői  élnek,  de  nem 
kívánnak  nyilatkozni.  Az  egész  talán  csak  szándék  volt?  
Mégis  figyelemre  méltó.  Ezek  a  néma  hősök  nem  kívánnak  
kitüntetéseket,  hírnevet.  

Vagy talán  még mindig  él bennük  a megtorlástól  való féle-
lem? Talán,  mert  ezt  igazolja  a vezetőségben  hatalmi  pozíci-



ókat  betöltő  egyes  személyek  viselkedése,  akik  ismerik  az  
esetet,  sőt ennél súlyosabbakat  is, de „elfelejtették" és az  elé-
vülés  idejére  hivatkoznak.  

Az elévülés  azonban  nem nyugtathatja  meg  a  lelkiismere-
tet  — HA  VAN!  



Lusztig  Károly  visszaemlékezése  

1956.  november  4-e  hajnalán  

Vészterhes  tolmácsolás  

Életem egyik legizgalmasabb eseménye az  1956.  november  
3-ról  4- re virradó éjszakához fűződik. Az utolsó  simításokat  
végeztem  a vasárnapi  lapon,  amikor  íróasztalomon  felberre-
gett  a  telefon.  A járási  pártbizottságra  hívattak:  

— Sürgősen  Ungvárra  kell utaznod  — közölte velem  a  tit-
kár.  —  De  siess,  mert  mielőbb  ott  kell  lenned.  A  gépkocsi  
már  vár.  

Kérdésemre,  hogy  milyen  ügyben  hívnak,  titokzatosan  
hallgatott. 

Az utazás  nem  volt  egyszerű.  A szinte  szakadatlanul  ve-
lünk  szemben  áramló  katonai  gépkocsioszlopok  miat t  gyak-
ran  a padkára  szorultunk.  Munkácson  is  elég sokáig  veszte-
geltünk  a vasúti  sorompó  előtt.  

—  Csakhogy  itt  vagy  —  mondta  megkönnyebbülten  Vas  
Iván,  a  területi  pártbizottság  titkára,  amikor  benyitottam  a  
dolgozószobájába. Bemutatott  a  szobában  tartózkodó férfinak. 

— Podgornij  elvtárs  —  mondta.  
A  nevezett  akkor  Ukrajna  Kommunista  Párt ja  Központi  

Bizottságának másodtitkára  volt, és a szomszédos  országban  
zajló rendkívüli  események  miatt  tartózkodott  Kárpátalján.  

Podgornij  hanyagul  nyújtotta  felém  a  kezét,  vagy  inkább  
csak  az  ujjait,  és  szótlanul,  leereszkedöen  biccentett.  

Vas  Iván  az  íróasztalához  ültetett.  Rámutatott  az  egyik  
telefonkészülékre  (ezen  lehetett  különvonalon  hívni  a  párt-
bizottságot)  és megmagyarázta  a  teendőimet.  

— Bármely  pillanatban  hívhatnak  bennünket.  Nagyon  fi-
gyelmesen  és  pontosan  jegyezd  fel,  amit  bediktálnak.  De  



hogy  addig  se  unatkozz  — fűzte tovább  a  szót  —,  lefordítod  
magyarra  ezt  a  szöveget.  

Ezzel  átnyújtott  nekem  néhány  gépelt  ívet.  
A szovjet hadsereg  felhívása volt  a magyar  néphez.  Már  a  

szöveg  első  soraiból  megértettem,  hogy  a  hadsereg  akcióba  
lép,  „a  szocialista  vívmányok  védelmében".  Ezért  há t  az  a  
nagy  katonai  felvonulás  a  határ  irányában!  —  kapcsoltam  
nyomban.  A lábam remegni kezdett:  „Ez vért jelent  — villant 
át  az  agyamon.  — Ismét,  alig  11 évvel  a  háború  után!"  

Alig tudtam  uralkodni  magamon.  A toll  nehezen  engedel-
meskedett  a  kezemben,  amint  róttam  a  sorokat.  

Épphogy  befejeztem  a  fordítást,  megszólalt  a  K-vonal  ké-
szüléke.  Egy mély hang szabatosan,  gondosan  ejtve ki  a  sza-
vakat,  egyes  szövegrészeket  megismételve,  diktálta  a  „Ma-
gyar  Forradalmi  Munkás  Paraszt  Kormány  felhívását  a  
magyar  néphez".  

Vas Iván  felém hajolva próbálta  kisilabizálni  az  írásomat.  
Csakhamar  azonban  abbahagyta  a  kísérletezést,  reményte-
lenül  intve  a  kezével.  

Miután  befejeztem  az  írást,  és  letettem  a  kagylót,  türel-
metlenül  hadarta:  

— Van még egy kis időnk, amíg a nyomdában  felkészülnek.  
Fordítsd  le  a  szöveget!  

Figyelmesen  hallgatott,  olykor  a vállát  vonogatta,  máskor  
pedig  helyeslően  bólogatott.  Látszott  rajta,  hogy  nagyon  ér-
dekli,  miről van  szó.  Lopva Podgornijra  tekintettem.  Csodál-
kozva  láttam,  hogy  sejtelmesen  mosolyog.  Vajon  min?  De  
amikor  a  szöveg  fordítása  közben  ismét  rátekintettem,  
ugyanaz  a kifejezés ült  az  arcán.  „Ez maszk!  — villant  át  az  
agyamon  —,  ami  semmit  sem  fejez  ki,  és  semmit  sem  árul  
el." Emlékezetemben  így maradt  meg, vigyorgó arccal.  Akkor  
is így láttam,  amikor  évekkel  később elfoglalta az ország  leg-
magasabb  állami  funkcióját: a  Szovjetunió Legfelsőbb  Taná-
csa  Elnökségének  az  elnöke  lett...  



A többi már  csak rut inmunka  volt. Bediktálni  a  szedőknek  
a  szöveget,  korrigálni  a  levonatokat.  Hajnalodott  már,  ami-
kor  elhagytam  a  nyomdát.  Rövidesen  a  rádió  beszámolt  a  
november  4-i  drámai  eseményekről.  Akkor  döbbentem  rá,  
hogy  egy történelmi  eseményről  hamarább  értesültem,  mint  
ahogyan  az  megtörtént.  

Azt  azonban,  hogy honnan  telefonáltak,  és  ki volt  a  vonal  
túlsó  végén,  a  mai  napig  sem  tudom...  



A forradalom emlékei,  eszményei  Kárpátalján  

1991.  november  3-án  az  ungváriak  először  gyűltek  össze,  
hogy  megemlékezzenek  a  magyarság  életének  egyik  legfon-
tosabb eseményéről,#az  1956-os forradalomról. A rendezvény 
kezdeményezője  a  KMKSZ  városi  szervezete  volt,  melynek  
aktivistái  a városi egészségügyi felvilágisító központ  termébe  
invitálták  az  érdeklődőket,  ahol  Nagy  Jenő  nyugdíjas  peda-
gógus, Árpa István  zenetanár  és mások  elevenítették  fel azt, 
hogy  ők hogyan  élték  meg  a  forró hangulatú  októberi  napo-
kat.  E  sorok írója szintén  előadást  tartott,  eddig  a nagy  nyil-
vánosság  előtt  titokban  tartott  tényekkel  gyarapítva  a  hall-
gatóság 56-tal  kapcsolatos  ismereteit.  Megnevezte  azokat  a  
helybelieket,  akik  az  első  hívó  szóra  —  többnyire  fordítók-
ként,  tolmácsokként  — jelen  voltak  a  magyarországiak  for-
radalmi  harcának  vérbe  fojtásánál.  

Azokban  a napokban  látott  napvilágot  a KMKSZ  Elnöksé-
gének memoranduma  az  1956-os magyarországi  forradalom  
évfordulója  kapcsán  „A magyarság  e  napokban  szerte  a  vi-
lágon  az  56-os  magyar  ifjakra emlékezik  — olvasható  a  do-
kumentumban  —, akik azokért  a célokért harcoltak,  amelye-
kért  elődeik  Kelet-Európában  és  a  9 l - e s  moszkvai  ifjak:  
hogy  lerázzák  a  parancsuralmat!  Moszkvában  a  tankok  
meghátráltak,  56-ban  Budapesten,  68-ban  Prágában  embe-
rekre  irányították  ágyúcsöveiket,  fiatal hősöket gázoltak  ha-
lálra. 

Az  1956-os  magyar  ifjak megmutatták  a világnak,  hogy  a  
kommunista  pártállam  kártyavárként  bárhol  összeomolhat.  
Bár  a  barikádok  hősei  akkor  nem  tudtak  megbirkózni  a  ke-
leti  kommunista  nagyhatalommal,  áldozatuk  nem  volt  hiá-
bavaló,  mert  lerántotta  a  „nemzetközi  testvériség"  álarcát.  
Az  56-os  magyar  népfelkelés  megvilágította  Kelet-Európa  
népeinek  a  demokrácia  felé vezető  utat.  



Büszkén  emlékezünk  az  56-os  kárpátaljai  magyar  fiata-
lokra  és  mindazokra,  akiknek  testét-lelkét  meggyötörte  az  
idegen  hatalom,  az  idegen  eszme.  Azokra,  akik  dobogó  szív-
vel,  újjongással  üdvözölték  a  budapesti  forradalmat.  A  for-
radalmi  eszméket  terjesztő kárpátaljai  fiatalok  egy  csoport-
j á t  is börtönbe vetették.  Ungváron  tartották  fogva — szögezi  
le végezetül  a  KMKSZ Elnöksége  —  a magyarországi  felke-
lők  egy  csoportját,  sokukat  tovább  szállították  Szibériába,  
Kazahsztánba. 

Emlékezzünk  rájuk és mindazokra,  akik  a győzelemre  vitt  
kelet-európai  demokrácia  és  szabadság  előharcosai  voltak."  

A memorandum  megjelenése után  egyik  fő feladatunknak 
tekintettük,  hogy feltárjuk történelmünknek  eme fehér folt-
ját ,  bemutassuk  meghurcolt  hőseit,  emléket  állítsunk  mind-
azoknak,  akik  a  forradalom  eszméjének  szellemében  tevé-
kenykedtek,  továbbá  ismertessük  az  1956-os  Kárpátalja  
torzításoktól  és legendáktól  mentes  történetét.  





MEGSZENVEDTEK  AZÉRT,  

MERT  MAGYAROK  VOLTAK  



Bevezető 

1956  — mind  a  mai  napig  titkok  és  csendesen  kimondott  
igazságok  burkában  vergődik  a  tett.  A nagy  lázadások,  for-
radalmak  történését  iskolai  tananyagként  fejünkbe  verték.  
'56  még  túl  közeli  ahhoz,  hogy  gyermekeink  megismerked-
hessenek  lázongó valóságával.  Még sokunknak  kell  lélekszi-
tákon  áttörnünk  az  akkori  eseményeket,  igazsághitünkkel  
bizonyítani  a forradalmárok  történelmileg  pozitív  tettét  ah-
hoz,  hogy végre  a köztudatban  is megmásíthatatlanul  forra-
dalmivá váljék a legutóbbi (ki merné kimondani,  hogy  utolsó)  
magyar  szabadságharc.  

Az  alábbiakban  három  beszélgetés  szövegét  adom  közre.  
Ezek  mindegyike  egyfajta  interpretálása  az  56-os  történé-
seknek,  s elsősorban azért figyelemre méltóak, mert  a  riport-
alanyok  — bizonyos  értelemben  — tevőleges  részesei  voltak  
a  szabadságharcnak,  s ugyancsak  keményen  bűnhődtek  tet-
teikért. 

Ez olyan ország állampolgáraiként  álltak ki a magyar  igaz-
ság mellett, mely akkor bekebelezendő gyarmatként,  csatlós-
ként  kezelte  Magyarországot.  '48  kozák  lovasai  után  1956-
ban  orosz  tankok  tiporták  el  a  szabadságot,  biztosítottak  
teret  a  terrornak,  az  elnyomásnak.  

A magyarországi  eseményekről  egyre  több  tény,  adat,  do-
kumentum lát napvilágot, viszont  a Kárpátalján  történtekről  
alig van hiteles információnk. A tényfeltárásnak még  ugyan-
csak  az  elején  tartunk.  Pedig  Nagyszőlősön  kívül  Gálocson,  
Ungváron,  Nagybégányban  is  voltak  megmozdulások.  

Hogy miért  kell  mindezekről  tudnunk?  Nos  történelmünk  
valós  tényeinek  ismeretén  túl  önértékelésünk,  identitásunk  
szempontjából  is  fontos annak  tudatosítása,  hogy  a  többszö-
rös  elnyomás  ellenére  akadtak  bátrak,  hinni,  tiltakozni  me-
rők. 



Illés  József  

Szándékom  az,  hogy  azokról  a  fiatalokról,  akiket  azzal  a  
váddal  ítéltek  el, hogy  1956-ban  szovjetellenes  röplapokat  ter-
jesztettek,  egy rövid  riportkönyvet  írjak.  Már  korábban  beszél-
gettem  Varga  Jánossal.  Illés  Józseftől  először  azt  kérdezem,  
hogyan  is  kezdődött:  

— Talán  azzal  kezdeném,  hogy  1954-hen  a Nagyszőlősi  3.  
sz.  Középiskolában  kezdtem  tanulni.  Ez  volt  az  első  magyar  
tannyelvű  iskola  a  szőlősi járásban.  Ide  a  környékről  az  ér-
telmesebb  gyerekeket  vették  fel.  A  3.  sz.  iskola  elég  magas  
szinten  képezte  ki  a  tanulókat.  1955-ben,  amikor  már  má-
sodik  éve tanultunk,  mi fiatalok szervezkedni  kezdtünk.  Ta-
lán  gyerekségnek  nevezném,  ne  vegye  komolytalannak,  de  
tényleg  így volt.  1956-ban,  amikor  orosz tankok vonultak  át  
Nagyszőlősön,  ez,  azt  hiszem,  október  23—24-én  volt,  erre  
ébredtünk  fel, s kérdezték  az emberek  egymástól,  mi  ez? Va-
lami  játék,  valami  gyakorlat  vagy  mi?  Igen  felbuzdultunk,  
rettenetesen  felbőszített  minket,  hogy  az  orosz tankok  most  
a  magyar  emberek,  a  magyar  nép  ellen  mennek.  Hát  azt  
mondanám,  hogy  nem  gondoltunk  mi  semmire,  csak  rette-
netesen  bőszített  a  dolog,  hogy  mi  keresnivalójuk  van  azok-
nak  ott  már  másodszor.  Már  arra  gondolok,  amikor  az  oro-
szok  1849-ben  leverték  a  magyar  szabadságharcot.  Hát  
ismét...  És  akkor  Varga  János  cimborámmal  azt  beszéltük  
meg:  „nézd,  valamit  tegyünk".  Legalább  röplapokkal  tilta-
kozzunk  hívjuk  fel  az  emberek  figyelmét.  Az  első  röplapok  
persze  kezdetlegesek  voltak,  kézzel  írottak.  Ma  már  kicsit  
másképp  csinálnám,  teljesen  másképp  hangzana  is.  Akkor  
azt  írtuk,  hogy  az  orosz  tetvek  szívják  a  magyar  vért,  test-
véreink  vérét.  Ma már  egy  kicsit  restellem  is,  a  tárgyaláson  
is  azt  kérdezték  tőlünk,  hogy  mi  a  különbség  a  magyar  és  
az  orosz tetű  közt. Hát  nem tudtunk  akkor rá  magyarázatot  



adni...  A tetű  szó alatt  azt  értettük,  hogy  egy másik  nemzet  
katonáit  küldik,  hogy  élősködjenek...  Na  szóval  akkor  ez  a  
folyamat elindult. Hallgattuk  a Szabad Európa Rádiót,  akkor  
ezt  még  nem  volt  szabad  hallgatni,  s  röplapokon  terjesztet-
tük  tovább  a  híreket.  Akkor  ez  elcsendesült,  s  úgy  folytató-
dott,  hogy  1957  márciusában  újrakezdtük.  De  akkor  már  a  
röplapokat  gumiklisével  készítettük.  Az  is  kezdetleges  volt,  
mert először a betűket ki kellett vágni zsilettel, minden  betűt  
külön  felragasztottunk,  így  csináltuk  a  lapokat,  s  ezeket  a  
piactéren,  csütörtöki  napokon,  mert  akkor  volt  a  vásárnap,  
akkor  gyűlt  össze  a  legtöbb  ember,  kiragasztottuk  és  szét-
szórtuk.  A hatóság  nem  tudta  elképzelni,  honnan  erednek  
ezek, de azért sokáig nem kellett  gondolkodniuk, mert  egyet-
len  egy  magyar  középiskola  volt,  ott  kezdték  el  a  puhatoló-
zást.  Június  24-e  volt,  erre jól  emlékszem,  mert  akkor  volt  
az  utolsó  vizsgám,  fizikából,  s  nekem  délután  kellett  volna  
mennem,  mert  a  B-csoportba  kerültem,  de  üzentek  értem,  
hogy  menjek  hamarább  vizsgázni,  hogy  falusi  lévén  hama-
rabb tudjak hazamenni.  Hát  így alakult,  hogy bementem  ha-
marabb,  le  is vizsgáztam.  Csak  utólag tűnt  fel nekem,  hogy  
a  tanárok  nem  kérdezősködtek  sokat,  ötöst  kaptam.  

—  Történelemből  volt  érettségi  vizsga?  
— Igen,  volt.  
—  Nem  emlékszik  arra,  hogy  milyen  kérdések  szerepeltek  

a  tételében ? 
— Sajnos  nem.  
—  Végül  ez  a  romantikusnak  induló  vállalkozás  komollyá  

vált. 
— Hát  komollyá  vált,  mert  amikor  kijöttem  a  vizsgáról,  

két  fiatalember  várt.  Az  egyik  azt  kérdezte,  hogy:  „Illyés?"  
Mondtam:  „Igen". „Akkor legyen szíves  egy pillanatra..."  Ak-
kor  még nem  értettem,  mi  is történik.  Ma már  tudom,  hogy  
attól  a  pillanattól  kezdve  letartóztatásban  voltam.  Beültet-
tek  egy  kocsiba,  bevittek  a  KGB  épületébe,  akkoriban  úgy  



neveztük  — a „beszpeka".  Elkezdődött  a kihallgatás.  Termé-
szetesen tagadtam, mert  akkor nem tudtam,  hogy már  a  töb-
bi is kézre került. Csak később tudtam meg, hogy a  többieket  
is  letartóztatták.  

—  Nagyszőlősről  hová  vitték?  
— Ungvárra,  a  KGB börtönébe.  Ott  voltunk  januárig.  
—  Egy  jegyzőkönyv  bizonysága  szerint  házkutatást  is  tar-

tottak.  Találtak  valami  terhelő  bizonyítékot?  
—  Egyetlenegyet.  A pecsétpárnát,  amibe  a  betűket  már-

tottuk.  A gumi  klisét  mártottuk  bele,  hogy  a papírra  tudjuk  
nyomni. 

—  Ungváron  meddig  volt?  
— Június  24-től j anuár  közepéig.  
—  Magánzárkában  töltötte  ezt  az  időt,  vagy  együtt  volt  a  

többiekkel? 
— Vagy két  hónapig  magánzárkában  voltam.  Ez  idő  alatt  

nem  érintkezhettem  másokkal.  
—  A  szüleivel  sem?  
—  A szüleimmel  sem,  csak  csomagot  kaphattam.  Ha  ke-

nyeret  kaptam,  azt  felvágták  darabokra,  úgy adták  ide.  
—  S  két  hónap  múltán?  
— Augusztusban  volt  a  tárgyalás.  Az ügyész  15 évet  kért.  
—  Hányadrendű  vádlott  volt?  
— Én voltam az elsőrendű vádlott, mert  a nyomozás  során  

bebizonyosodott,  hogy  sok mindenben  én voltam  a  kezdemé-
nyező.  Nem  szeretnék  én  ebből  nagy  dolgot  csinálni,  de  ez  
így  volt.  

—  Vissza  tud-e  arra  emlékezni,  mit  érzett  akkor,  amikor  
meghallotta,  hogy  talán  15  évre  ítélik?  

— Én  tudtam  azt,  hogy  a  bíróság  még  nem  döntött.  Azt  
még  el  szeretném  mondani,  hogy  volt  ügyvédünk  is,  de  ő  
majdhogynem  támadott.  Igaz,  olyan  idők  voltak,  hogy  nem  
is  igen  volt  ajánlatos  olyanokat,  mint  mi,  védeni.  Aztán  fel-
olvasták  az  ítéletet.  Hogy  Illés,  azaz  hogy  én  — 6  év.  Varga  



János  5 évet,  Kovács barátom  3 évet  kapott.  Fiatalok  lévén,  
meg  aztán  lát tuk  is,  hogy  nincs  értelme,  nem  is  nagyon  til-
takoztunk. 

— Аг  ítélet  után  még  mennyi  ideig  voltak  Ungváron?  
— Két  hónapig.  
—  Akkor  már  együtt  voltak  a  börtönben?  
— Igen, akkor egy cellába kerültünk Milovánnal,  Vargával  

és  Kováccsal.  Dudás  valahol  külön  volt,  de  egy  cellába  nem  
is  igen  fért  volna  el  öt  ember.  

—  Fel  tudna-e  idézni  valamilyen  élményeket,  benyomáso-
kat  erről  a  két  hónapról?  Egyáltalán,  mit  csináltak  a  cellá-
ban? 

—  Olvastunk,  dominóztunk,  beszélgettünk,  barkohbáz-
tunk. Naponta  egy félórás séta  volt. Na  ez  a séta  úgy  nézett  
ki... Aki jár t  az Ungvári  KGB börtönében,  az tudja, hogy  egy  
kb.  loxlo-es,  épületekkel  behatárolt  belső  udvara  van.  Ezen  
a placcon sétáltunk.  Az ítélet után átvittek  a  köztörvényesek  
közé,  s  ott  kerültünk  egy  cellába  mi  négyen.  

—  Belenyugodott  az  ítéletbe?  
—  Belenyugodtam.  Fiatal  voltam,  könnyebben  viseltem.  

Ma  már  biztos  a hajamat  tépném.  
—  Ungvárról  hogyan  szállították  el?  
—  Egy  Sztolipin-vagonban.  Ez  olyan  vagon,  melynek  az  

ablakai  be vannak  rácsozva,  belül  polcok  vannak,  s  minden  
polcon  egy ember  fekszik,  az  őrök  úgy  számolják  a  rabokat,  
hogy két  láb  — egy  ember.  Egyszer  egy  érdekes  eset  is  volt,  
mert  két  fogoly egymás  mellé  feküdt,  egyik  a jobb,  másik  a  
bal  lábát  nyújtotta  ki,  s  akkor,  mert  a  katona  mindig  a  lá-
bakat  számolta,  riadóztatta  a  többieket,  hogy  egy ember  hi-
ányzik.  Sorba  állították  a társaságot,  megszámolták  a  rabo-
kat,  megvolt  mind...  

—  Hány  napig  tartott  az  út?  
— Pontosan már nem tudnám  megmondani,  de elég hosszú 

volt. Előbb Harkovba szállítottak.  Amikor  oda  megérkeztem,  



a  vonatról  voronoknak  nevezett  rabszállító  kocsiba  zsuppol-
tak  be.  Ezzel  szállítottak  be  a HDTK-ba  (harkovi  gyermek-
munkatábor).  Ott  a katonai  uniformishoz  hasonló  ruházatot  
kaptunk.  Az intézet  a  város  központjában  volt,  s  a  városiak  
úgy  tudták,  hogy  ez valamilyen  tiszti  iskola.  

—  Ekkor  még  mindnyájan  együtt  voltak?  
— Nem. Harkovba engem már csak egyedül vittek.  Később  

tudtam  csak  meg,  hogy  Varga  barátomat  máshová  vitték.  
Aztán  levelet  kaptam  otthonról,  s  abból  tudtam  meg,  hogy  
Milován  barátom  Dubnóba  került.  Később  írtam  is  neki  le-
velet,  persze  oroszul  kellett  írnom,  hogy  a  börtönben  el  tud-
ják  olvasni.  Az orosz tudásom  elég jó volt, mert  az  iskolában  
megtanítottak,  meg aztán  a vallatás során  is az orosz  nyelvet  
kellett  használni.  

—  A  kihallgatásokon  nem  is  volt  benn  tolmács?  
— Nem.  
—  Honnan  vették  az  ötletet,  hogy  röplapokon  fognak  tilta-

kozni? 
— Hogy honnan  vettük?  Hát  ez  így jött.  Igazán  nem  aka-

rok  nagyítani,  de  annyira  felháborított  minket,  ahogy  az  
orosz  tankok  éjjel-nappal  mentek  Magyarország  felé,  hogy  
azonnal  eldöntöttük,  valamit  tennünk  kell.  Mit tudtunk  vol-
na  tenni?  Fegyverünk  nem  volt,  de valamiképpen  tiltakozni  
akartunk.  Az  embereket  fel  kellett  rázni.  Nem  gondoltunk  
mi  arra,  hogy  ebből  valami  baj  is  lehet,  ösztönösen  így  cse-
lekedtünk. 

— Mostanság  már  szinte  teljesen,  óráról  órára  felderítettték  
az  akkori  történéseket.  23-án  még  senki  sem  sejtette,  mi  is  
fog  történni...  

— Hát  nem  tudom,  de  a  tankok  már  mentek.  
—  S  akkor  itt  hogyan  vélekedtek  a  dolgokról  mások?  
— Hallgattuk  a  Szabad  Európát,  a  Kossuth  Rádiót.  
—  A  forradalom  eseményeiről  voltak-e  pontos  informá-

cióik? 



— A legjobban  az rendített  meg,  amikor  a Szabad  Európa  
Rádió bemondta,  hogy tankok tiporják Magyarország földjét, 
hogy  az  oroszok  garázdálkodnak.  

—  Térjünk  vissza  az  Ön  sorsára.  A  nevelőintézetből  mikor  
került  a  lágerbe?  

— Amikor  betöltöttem  a  18.  életévemet,  akkor  vittek  to-
vább. 

—  Addig  Harkovban  köztörvényesek  közt  volt?  
—  Igen.  
—  Miért  ítélték  el  azokat,  akikkel  együtt  volt?  
— Hát  volt  akit  nemi  erőszakért...  Nekem  azt  ajánlották,  

mielőtt közéjük engedtek  volna,  hogy  a saját érdekemben  ne  
mondjam  meg,  miért  vagyok  itt.  Kérdeztem,  hát  mit  mond-
jak? 

Arra  bíztattak,  találjak  ki valamilyen  mesét,  hogy  hason-
szőrűnek  nézzenek.  így  ki  kellett  találnom,  hogy  valami  
apróbb  csínytevésem  volt.  Azt  találtam  ki,  hogy  segítettem  
egy bolt  kirámolásánál.  Később aztán  valahogy  csak  kitudó-
dott  az  igazság,  mert  valaki  az  irodán  látta  a  jegyzőkönyve-
imet,  amikben  szerepelt  az  54-es  cikkely,  s  akkor  mondták  
nekem: na ne körmölj! Egyébként nagyot tévedett  a főnökség, 
mert  nem  hogy  bántottak  volna,  hanem  inkább  tiszteltek.  
Persze, voltak  némelyek,  akik  azt kérdezték,  hogy mit  akart  
a  bolha  az  elefánt  ellen.  Nagyon  jól  emlékszem,  hogy  azt  
feleltem erre, ne gondolja,  hogy minden  elefánt abba  pusztul  
bele, hogy egy másik  megöli...  Szóval, amikor  18 éves  lettem,  
akkor  átszállítottak  a  mordviniai  7-es  számú  lágerbe,  a  Zu-
bovo-Poljánszki járásba,  egy  Potyma  nevü  elosztó  táborba.  
Később  tudtam  meg,  hogy  Varga  cimborám  is  ott  volt.  Kü-
lönben  nem  tudtunk  egymásról.  Akkor  már  ott  volt  Kovács  
Zoltán  és Dudás  István.  Ok segítettek  beilleszkednem.  Nem  
akarok  túlozni,  de  az  életben  is  alig  találkozni  olyan  becsü-
letes emberekkel, mint  ott, hisz ott csak politikai  foglyok vol-
tak.  Például  ott  volt  egy olyan  eset,  hogy  a  hirdető  táblán  ki  



volt  írva:  aki  elvesztette  a  Zarja típusú  óráját,  jelentkezzen  
ebben  és  ebben  a barakkban.  Mindenki  tudta,  más  nem  fog  
érte jelentkezni,  csak  a  gazdája.  Máskülönben  az  idősebbek  
azt  sem  engedték,  hogy sokat  dolgozzunk.  

— Hármukon  kívül  voltak-e  még  magyarok  abban  a  tábor-
ban? 

— Voltak,  persze.  Kárpátaljaiak,  egy nagyszőlősi  tisztele-
tes,  Bocskai  volt  a  neve,  h a j ó i  emlékszem;  Mendel  Sándor,  
ő már meghalt.  Bocskai tiszteletes tartotta bennünk  a  lelket.  
Öt hamarabb elengedték, örültünk  is ennek,  de aztán  nagyon  
hiányzott  is.  

—  Ön  hívő  ember ? 
— Igen,  Istenben  hívő  ember  vagyok.  
—  Segített  ez  a  láger élet  elviselésében?  
— Igen,  igen  segített.  Minden  reggel  és  este  imádkoztam.  
—  S  olyan  magyarokkal  nem  találkozott,  akiket  Magyar-

országról  hoztak  át?  
— De igen.  Például  Bucsella  Józseffel.  Ö Fancsikára  való.  

Öt  behívták  56-ba  katonának  és  vitték  Magyarországra  a  
forradalmat  leverni.  Ö pedig  ott  az  oroszoktól  valahogy  ke-
reket  oldott,  aztán  horogra  került.  Pontosan  már  a  részle-
tekre  nem  emlékszem,  de  azt  hiszem,  ezért  15 évet  kapott.  

—  És  magyarországiakkal  nem  találkozott?  
— Nem,  ilyenek  nem  voltak  a  mi  táborunkban.  
—  Milyen  volt  a  láger  összetétele?  
—  Voltak  lettek,  litvánok,  észtek,  oroszok,  ukránok,  sőt  

találkoztam  doni kozákokkal  is. Ezek mindenkitől  elkülönül-
tek.  Egyszer  kérdezték  tőlem,  hogy  milyen  nemzetiségű  va-
gyok,  mondtam,  hogy  magyar,  vengr.  Erre  kérdi,  miért  jöt-
tem  én  ide?  Aztán  kérdezték,  hogy  hány  évet  kaptam?  
Mondtam:  6-ot.  Erre  azt  válaszolták,  hogy  többet  is  megér-
demeltem  volna,  amiért  ide  jöttem,  mármint  a  Szovjet-
unióba.  Azután  megmagyaráztam  nekik,  hogy  én  nem  Ma-
gyarországról  jöttem.  Amikor  megértették  a  helyzetet,  



megenyhültek,  mert  azelőtt  úgy  gondolták,  én  azért  jöttem  
ide,  mert  itt jobban  tetszik.  

—  Mennyire  viselte  meg  a  lágerélet?  
— Nem szeretnék  túlzásokba  esni,  de én  eléggé ideges  ter-

mészetű vagyok,  s hát  a legszebb éveimet vették  el,  érzékeny 
vagyok,  ezért  nagyon  megviselt.  

—  Önöknek  hármuknak  annyiban  talán  szerencséjük  volt,  
hogy  együtt  lehettek.  Egy  barakkban  voltak?  

— Nem,  de  mindennap  megkerestük  egymást,  beszélget-
tünk,  ha  levelet  kaptunk,  felolvastuk  egymásnak.  

—  Milyen  időközönként  írhattak  és  kaphattak  levelet?  
—  Havonta  egyszer.  A  leveleket  csak  nyitott  borítékban  

adhattuk  oda  az  öröknek,  ők  postázták.  
—  Összesen  mennyi  ideig  volt  letartóztatásban?  
— 25  hónapig.  
— A  szülei  hogyan  ítélték  meg  a  tettét  és  hogyan  fogadták,  

amikor  hazaengedték?  
—  A  szüleim  számára  az  volt  a  fontos,  hogy  egyáltalán  

hazajöttem, mert azt hitték,  hogy sohasem látnak  többé.  Iga-
zából  a  legnehezebb  számomra  nem  is  a  saját  sorsom  volt,  
hanem  az  szomorított  el,  hogy  a  szüleim  mit  élnek  át.  

—  Hogyan  fogadta  Önt  a  falu ? 
— Fertősalmáson  ezt politikai tettnek számították,  és  tisz-

teltek  érte.  
—  Nem  is  volt  olyan  ember,  aki  elítélte  volna  ezért?  
—  A  fejesek  között,  de  annyit  megtanultam  a  lágerben,  

hogy jobb  befogni  a  szám.  
—  Mit  ért  azon,  hogy  megtanulta  a  lágerben?  
— Hát  volt  az  oroszok  között  egy  olyan  törvény,  hogy  

ne  lásd,  de  halld,  ne  tudd!  Ha  az  ember  így  viselkedik,  
akkor  egész  Oroszországon  átmehet.  S ha  megtanulja  a  ne-
gyediket,  azt  hogy  nem  érdekel,  akkor  jól  megél.  Tehát  el  
kell  fogadni,  hogy  minden  úgy  van jól,  ahogy  van,  s  ez  még  
most  is  bejön.  



—Azt  jelenti-e  ez,  hogy  amikor  hazajött  a lágerből,  eszerint  
próbált  élni?  

— Egy darabig,  egy darabig igen,  de hosszú  távon  így  nem 
lehet  élni.  

—  Hol  tudott  elhelyezkedni,  milyen  munkát  talált?  
— Elöször nem sikerült  sehogysem. Aztán  a kolhozban  let-

tem mezei munkás.  Később az asztalosműhelyben  próbáltam  
elhelyezkedni,  mivel  a  Gulágon  is  ilyen  munkát  végeztem.  
Na  ez sikerült,  de beilleszkednem  igazán  sehol  sem  sikerült.  
Amolyan  magányos  farkas  voltam.  Esténként  nem jártam  se-
hová,  a  könyveket  bújtam,  a  történelmet,  az  irodalmat  tanul-
tam.  Aztán  gondoltam  egy  merészet,  mivel  az  orosz  nyelvet  
szinte  tökéletesen  tudtam,  mert  sokat  olvastam  a  lágerben...  

—  Milyen  könyveket  olvasott?  
—  Csak  olyan  hazafias  regényeket.  Szóval  a  lényeg  az,  

hogy  annyira  elsajátítottam  a  nyelvüket,  hogy  sokan  musz-
kának  néztek.  Na  és  ebből  eredt  a  gondolat,  hogy  irány  az  
egyetem. 

—  Ez  hányban  történt?  
— Jóval  később,  1964-ben.  
—  Milyen  (szakra)  karra  jelentkezett  ?  
—  Először  történelemre  akartam,  de  aztán  megláttam,  

hogy az  orosz szakra van  a  legkevesebb jelentkező,  s  gondol-
tam,  üsse  kő,  ez  biztos  ló.  Úgy  is  lett.  S  a  mai  napig  orosz  
nyelv  és  irodalom  tanár  vagyok.  Most  a  nevetleni  iskolában  
tanítok.  Mivel  az orosz órák száma  egyre csökken,  most  nem  
is  tudom,  mi  lesz.  

—  Engedje  meg,  hogy  megkérdezzem:  abban  az  időben  és  
később  az  egyetemen  sok  olyan  dolgot  kellett  tanulni,  ami  
homlokegyenest  ellentmondott  mindannak,  amiért  Ön  har-
colt,  s  amiért  Önt  elítélték.  Nem  okozott  ez  Önben  válságot?  
Hogyan  viszonyult  ezekhez  a tantárgyakhoz?  Ugy-e,  hogy  eze-
ket  a  dolgokat  a  diploma  megszerzése  érdekében  meg  kell  ta-
nulni,  vagy  esetleg  hitt  is  bennük?  



— Hát  ez  nehéz  kérdés.  Őszintén  mondom,  elöször  örül-
tem, hogy megtűrnek. Nagyon szorgalmasan tanultam.  Hogy  
hittem-e?  Talán  amíg  az  órán  ültem,  igen.  De  az  életben  
egészen  mást  tapasztaltam.  

—  A  diploma  megszerzése  után  könnyen  kapott  állást?  
— Nem,  ezt  azért  nem  mondanám.  Nem  szeretném  nagy  

dobra  verni,  de  ahogy  mondani  szokás,  meg kellett  kenni  a  
kerekeket.  Többször visszautasítottak,  akkor még a  nagysző-
lősi  a  beregszászi  járáshoz  tartozott,  s  a  tanügyön  elutasí-
tottak  egyszer,  kétszer,  háromszor.  Amikor  a  szőlősi  já rás  
ismét különvált, újra megpróbáltam  állást szerezni,  s  megint  
elutasítottak,  de nem adtam  fel. Aztán  végül Akiihegyre  ke-
rültem.  Gondolták,  hogy  egy ilyen  eldugott  faluba nem  akar  
majd  senki  menni,  én  pedig  örültem  a  lehetőségnek  és  elfo-
gadtam. 

így  aztán  két  évvel  az  egyetem  befejezése után  tanár  le-
hettem. 

—  Beszélt-e  arról,  hogy  politikai  elítélt  volt?  
— A 60-as  években  nemigen.  
—  Ennek  a  félelem  volt  az  oka?  
— Azt  hiszem,  igen.  Igyekeztem  nem  kilógni  a  sorból,  meg-

maradni  szürkének.  Csak barátaimmal  beszéltünk  a  dologról.  
Ha máshol szóba került, igyekeztem kitérő választ adni, s  azzal  
az  illetővel,  aki  efelől érdeklődött,  nagyon  óvatos  voltam.  

—  Úgy  érezte,  hogy  megfigyelik?  
— Igen. Talán  annyi  volt  a  szerencsém,  hogy  zöldfülűeket  

állítottak  rám,  szinte  kiérződött  a  szavaikból:  te, nekem  va-
lamitjelentenem  kellene  rólad.  Az ilyen  embereket  igyekez-
tem  tapintatosan  lerázni  magamról.  

—  Mennyi  ideig  érezte  azt,  hogy  szemmel  tartják?  
—  Úgy  a  80-as  évek  elejéig.  Lehetséges,  hogy  azután  is  

figyeltek,  de akkor  már  nem  tartottam  annyira  a  dologtól.  
—  Felnőtt  fejjel  hogyan  ítéli  meg  akkori  tetteit?  Esetleg  

megbánta? 



— Nem,  azt  semmiképp! Tulajdonképpen mostani  fejjel is 
megtenném,  mert  nagyon  szeretem  a magyar  népet.  Mindig  
a Himnusz  szavai jutnak  eszembe: „Megbűnhődte már  e nép 
a  múltat  s jövendőt..." 

—  Az  eddig  elmondottakból  is  kiderül,  hogy  mostanában  
nem  politizál.  

— Én  akkor  úgy  éreztem,  hogy  amit  tettem,  azt  meg  kell  
tennem.  A politikához  egyébként  is  mit  érthetett  egy  tizen-
éves  gyerek.  Egyszerűen  csak  benne  volt  a  levegőben,  hogy  
valamit  tenni  kell. Persze,  hogy gyerekesen, persze,  hogy na-
ivul.  Kár  is  ezt  felnagyítani.  A legnagyobb  hiba  lenne  belö-
lünk  hőst  csinálni.  Az  egy természetes  reakció  volt.  

—  Ez  lehet,  hogy  így  van.  Viszont  az  évtizedek  folyamán  a  
kárpátaljai  magyarság  nem  olyan  sokszor  lépett  fel  a  rendszer  
ellen. 

— Ennek  a  fő  oka  valószínűleg  az  volt,  hogy  az  emberek  
féltek. Amikor Almásra hazakerültem,  az emberek  mondták:  
„Tudod,  féltünk, hogy  ezek felakasztanak  titeket." Féltek  az  
emberek,  féltek. A félelem pedig olyan  dolog, hogy  elgyengíti  
az  embert,  s  befásul  a  dologba.  Tulajdonképpen  a  lágerben  
is  az  volt  a  cél,  hogy  valahogy  lefaragják  az  emberi  mivol-
tunkat .  Szokj le erről, arról, te csak azt tedd, amit  mondanak  
neked. 

—  Milyen  módszerekkel  próbálták  ezt  elérni?  
—  Például  Harkovban  úgy,  mint  a  katonaságnál,  szaka-

szokba  osztottak,  s ilyen versenyeket  szerveztek,  munkaver-
senyeket,  hogy melyik  csoport  hogyan tart  rendet.  S  amelyik  
csoport  az utolsó lett, vagy rossz helyen végzett, akkor  annak  
tagjait  megrovásban  részesítették,  a  szakaszon  belül  pedig  
azt,  aki  miatt  rossz  volt  az  eredmény,  meg  is  verték.  Vagy  
mondjuk,  ha  sportverseny  volt,  akkor  az  utolsókat  verték  
meg,  mondván,  hogy miattuk  maradt  le  a  csapat.  

—  A  többiek  verték  meg  ezeket?  
—  Igen.  



—  Sa  tábor  vezetői  ezt  megengedték?  
— Hallgatólagosan  beleegyeztek.  Ha  pl.  valaki  nem  telje-

sítette  a  tervét,  mert  Isten  őrizz,  hogy  valaki  ne  teljesítse  
100  százalékra,  fekete bárányt  pedig  mindenképpen  találni  
kellett  és  találtak  is,  ezen  példát  statuáltak.  Ez  nagyon  ha-
tásos  volt.  

—  Ön  kapott  verést?  
—  Hát  egy  párszor  kaptam.  Ezt  úgy  rendezték,  hogy  a  

„bűnöst"  kiállították,  s  akkor  a  brigadéros  elkezdte:  „Temi-
attad  a  mi  csapatunk  lemaradt",  és  akkor  még  akit  vertek  
az is úgy érezte,  a büntetés jogos. így működött  az a  rendszer.  

—  Аг  ilyen  módszerek,  igaz,  kifinomultabb  formában,  de  
egész  életünkben  jelen  voltak.  

— Ez  így  igaz.  Mert  ugye  a  mindennapi  életben  is  min-
denki  versenyzett  —  a  kolhozok,  a  tanárok.  

—  A  lágerben  tapasztaltak  után  hogyan  tudta  elfogadni  
azt,  hogy  bizony  a  mindennapi  életben  sincs  másképp?  

— Nagyon  nehezen.  Elég  sok  összetűzésem  volt  a  főnöke-
immel,  mert:  Illés,  te  mindig  okoskodsz!  —  mondogatták,  
amikor  próbáltam  egy  és  máson  változtatni.  Aztán  mindig  
megkaptam: örüljek, hogy egyáltalán van munkám. Én  pedig  
visszavonultam. 

—  Ezek  a  kis  magánlázadások  minden  esetben  vereséggel  
végződtek? 

— Igen, mert mindig bebizonyították — vagy így, vagy úgy —, 
hogy  nekik  van  igazuk.  

—  Nem  ajánlották  fel  a  párttagságot?  
— Nem, soha. Úgy gondolom, hogy  a KGB sem ült  a fülén. 
—  Katonának  sem  vitték?  
—  Nem.  
— Amikor  szabadult,  érzett-e  valami,  olyasmit,  hogy  a  civil  

világba  nehéz  a  beilleszkedés?  
—  Nehéz  volt  a  beilleszkedés,  mert  itt  kinn  az  emberek  

teljesen másak voltak.  Igazi barátokat  inkább  ott  szereztem.  



Talán  azért,  mert  egy  volt  a  sorsunk?  Mindig  segítettünk  
egymáson.  Olyan  nem  volt,  hogy  ki  ne  segítette  volna  egyik  
a  másikat.  Itthon  pedig  bizonytalanság  vett  körül.  Hamar  
rájöttem,  sokaknak  csak  egy  dolog fontos: a  pénz.  Ott  pedig  
sokkal  fontosabb volt,  hogy  összetartsunk.  

—  Tartotta  a  kapcsolatot  később  volt  rabtársaival?  
—  Igen,  több  csomagot  is  küldtem.  Az  ottmaradtak  érte-

sítettek,  mikor  szabad  csomagot  kapniuk,  s  akkor  küldtem  
Mendel  Sándornak,  Bucsellának.  

—  Szabadulás  után  a  csoport  tagjaival  felvcttc-e  a  kapcso-
latot? 

— Hogy  nagyon  őszinte  legyek,  én  legalábbis  azt  vettem  
észre,  hogy  igyekszünk  nem  tudni  egymásról.  Ez  valószínű-
leg  azért  volt,  mert  féltünk,  hogy  figyelnek.  Amikor  el  felé  
jöttem  a  lágerből,  az  idősebb  rabtársaim  azzal  engedtek  
utamra:  fiam,  aki  a  legjobb  barátod  lesz,  arra  vigyázz  na-
gyon.  Nagyon  érdekes,  ez  be  is jött.  Én  nagyon  igyekeztem  
ehhez  tartani  magam.  

—  Úgy  gondolta,  hogy  aki  szívesen  barátkozna  Önnel,  az  
lesz  a  besúgója?  

— Igen,  így gondoltam, persze kivéve azokat  a  barátaimat,  
akikkel  már  korábban  is  együtt  voltam.  Aki  viszont  nagyon  
kereste  a  társaságomat,  attól  óvakodtam,  s még  ma  is.  



Varga  János  

— Hogyan  szerveződött  az  a csoport,  melynek  tagjait  később  
mint  a  rendszer  ellen  szövetkezőket  elítéltek?  

— Amikor  hosszabb  szünet  után  újraindult  Nagyszőlősön  a  
magyar tannyelvű iskola, igen sokan jelentkeztek, mintegy  130  
tanuló. Négy osztályt indítottak.  A tanulók  közti  korkülönbség  
elég nagy volt, mivel, ha  mi,  1940-es születésűek,  idejében ke-
rültünk  a középiskolába,  addig az  1936—1939 közt  születettek  
is  csak  akkor  kezdhették  meg  tanulmányaikat.  Az  idősebbek  
érettebbek  és elégedetlenebbek  voltak,  az  ő ösztönzésükre  gye-
rekfejjel politizáltunk, kis csoportot alakítottunk,  melynek mű-
ködése eleinte csak abban nyilvánult  meg, hogy  beszélgettünk.  
Számunkra  már  akkor  is  érthető  volt,  hisz,  ha  gyerekként,  de  
megéltük,  hogy  a  kárpátaljai  magyarsággal  1944-ben  történt  
valami...  a  férfiakat ártatlanul  elhurcolták...  sokan  soha  nem  
tértek  vissza...  1955-ben  az  egész  szervezkedés  értelmi  szer-
zője,  Dudási  László  —  édesanyjával  áttelepült  Magyaror-
szágra.  Édesapja  a  lágerben  pusztult  el...  A  csoport  viszont  
megmaradt.  Az  56-os  eseményekkor  aktivizálódott  a  tevé-
kenységünk.  Ekkor  a  szervezkedésből  gyakorlati  tettek  lettek.  
56 őszén kapcsolódott  a csoporthoz Dudás  László, Milován  Sán-
dor,  Kovács  Zoltán,  s  ekkor  kezdtünk  el  kézírásos  röplapokat  
terjeszteni  a város  utcáin  és  a  piacon.  Olyan  ötletünk  támadt,  
hogy valahogy  sokszorosítjuk  a röplapokat,  s ezért  kliséket  ké-
szítettünk.  A nagyszőlősi  bodnárműhelyben  gyűltünk  össze  és  
ott  csináltuk  ezeket  a kliséket.  Általában  csütörtökre  készítet-
tük  el a röplapokat, mert akkor volt a nagypiac, akkor  rengeteg  
ember  jött  Nagyszőlősre,  olvasták  az  írásainkat,  egymásnak  
adták.  Mi  pedig  egyrészt  valamilyen  gyerekcsínyt  is  láttunk  
az  egészben,  s  örültünk  annak,  hogy  a  katonaság  mindig  ki  
volt vezényelve,  s keresték  a tetteseket  és sehogy sem  tudtak  
rájönni,  hogy  kik  is  terjesztik.  



—  Kik  és  hányan  vettek  részt  a  csoport  munkájában,  ami-
kor  elkezdték  a  röplapok  terjesztését  ?  

— A kezdetekkor többen voltunk ekkorra  öten  maradtunk.  
Illés  József,  Kovács  Zoltán,  Milován  Sándor,  Dudás  László,  
és  jómagam.  

—  Mit  írtak  a  röplapokra?  
— Nyomatékosan  hangoztattuk,  hogy Kárpátalja  magyar  

terület,  és  az  oroszok  menjenek  haza.  Majd  mikor  Magyar-
országon kitört  a forradalom, akkor  olyan tartalmú  röplapok  
is voltak,  hogy  az  orosz hadsereg  vonuljon  ki  Magyarország-
ról. 

—  Hány  ilyen  röplapot  sikerült  előállítani?  
— Több  tucatot.  
—  Hogyan  buktak  le?  
— Elkövettünk  egy végzetes  hibát.  1956 novemberében  az  

egyik röplap  egy példányát  az  iskola hirdetőtáblájára  tettük  
ki. Észrevettük,  hogy ezután  a KGB-sek gyakran  látogatták  
az iskolát,  s bizonyára  igyekeztek  felderíteni, kik is  lehetnek  
a  terjesztők.  

— Arra,  hogy  valaki  a  csoport  tagjai  közül  tett  feljelentést,  
nem  gyanakodtak  ?  

— Engem  '57. június  24-én  tartóztattak  le. Mindenkit  kü-
lön-külön  hallgattak  ki.  Tőlem  kérték,  mondjam  el,  hogy  
volt,  mint  volt.  Én  húzogattam  egy  pár  napig  a  vállamat,  
aztán  olyan  tényeket  mondtak,  ami  tényleg  igaz  volt...  csak  
azon  törtem  a  fejemet, honnan  tudták  meg,  valakinek  csak  
eljárt  a  szája...  Majd,  amikor  a  szembesítés  volt,  akkor  ész-
revettük,  hogy  egy társunknak  a jegyzőkönyve jóval  azelőtt,  
egy  hónappal  előbb  volt  felvéve.  

—  Hogyan  tartóztatták  le?  
— A letartóztatás...  nos,  el  kell,  hogy  mondjam,  hogy  még  

humánusan jár tak  el, mert  1957.  május huszadikán  ők  már  
tudták,  minket  pedig  csak  június  24-én  tartóztattak  le.  
Hagyták,  hogy  letegyük  az  utolsó  vizsgát.  Szóval  levizsgáz-



tunk,  de én már  sejtettem,  hogy valami  nincs  rendben,  mert  
Illés  Jóska  az  A.  osztályba  járt ,  és  ók  délután  vizsgáztak,  
Illés  Jóskát  viszont  berendelték  délelőtt,  hogy  velünk  vizs-
gázzon. Amikor kijöttem, az ajtók be voltak zárva,  egy magas 
férfi megkérdezte,  hogy  mi  a  nevem.  Megmondtam,  s  akkor  
közölte, hogy le vagyok tartóztatva, megmotoztak,  beültettek  
a  Volgába  és hazahoztak  Feketeardóba.  Házkutatást  tartot-
tak,  elvittek  egyes  könyveket,  egy  piros-fehér-zöld  zászlót.  
Anyám  megkérdezte,  hogy  mikor  engednek  haza.  Azt  felel-
ték,  majd  este.  

—  Hova  vitték?  
— Egy éjszakát Illéssel  és Dudással  a szőlősi  kisbörtönben  

töltöttünk. Másnap letartóztatták Milovánt és Kovácsot. Dél-
ben  elvittek  Ungvárra  a  KGB  börtönébe.  

—  Említette,  hogy  heten  voltak.  S  csak  ötüket  tartóztatták  
le? 

—  A két  lányt  nem.  A két  lányt  tanúként  hallgatták  ki.  
Ok  nem  terjesztették  a  röplapokat,  csak  tudomásuk  volt  az  
egészről. 

—  A  tárgyalás  Ungváron  volt?  
— Ungváron, zárt  tárgyalás.  Senkit nem engedtek be, még 

a  szüleinket  sem.  
—  Kit  tartottak  a  főbünösnek?  
— Sokat  vallattak  arról,  hogy ki volt  az  idősebb  vezetőnk,  

nem  akarták  elhinni,  hogy  ezt  mi,  gyerekek  találtuk  ki.  
— Azt  mondta,  vallatták.  Miben  nyilvánult  ez  meg?  
—  Kérdeztek.  Fizikai  bántalmazás  nem  volt.  Talán  any-

nyiban  szerencsénk  is  volt,  hogy  abban  az  időben  kezdődött  
el az országban az enyhülés. Ez abban  is lemérhető volt, hogy 
például  kimondottan  jól  tápláltak.  

—  Ungváron  mennyi  ideig  voltak?  
— Hét  hónapon  keresztül.  Két  hónapig  előzetes  letartóz-

tatásban,  aztán  pedig  a  fegyházban.  Itt  négyen  egy  cellába  
kerültünk,  Pityut  külön  tartották.  О hamarabb  került  ki  a  



lágerbe. Ha  a cellában  eltöltött  időt vesszük,  akkor  én  ültem  
a  legtöbbet,  11  hónapot.  Ukrajna  több  városának  börtönét  
já r tam  be,  a  lembergit,  a  harkovit,  a  donyeckit,  a  dnyepro-
petrovszkit,  onnan vittek  ki Mordviniába. Tehát  1957. június 
24-én  tartóztattak  le,  és  1958.  május  19-én  kerültem  ki  a  
lágerbe. 

—  Köztörvényesek  közé  került,  vagy  politikai  okok  miatt  
elítéltek  közé?  

—  Politikai  foglyok  közé.  Abban  az  időben  Mordviniában  
24 politikai  láger  volt. Én  a  11-es számúban  voltam,  Dudás,  
Kovács  és  Illés  a  7-es  számúban.  

—  Kik  raboskodtak  a  lágerben ? 
— Én voltam  a lágerben  a legfiatalabb. Kezdve  oroszoktól  

végezve  a  türkménekig  mindenféle  nemzetiségű  volt  ott.  A  
legtöbb orosz volt. Sok orosz fiatal, moszkvaiak,  leningrádiak  
a  magyar  eseményekkel  való szimpatizálásért  kerültek  bör-
tönbe.  Például:  Kuznyecov  Vologya,  a  Lomonoszov  egyetem  
hallgatója  volt.  О  három  évet  kapott  a  magyar  forrada-
lommal  való  szimpatizálásért.  Potapov  Iván  Leningrádból...  
A baltikumiakat  függetlenségi  törekvéseikért  zárták  be.  Az  
ukránokat  úgyszintén.  

—  Milyen  volt  a  lágerélet ? 
—  Dolgozni  kellett.  Volt  egy bútorüzem,  építőbrigád.  Kü-

lönféle  tanfolyamok.  Én  ott  tanultam  ki  a  vasesztergályos  
szakmát.  Igen  szigorúan  bántak  velünk.  Elmondok  egy  ese-
tet.  1958.  december 31-én  bejöttünk  a munkáról,  megvacso-
ráztunk. Két-három  óra múlva a 33-as brigádot,  amelyiknek  
én is tagja voltam, újra kirendelték  dolgozni.  Én nem  voltam  
hajlandó kimenni. Azt mondtam,  hogy minden szovjet  állam-
polgárnak,  aki ledolgozta  a nyolc órát, joga van pihenni.  Erre  
azt  válaszolták,  hogy  mivel  ilyen  okos  vagyok,  tíz  napi  ma-
gánzárkára  ítélnek.  

—  Hány  évre  ítélték?  •  
—  Öt  évet  kaptam.  



—  S  mennyi  időt  töltött  börtönben,  illetve  lágerben?  
— Huszonhárom  hónapot.  1959.  május  22-én,  fizetésna-

pon  szabadultam.  
—  Hogyan  érkezett  haza?  
— Vonattal,  de  csak  Nagyszőlősre jöhettem,  mivel  Feke-

teardó határövezetbe  esett. Bejelentkeztem Nagyszőlősre,  de  
itthon  laktam.  

—  Mihez  kezdett?  
— Szerdai  napon  érkeztem  haza.  Csütörtökön  jelentkez-

tem  az  elöljáróságon,  úgy  fogadtak,  mint  börtöntölteléket.  
Azt sem mondhatom,  hogy  a szomszédok  valami  nagy rajon-
gással fogadtak volna.  Lehet,  hogy féltek... Pedig,  amikor  el-
engedtek  a lágerből,  még  a parancsnok  is mondta: János,  ha  
valaki  sérteget,  bántalmaz,  értesíts  minket,  mert  ehhez  jo-
guk  nincs...  Aztán  lassan  kezdtek  alakulni  a  dolgok.  Koráb-
ban is futballoztam, hát megszerveztem  a faluban a  csapatot,  
sikeresen szerepeltünk,  ez segített abban,  hogy más  szemmel  
kezdtek  nézni.  Sőt,  1963-tól  nyolc  éven  keresztül  a  kultúr-
ház  vezetője  voltam  a  faluban.  Pedig  a  kommunista  rezsim  
alatt  a kultúrház  kimondottan  ideológiai  központ  volt.  

—  Gyakran  ellenőrizték  a  munkáját?  
— A terveket  le kellett adni, be kellett számolni arról,  hogy  

milyen programokat  szervezek.  De mivel rendet  és fegyelmet 
tartottam,  s korábban  itt  igen  nagy  volt  a  rendetlenség,  kü-
lönösebb  bajom  nem  volt  a  vezetéssel.  Igyekeztem  magyar  
nyelvű  előadásokat  szervezni.  Sokszor jár t  nálunk  a  Bereg-
szászi Népszínház,  énekkarok...  Az újévi ünnepségen  moszk-
vai  idő szerint  is  köszöntöttük  az  új  évet,  meg  éjfélkor  is.  

—  Úgy  tűnik,  szerette  ezt  a  munkát.  Miért  kellett  otthagy-
nia? 

— A pártbizottságon  tudomást  szereztek  a múltamról.  El-
kezdtek  piszkálni:  hogyan  lehet  az,  hogy  egy  volt  politikai  
fogoly ilyen  ideológiailag  fontos  állást  tölt  be.  Utasították  a  
tanácselnököt,  az itteni pártti tkárt,  állandóan hibát  kerestek  



a  munkámban.  Végül  nem  tűrtem  tovább  ezt  az  egészet  és  
elmentem  tornatanárnak  a  Gyulai  Általános  Iskolába.  Ott  
öt  évet  dolgoztam,  azóta  pedig  a  szülőfalumban  vagyok  tor-
natanár . 

— Középiskolás  korában  úgy  érezte,  ki  kell  állni  a  magyar-
ságért.  Ez  a  meggyőződése  megmaradt  a  láger  után  is?  

— Természetesen.  Bár  nagyon  sokat  nem  tehetett  az  em-
ber, de például én  a hirdetményeket már akkor is két  nyelven  
írtam,  amikor  ez  még nem  volt  szokás.  

—  Befelé  jövet  láttam,  hogy  a  kapu  és  előtte  a  pad  is  pi-
ros-fehér-zöldre  van  festve.  Mióta?  

—  12 éve. Engem  a faluban  a más  nemzetiségűek  mind  a  
mai  napig  fasisztának,  nacionalistának  tartanak.  

—  A  gorbacsovi  periódus  kezdetén  sokan  úgy  vélték,  hogy  
minden  egycsapásra  megváltozik.  Ön  hogyan  értékelte  az  ak-
kori  változásokat?  

— Én  kerek-perec  kimondtam,  hogy  amíg  a  volt  főnökök  
a helyükön vannak,  addig semmiféle peresztrojkáról nem  le-
het  szó. Sajnos, ez mind  a mai napig így van. A vezetők fogták 
a  pártkönyvüket  és eldobták,  s most más nótát  fújnak. Akik 
korábban  kollektivizáltak,  most  ők  privatizálnak...  

—  Amikor  megalakult  a  Kárpátaljai  Magyar  Kulturális  
Szövetség,  azonnal  bekapcsolódott  a  munkájába?  

— Nem. Én nem vagyok  a KMKSZ tagja. Hogy miért  nem,  
arra  nyomós  okom  van.  

—  Elmondaná?  
— Miért  ne.  Hát  például  itt  a  faluban  is,  amikor  én  meg-

tudtam,  hogy kik  léptek  be  a  KMKSZ-be  elsőként,  akkor  én  
azt  mondtam  itt  a  családban,  hogy  nekem  ezekkel  az  embe-
rekkel  egy utam nincs. Én  a járást  nagyon jól ismertem.  Nem  
akarok magamból hőst csinálni,  de én megszenvedtem  azért,  
hogy magyar  vagyok.  Az utolsó támadás  ellenem  1986. janu-
ár  7-én  zajlott  le.  A területi  ügyész  olyan  ricsajt  csinált  itt  
a járásban,  hogyan engedhetik,  hogy egy volt politikai  fogoly  



iskolában  tanítson,  s  nem  mondhatnám,  hogy  nagyon  meg-
pártoltak  volna.  Az védett  meg,  hogy jól  dolgoztam.  Koráb-
ban itt  senki nem állt  ki  a magyarságért.  Nekem  volt  mindig  
kellemetlenségem.  Amikor  a  magyar  osztályokat  akar ták  
megszüntetni,  én harcoltam,  s még egy tanár,  aki sajnos már 
meghalt.  A többiek  hallgattak.  Olyan  badarságot  mondtak,  
hogy  hadd  hulljon  a  férgese, mármint  hogy  a  szülök  ukrán  
iskolába  adják  a  gyerekeiket.  Mondtam:  emberek,  hát  na-
gyon  sok  a  férges.  Öt-hat  tanuló  volt  a  magyar  osztályban.  
Az iskola  7.A osztályába,  ez ukrán  tannyelvű,  34 tanuló  van,  
a  7.В  osztályban,  amelyik  magyar  tannyelvű,  6  tanuló  van  
(értsd:  1992-ben  —  H.S.).  Az  A.  osztályba  15  olyan  gyerek  
jár ,  akinek  egyik vagy mindkét  szülője magyar. Nálunk  még  
mindig  internacionalista  az  iskola,  s  vannak  olyan  tantár-
gyak:  biológia,  kémia,  amelyeket  a  magyar  osztályokban  is  
oroszul  oktatnak.  Az  első  osztályba  nyolc  gyerek jár.  Máso-
dik, harmadik,  negyedik,  ötödik, hatodik  osztály nincs.  A he-
tedikben hatan  vannak.  Nyolcadik,  kilencedik  osztály  nincs.  
Tizedikben  volt  16,  a  tizenegyedikben  15  diák.  Pedig,  ha  
megnézzük,  hogy  az  orosz  osztályokba  hány  magyar jár ,  ki-
derül: minden  esztendőben  lehetett  volna magyar osztályt  is  
indítani  Feketeardóban.  

—  Ukrajna  immáron  független  ország.  Ez  minőségileg  új  
helyzetet  idézett  elő.  A  Kárpátaljai  Magyar  Kulturális  
Szövetség  is  próbál  helyben  politizálni  a  magyarság  érde-
kében,  vannak  autonómiai  törekvések.  Ha  rosszul  is,  ha  ne-
hezen  is,  ha  volt  kommunistákkal  is,  de  elindult  a  privatizá-
ció,  egyfajta  polgárosodás.  Ezek  a  változások  ön  szerint  
pozitívak,  jó  irányba  visznek,  vagy  csak  egy  újabb  áldemok-
rác  iához?  

— Szerintem  mindez  egyelőre csak játék  a  demokráciával.  
A mi  falunk  példáján  is  bizonyítható.  Adtak  itt  némi  földet  
az embereknek.  De a kolhozelnök minden  módon csak  fékezi,  
fékezi az  egészet.  A többség  félve indult  el  a privatizáció  út-



ján.  Voltak,  akik  belevágtak,  a  szomszéd  is  vett  tíz  hektár  
földet,  úgy  látom,  nem  igazán  boldogul.  Most  még  attól  is  
félni kell,  hol adja  el, ha  lesz  egy jó termés.  Szóval  mire  ren-
deződne  a  dolog, akkorra  lehet,  hogy új urak jönnek,  s  ők  is  
csak  a  saját malmukra  fogják hajtani  a  vizet.  



Milován  Sándor  

—Az  ötvenes  években  mennyire  érezte  egy tizenéves  itt,  Kár-
pátalján,  hogy  elnyomás  van?  

—  Hogy  erre  feleljek,  ahhoz  vissza  kell  menni  kicsit  az  
időben.  Maga  a  fogalom, hogy Kárpátalja,  az  nem  egy  olyan  
régi fogalom, mert  csak  a trianoni békeszerződés  után  kezel-
jük  Kárpátalját  mint  földrajzi  egységet.  Addigi  történelme,  
sorsa  egyezik  az  egységes  Magyarország  történelmével,  sor-
sával.  Elbeszélésekből  tudom,  hogy  az  itteni  emberek  Kár-
pátalja  létét  nem  a  tanácsköztársasággal  hozzák  kapcsolat-
ba,  tehát  nem  azzal  a  néhány  nappal,  amikor  direktórium  
működött  Nagyszőlősön,  hanem  a  románok  bevonulásával.  
Ez  egy nagyon  érdekes  dolog.  A régi  emberek  annyira  emlé-
keznek,  hogy  a  tisztek  szagosak  voltak  és púderezték  az  ar-
cukat,  és  mindenkinek  huszonötöt  verettek  a  fenekére.  Te-
hát,  mintegy kilenc-tíz  hónapig román  megszállás  alatt  volt  
Nagyszőlős,  ez az időszak a tanácsköztársaság bukásától  egé-
szen  a  Csehszlovákiához  való  csatolásig  terjedt.  

A cseh idő is egy furcsa periódus volt. A polgári  demokrácia  
köntösébe  öltözött,  ugyanakkor  nagyon  erőszakos,  magyar-
ellenes  asszimilációs  politikát  folytatott, de mindezt  gyönyö-
rűen  leplezte  a  polgári  demokrácia  álarcával.  

Ezután  következett  az  a  bizonyos  időszak,  amikor  ketté  
oszlott Kárpátalja. Az egyik részén az a bizonyos Volosin-féle 
kis ruszin  ország,  kis ukrán  állam,  a  többi,  a müncheni  dön-
tés  szerint  ismét  Magyarország  része  lett.  Vitathatatlan,  
hogy  a  cseh  időben jobban  éltek  az  emberek,  mint  a  magyar  
időben,  és  miután  bejöttek  a  magyarok  és  végleges  lett  a  
magyar  fennhatóság,  egy  kis  csalódás  volt  érezhető  az  em-
berekben.  Ez  egy  természetes  dolog.  Aztán  egyre  romlott  a  
helyzet  —  zsidótörvény...  a  ruszinságot  munkaszolgálatra  
vitték,  a magyaroknak,  ugye, be kellett vonulniuk... sötét  elő-



érzettel  várta  a  magyarság  a  front  közeledését,  a  ruszinok  
pedig  úgy  éreztek,  hogy tulajdonképpen  felszabadítják  őket.  

Egy kulminációs  pont volt az oroszok bejövetele, s  ez a  szó,  
hogy bejövetel, nálunk el van fogadva, mert ide valaki  mindig  
bejött,  s  valaki  kiment...  ekkor  a  magyarok  a  mélyponton  
voltak.  Egy  vesztes  nép,  hazaözönlő  zsidó  lakosság  és  a  ru-
szinság  pedig eufóriában,  úgy  érezte,  hogy  évszázados  álma  
valósult  meg, felszabadult.  A magyarság...  ugye azzal  kezdő-
dött,  hogy  elhurcolták  a  magyar  férfiakat...  a  ruszinok  nem  
érezték,  hogy  mi  következik...  de  nagyon  rövid  időn  belül,  
mikor megkezdődött  a kolhozosítás, mikor betiltották  a görög 
katolikus  egyházat,  bezárták,  megölték  a  püspököt,  érezték  
a  ruszinok,  hogy  ők sem ezeket  a testvéreket várták.  Viszont  
a  magyarok  helyzete  enyhén javult.  47—48-ban  már  meg-
nyíltak az első magyar iskolák. Én is ilyen iskolába  kerültem.  
Tehát  ez  a  helyzet  eltartott  úgy  56-ig,  egy  olyan  helyzet,  
hogy magyar könyv és magyar újság nem került át  a  határon.  

Magamról  talán  annyit,  hogy  én  az  Osztrák-Magyar  Mo-
narchia  „produktuma" vagyok, anyai  dédnagyapám  egy  deb-
receni  mesterember,  Tótszegi,  akinek  a  fia kitanult  finánc-
nak,  ide jött  Kárpátaljára,  megnősült,  édesanyám  Tótszegi  
Jolán.  A  másik  oldalról  érdekesebb  a  származásom.  Az  ük-
nagyapám  egy romániai szerb faluban volt kovács,  a fia csen-
dőr  lett  és  így  került  Kárpátaljára  és  benősült  egy  magyar  
kisnemesi  családba.  Ez  egy  érdekes  család  volt,  mert  a  kis-
nemesekre  nem jellemző  foglalkozást  űzött  és nem  jellemző  
módon  élt.  Az  egyik  üknagyapám  egy  örmény  lányt  vett  fe-
leségül.  Kereskedőházat  tartottak  fenn,  tudtak  kereskedni,  
s  a  magyar  kisnemesekre  igazán  nem jellemző  módon  Újla-
kon  a  Vass  család  komoly  üzletekkel  rendelkezett.  A  szerb  
származású  csendőr  elvette  a Vass  lányt.  Tíz gyerekük  szü-
letett,  a  tizedik  volt  az  édesapám.  A tíz  gyerekből  nyolcnak  
lett  üzlete,  közte  az  apámnak  is,  aki  később  vállalkozó  lett.  
Apám  a kálvinista  Tótszegi  Ibolyát vette feleségül. így  aztán  



érzem  magamban  az  erősen  katolikus  Vass  család  és  a  ke-
ményen  kálvinista  Tótszegi  család  tulajdonságait.  

Apámat behívták katonának,  az üzleti vállalkozás  tönkre-
ment.  Édesanyám  akkor  költözött  ebbe  a  nagyszőlősi  házba.  
Édesapám,  bár  mélyen  vallásos  volt,  a könyvektől  távol  állt,  
néhány  útikönyve volt,  de hát  abban  az időben  a papon  kívül  
csak kevesek tartottak  otthon könyvtárat.  Mikor bejöttek  az  
oroszok,  mindenki  eldugdosta  a  könyveket,  amelyekben  
Horthy Miklós lehetett,  vagy  a magyar álammal  kapcsolatos  
kép,  azt  mindet  elégették.  Én  ötéves  koromban  kezdtem  ta-
nulni  olvasni,  mikor  az  első osztályba  mentem,  már  folyéko-
nyan  olvastam.  Ekkor  kezdődött  el  egy  kutatás,  egy  hajsza  
az  életemben  a betű  iránt.  Ami  fellelhető volt,  mindent  elol-
vastam.  Kezdve  Erdős  Renétől  a  pengős  regényeken  keresz-
tül  a  tízfilléres  húszfilléres sárga  regényekig,  de  közben  be-
csúszott  Németh  László  regénye  is,  Szabó  Dezső  is  s  ez  így  
ment  egy  hosszú  ideig,  s  közben  elszakíthatatlanul  hozzám  
nőtt  a  politika,  mert  mindenki  politizált.  A  háziasszonyok,  
az  öregek...  mert  még  az  emberekben  benne  volt,  hogy  hát  
kimentek  a  csehek  és  csak  bejöttek  a  magyarok,  hát  csak  
kimennek  ezek  is.  Legyen  öt  év,  legyen  tíz  év,  de  úgyis  ki-
várjuk. 

A politikai  érés folyamata nálunk  gyorsan  ment  végbe.  El-
értem  egy olyan  szintig,  hogy rájöttem, mi  is  a  szocializmus.  
Nagyon  egyszerűen jöttem  rá,  hogy  ez az  egész rendszer  ha-
zug.  Két  paraszt  ember  lakott  a  szomszédunkban,  az  egyik  
magyar  volt,  a  másik  ruszin.  Középparasztok  voltak,  nem  
kerültek kuláklistára. Aztán mind  a kettő beiratkozott  a  kol-
hozba.  Az  ő beszélgetéseik,  tehát  nem  is  az,  hogy  édesapám  
meghalt  a  lágerben,  döbbentett  rá  arra,  hogy  ez  egy  halott  
rendszer.  Nem  az  bosszantotta  őket,  nem  azon  háborodtak  
fel, hogy kolhozosították  a földjeiket, vagy hogy elvették  min-
denüket,  hanem  az,  hogy  látták,  ez  nem  is  rablás,  az  pusz-
títás,  ami  a  kolhozban  történik.  Tehát  nem  tudtak  az  



egésszel  mit  kezdeni.  Érthetetlen  volt  számukra  az  egész.  
Mert,  ha  rabolsz,  valami  hasznod  kell,  hogy  legyen,  de  nem,  
itt mindent  tönkretesznek.  Tönkreteszik  a hegyet,  a  szőlőket...  
tehát  nem  hasznosították,  hanem  elvették  és hagyták  tönkre-
menni.  így ment tönkre az állatállomány  is. Tehát érthető  volt,  
nagyon  egyszerű  volt  rájönni,  hogy  ez  egy halott  rendszer.  

—  Mikor  tudatosult  mindez  benned?  
—  6—7.  osztályos,  tehát  úgy  12—14  éves  koromban  én  

már  ott  tartottam  politikailag,  amikor  már  csak  egy  lépés  
választott  el a mai naptól. Magyarságom  teljes megélése  mel-
lett  egyszerre  voltam  kommunista-ellenes  és  antifasiszta.  
Tulajdonképpen  ez  a sarkköve  a dolognak.  Az emberek  álta-
lában  két  részre,  egy jóra  és  egy  rosszra  osztják  a  világot.  
Ám  a  világ  nem  ilyen  egyszerű.  Az  egyszerű  emberek  Tria-
non  miatt  idegenkedtek  a  nyugati  demokráciától,  tehát  bi-
tangnak tartották  a franciákat stb. Ezeken  a dolgokon  kellett  
nekem  túljutnom, tehát  tudatosítani  magamban  azt,  hogy  a  
kommunista  rendszer  rossz,  de  a  fasiszta rendszer  is  rossz.  

— A  kolhozosítást  az  itteni  magyar  emberekkel  végeztették  
el.  Furcsa,  hogy  az,  aki  korábban  a sajátjában  gazdálkodott,  
a  kolhozosítás  után  hagyta  elpusztulni  a  javakat.  

— Igen,  ez nem  olyan  egyszerű, mert  a  kolhozrendszernek  
is megvolt  a maga koreográfiája. Először úgy hozták be,  hogy  
egy  falu  két  kolhoz,  aztán  ez  nem  vált  be, jött  az  egy  falu  
egy  kolhoz,  ami  működött  is  egy  rövid  ideig,  de  csak  nem  
volt  jó.  Miért?  Mert  a  faluban  levő  elnökre  hatott  a  falu.  
Ötven-hatvan  falu volt ugocsában. Természetes,  hogy az  50-
60 parasztember  között  15—20 értelmes  megakadt.  Ezek  el-
lentmondtak  a hatalomnak.  Ezért  a következő lépés, az  igazi  
feudalizmus bevezetése  az volt, amikor  több falura jutott  egy  
kolhozelnök.  Tehát  az  igazi  feudalizmus  a  „több  falu,  egy  
kolhoz" rendszerrel jött  létre.  Persze  nem  ment  ez ilyen  egy-
szerűen.  Nos, ami  az embereket  illeti  — mindenre  van,  min-
denre  lehet  embert  találni.  Gazember  az  mindig  megakad.  



— Ezek  a gondolatok  már  akkor  is  megfogalmazódtak  ben-
ned,  amikor  beléptél  a  csoportba?  

— Az az igazság,  hogy én  szervező  típus  vagyok,  függetle-
nül  ettől  a  csoporttól  én  már  szervezkedtem,  s  így  ismert  
figura  voltam  az  iskolában,  és  ezek  a  fiúk  nagyon  könnyen  
találtak  rám.  Személy  szerint  Illés  József.  Nagyon  gyorsan  
egyességet  tudtunk  kötni,  aminek  az  lett  a  lényege,  hogy  
Kovács  Zolit  én  hoztam  be  a  csoportba.  Amit  azóta  emleget  
is, hogy bár  soha ne ismertelek  volna.  Én  pedig azt  mondom  
neki,  hogy  én  tettelek  be  a  börtönbe...  

—  Hogyan  formálódott  a  csoport?  Egyáltalán  mi  volt  az  a  
tevékenység,  amiért  végül  valamennyien  börtönbe  kerültetek?  

—  Tulajdonképpen  ez  a  csoport,  amikor  én  bekerültem,  
már  működött,  és  az iskolában  röplapokat  terjesztett.  Az  én  
bekerülésem annyit változtatott,  hogy kezdtük  modernizálni  
a  röplapok  írását,  persze  ezt  idézőjelben  mondom,  kliséket  
készítettünk.  S  amikor  Kovács  Zoli  is  közénk  állt,  akkor  ő  
apja műhelyét  a rendelkezésünkre bocsátotta.  Megfogalmaz-
tuk  a szövegeket,  s akkor kartonból vágtunk  ki betűket,  ami-
ket aztán nyersgumiba mártottunk,  utána  tintával vittük fel  
a  szöveget  a  papírra.  

—  Hány  röplapot  készítettetek?  
— Pontosan  nem  tudom  megmondani.  Nem  volt  több  né-

hány  tucatnál.  Ezek  nem  is  röplapok  voltak,  hanem  plaká-
tok.  S aztán ezeket kiragasztottuk,  kiszegeztük  a piacon.  Azt  
akarom  még  hozzátenni,  hogy  kisebbfajta  ellenállások  vol-
tak,  csak  ezek  elkövetői  nem  kerültek  börtönbe.  Például  tu-
dok  olyan  esetet,  hogy  az  átvonuló  tankokat  fiatalok  a  be-
regszászi járásban  tintásüvegekkel  megdobálták.  

—  Le  tudtátok  mérni  a  plakátok  hatását?  Egyáltalán  ho-
gyan  reagáltak  az  emberek  ?  

—  Igen,  de  tulajdonképpen  ezek  az  emberek  véleményét  
nem  változtatta  meg,  mert  mindenki  az  56-os  forradalom  
mellett  volt.  A magyarság abban  az időben nem volt  megosz-



tott.  Alig volt  magyar  származású  vezető,  például  kolhozel-
nök. Valahol talán,  de minden  esetre nagyon ritka  volt.  Még  
olyan igaz kommunistákat,  akik megjárták  Spanyolországot,  
azokat  sem  engedték,  hogy  igazgatók  legyenek  Beregszász-
ban,  hanem  ide  tették  Nagyszőlősre,  s  titkolták  azt,  hogy  
magyarok.  Szóval  a magyarság  ebből  a  szempontból jó  hely-
zetben  volt,  mert  nem  került  be  a  hatalomba,  legalábbis  
Nagyszőlősön  nem.  

—  Mi  volt  a  célotok  a  plakátokkal?  
— Tudtuk,  hogy  mi  történik  Budapesten,  szerettük  volna  

kinyilvánítani  azt,  hogy mellettük  vagyunk.  Hát  ennyire fu-
totta. 

—  Mi  volt  a  tartalmuk?  
— Ne menjenek az oroszok Magyarországra,  ki az  oroszok-

kal,  magyar  autonómiát  a  magyaroknak.  
—  Könnyen  találtak  rátok?  
—  Gondolom,  nem  volt  nehéz.  A szálak  a  magyar  iskola  

irányába  vezettek,  ott  folyt  a  nyomozás  és megtalálták  azo-
kat  a  szálakat,  ahol  gyengébb  volt  az  ellenállás.  S már  min-
dent  tudtak,  de  azért  megengedték,  hogy  levizsgázzanak  a  
fiúk,  s  aztán  a  vizsgáról,  az  utolsó  vizsgáról  vitték  el  őket.  
A  rendszer  részéről  már  itt  is  mutatkozott  egy...  gesztus:  
hadd  érettségizzenek  le,  s azután  tartóztatjuk  le  őket.  

—A  szövegben  benne  volt  az,  hogy  Kárpátalját  adják  vissza  
Magyarországnak  ?  

— Nem,  csak  általánosan,  hogy  az  oroszok  menjenek  ki.  
Ezt  így  is  lehetett  érteni,  meg  úgy  is. Na  most,  az,  hogy  az  
autonómia  szó  viszont  szerepelt  benne,  arra  határozottan  
emlékszem,  mert  később  a bíróságon  az  ügyvéd,  a  kirendelt  
ügyvéd,  azért,  hogy védjen engem,  feltette  azt  a  kérdést:  tu-
dom-e,  mi  az  az  autonómia.  Ereztem,  hogy  ehhez  most  pa-
pírozni  kell, magyaráztam  valamit,  de  nem  mondtam  konk-
rétumokat.  Egyébként  tudtam  pontosan  a  szó jelentését.  S  



ezzel  az  ügyvéd  bizonyította,  hogy  tessék,  autonómiáról  be-
szél  és  azt  sem  tudja, mi  az.  

—  Ezek  szerint  az  ügyvéd  próbált  menteni  titeket?  
— Hát,  kirendelt  ügyvéd  volt...  
—  Magyar  nemzetiségű?  
— Nem,  nem,  magyar  ügyvéd  a  mai  napig  alig  van  Kár-

pátalján. Ötven  éves voltam, amikor  először találkoztam  ma-
gyar  nemzetiségű  ügyvéddel,  kivéve  egy nyolcvanéves  urat.  
Olyan,  hogy  valaki  magyar  létére  a  jogi  karra  felkerüljön,  
hát  ilyen  nem  volt.  

—  Térjünk  vissza  az  eseményekre...  
—  Valamilyen  rossz  előérzetünk  volt.  Mondhatom  azt,  

hogy  éreztük  a  veszélyt.  Idegen  emberek jöttek-mentek  az  
iskolában, jár tak  az igazgatóhoz. Sus-musolás  a tanárok  kö-
zött. Tehát valakik valamit tudtak... Tulajdonképpen én  már  
vakáción  voltam,  és  Ökörmezőre  készültem  nyaralni.  Egy-
szercsak jött  egy ember,  s mondja, hogy az igazgató  hivat  az  
iskolába. Kérdeztem,  hogy minek.  Azt  felelte, hogy nem  tud-
ja,  pedig  az  autó  már  kinn  állt.  Amikor  a  lavórt  kikészítet-
tem,  hogy megmosdok,  mivel  az igazgató hivat, bejöttek...  az  
általam már ismert KGB-s,  aki az iskolába rendszeresen  be-
jár t .  Ez  az  úr jött  egy  idegennel,  áthívták  a  szomszédot  és  
házkutatást  tartottak,  különféle rajzlapok után  érdeklődtek  
és  fegyvert  kerestek.  Volt  egy  díszkardom  és  egy  forgópisz-
tolyom. Amint  később  a bíróságon  be  is bizonyosodott,  a  for-
gópisztoly  teljesen használhatatlan  volt.  Nem  is vették  be  a  
peranyagba.  Egy-egy  múlt  századi  múzeális  darab  volt.  A  
díszkard,  egy tüzérségi  díszkard  volt, amelynek sem éle,  sem 
hegye  nem  volt.  Az  viszont  bekerült  a  peranyagba,  s  az  el-
lenem felhozott egyik vádpont így a tiltott fegyverviselés volt. 
Szóval  mindezt  ott  jegyzőkönyvbe  vették,  és  utána  egy  Po-
beda  személygépkocsiba  ültettek.  Eletemben  először  ültem  
személyautóban. 

—  Édesanyád  ekkor  hol  volt?  



— Édesanyám  a  munkahelyén  volt.  Amikor  hazajött,  s  a  
szomszédok  elmondták,  mi  történt,  rettenetes  lett  a  riada-
lom. Azt még nem tudták, nem gondolták,  hogy a  házkutatás  
azzal jár ,  hogy  azonnal  le is tartóztatnak.  Különben  nagyon  
érdekes,  én  az  egészet  nem  is  fogtam  fel tragikusan,  s  az  a  
tény,  hogy  egy személygépkocsiban  ülök,  életemben  először,  
annyira  lefoglalt,  hogy  valamit  kérdeztem  a  személygépko-
csival kapcsolatban,  s az ott  ülő KGB-s  tisztek  elvörösödtek,  
valamiért magharagudtak  rám, akkor én nem értettem,  hogy  
miért,  csak  most  tudom  elképzelni  az  ő  helyzetüket,  hogy  
valószínűleg  ők  is  rádöbbentek,  hogy  egy  gyerekből,  egy  15  
éves  gyerekből  csinálnak  börtöntölteléket,  aki  most  is  telje-
sen mással  van  elfoglalva, az autót  nézi,  s talán  nem  is fogja 
fel, mi  is  történik  vele...  

Bevittek  a  KGB-re,  ide  Nagyszőlősre,  s  nagyon  gyorsan  
próbáltak  kiszedni  belőlem  dolgokat,  nagyon  jól  éreztem,  
hogy meg akarják gyorsítani  a dolgot,  s ezért mindig  egy-egy  
adatot  odacsúsztattak.  Úgy hogy  a végén láttam,  itt már  tel-
jesen  mindegy,  mindent  tudnak.  S akkor  kezdődött  a  valla-
tás, ami abból állt, hogy én mondtam,  ők írták. Akkor  éjszaka 
még itt aludtunk,  én együtt aludtam Vargával,  a többiek  kü-
lön voltak.  Másnap  pedig elvittek  bennünket  Ungvárra.  Mi-
vel  én  nem  vettem  részt  a  röplapok  ragasztásában,  szétosz-
tásában  engem  nem,  de  a fiúkat visszahozták  Nagyszőlősre,  
hogy bemutassák,  hogyan  csinálták.  Szóval  így történt  a  le-
tartóztatás. 

Bekerültünk  az  ungvári  KGB-re.  Mivel  fizikailag  nem  
bántalmaztak,  nem  voltunk  annyira  megijedve.  Csak  most,  
már  visszagondolva  a  pincelabirintusokra,  a  fürdőkre  —  
minden  a  föld  alatt  volt  —  magára  a  börtönre,  ablakaink  
csak  a  börtönudvarra  néztek,  most  tudom  csak  elképzelni,  
hogy  ott  mik  történhettek,  s  történtek  is...  Akkor  minderre  
nem  gondoltam.  Minden  reggel  nyolc órakor  felvittek  kihall-
gatásra.  Nyár  volt,  szép  idő,  s  a  rácsozott  ablakon  keresztül  



látni  lehetett  az  utcát,  a  sétáló  embereket.  Az én  kihallgató  
tisztem  egy  pirospozsgás,  szimpatikus  ruszin  fiatalember  
volt.  Egy  dolog volt,  amin  nem  tudtunk  kiegyezni,  a  futbal-
lon,  nagyon  érdekelte  a  futball,  engem  viszont  sem  akkor,  
sem  azután  nem  vonzott  ez  a  sportág.  Ha  meccsek  voltak,  
akkor  a  kihallgatás  megszakadt...  A kihallgatások  normális  
beszélgetések  kereteiben  zajlottak,  s  a jegyzökönyveket  utá-
na  alá  kellet  írni.  

Később  próbáltam  megkeresni  a  kihallgatómat,  de  csak  
annyira jutottam,  hogy megtudtam,  korán  és ismeretlen  kö-
rülmények  között  meghalt.  

—  Meddig  tartottak  a  kihallgatások?  
— Körülbelül  két  hónapot  ültünk  az ungvári  börtönben,  s  

minden  munkanapon  volt  kihallgatás.  A vége,  az  eredmény  
egy  ötkötetes  anyag  lett.  Mindent  kérdeztek,  s  az  egésznek  
a  lényege  az  volt,  hogy  valamilyen  szervezkedést,  államel-
lenes  szervezkedést  ránkbizonyítanak.  

—  Hogyan  folyt  le  a  tárgyalás?  
— Nem  sok  mindenre  emlékszem.  Vannak  dolgok,  amik  

úgy elmosódtak. Arra pontosan  emlékszem,  hogy a  tárgyalás  
helyére úgy kísértek,  hogy egy katona,  egy fiatal, egy katona,  
egy  fiatal.  így kísértek  oda-vissza.  Aztán, hogy zárt,  teljesen  
zárt  kocsikban,  picike fülkékben vittek.  Két napon  keresztül  
folyt a tárgyalás. Aztán kihirdették,  ami Illés Jóska  esetében  
hat  év, Varga  János  esetében  öt,  Kovács  Zoltán  és  én  négy,  
és  végül  Dudás  István  három  évet  kapott.  

Na  még  annyit  a  tárgyalásról,  hogy  abban  az  időben  én  
még  nem  tudtam  tökéletesen  oroszul.  A  tárgyalás  oroszul  
ment,  ezeket  a  dolgokat  oroszul  olvasták  fel.  Mi  oroszul  be-
széltünk,  próbáltuk  elmondani  a dolgokat,  eszünkbe  sem ju-
tott  követelni,  hogy  magyarul  akarunk  beszélni.  Tehát  az,  
hogy  mi  ment  a  tárgyaláson,  azt  én  pontosan  nem  tudom.  

Elhangzott  az  ítélet,  és  visszakerültünk  a  börtönbe.  De  
már  nem  a  KGB  börtönébe,  hanem  az  úgy  nevezett  nagy  



börtönbe,  az  Ungvár  közepén  levő  börtönbe.  Itt  megnyilvá-
nult  velünk  szemben  a jóakarat.  Ugyanis  mindenki  tudta,  
hogy amnesztia  lesz.  S  a börtön  igazgatója,  a  börtön  vezető-
sége úgy gondolta,  ugyan  minek  küldjék ezeket  a fiúkat  Szi-
bériába,  vagy  valahova,  nem  tudtuk  akkor,  hogy hova,  ami-
kor  itt  az  amnesztia.  57-et  írattak  akkor,  s  ugye  a  nagy  
évforduló  (az  októberi  szocialista  forradalom  50. évfordulója 
—  H.  S.)  kapcsán  amnesztiát  adtak.  Na  át  is  éltük  az  am-
nesztiát.  Az valami  csodálatos  dolog,  amikor,  a  rádióban  —  
minden  cellában  volt  vezetékes  rádió  — bemondták  a  hírt.  
Az egész börtön zúgott, sírt, kacagott mindenki...  Később tud-
tuk  meg,  hogy  ez  ránk  nem  vonatkozik,  a  politikaiak  még  
csak  könnyítést  sem  kaptak.  

A  börtön  a  csehszlovák  érában  épült  és  amikor  később  
Lembergben  és  a munkalágerben  próbáltam  elmondani,  ho-
gyan  is  néz  ki,  majdnem  megverték.  Szóval  el  sem  tudták  
képzelni,  hogy ilyen börtön van  egyáltalán  a világon.  Ami  az  
ottani rabtársaim  számára  a  leghihetetlenebb  volt  az  az  an-
golvécé,  hisz  a  Szovjetunió valamennyi  börtönében  nagy  fa-
zekokat  helyeztek  el  a cellákban,  és azt  használták  a  rabok.  

Legtovább  Kovács  Zolival  voltam  egy  cellában.  S  igazából  
nem  voltunk  elkeseredve.  Valamiben  mindig  reményked-
tünk. Na  nem  abban,  hogy megváltozik  a világ, mert  a  kom-
munizmus  akkor  olyan  erősnek  tűnt.  Legfeljebb tudat  alatt  
munkált  bennünk,  hogy  ez  örökké  nem  maradhat  így.  

Öt hónapot  húztunk  le  a  nagybörtönben.  Csak  később  ta-
pasztaltam,  hogy  a  bezártság  engem  nagyon  megviselt.  So-
vány,  vézna  gyerek  voltam,  s amikor  kikerültem  a  lágerbe  s  
egész  nap  talpon  kellett  lennem,  bizony  eleinte  nagyon  ne-
hezen  bírtam.  

Visszatérve  erre  az  öt hónapra  még csak annyit  említenék  
meg, hogy voltak magyar, méghozzá Magyarországon  kiadott  
magyar  könyvek. Mikszáth-kötetek...  A Kárpátalján  kiadott  
vörös  Petőfi-kötet  az  állandóan  nálunk  volt.  Ezzel  játszot-



tunk.  Egyikünk  például  felütötte  valahol  a  könyvet,  elolva-
sott  egy  sort,  a  másik  azonnal  megmondta,  melyik  versből  
való. Szinte teljesen ismertük könyv nélkül annak  a kötetnek 
a  verseit.  

Aztán  eljött  az utazás  ideje. Ez úgy történt,  hogy  bemond-
ták  a vezeték nevet,  a keresztnevet  és az apai nevet  a  rabnak  
azonnal  utána  kellett  kiáltania.  Aztán  felszólítottak,  hogy  
holmival  együtt  jelentkezzünk.  Ebből  már  tudni  lehetett,  
hogy visznek valahova.  Az úti  holmi,  azon  a ruhán  kívül  ami  
raj tam  volt  papírokból,  ceruzából,  és  a  kantinban  vásárolt  
élelemből  állt,  illetve  tisztálkodó  szerekből.  

Kivittek  a  vasútállomásra,  ahol  milicisták  és  kutyák  sor-
fala közt mentünk  a vagonig.  Hálókocsis  vagonokban  szállí-
tottak.  A bevagonírozás  után  kaptunk  heringet  és  teát.  

Lembergben ugyanez  a kép, tehát milicisták, kutyák...  Két  
rabnak  össze kellett kapaszkodniuk  s nagyon gyors  lépésben  
kellett  az  ott  álló  rabszállító  gépkocsiig  menni.  

A lembergi börtön számunkra  nagyon lehangoló volt  a  cse-
hek  alatt  épített  ungvári  börtön után.  A cellákban  hatalmas  
nagy kályhák  voltak,  amit  kívülről  fűtöttek,  a nagy  kübliket  
egyszer  egy  nap  vitték  ki...  Jellemző  módon  a  börtönben  az  
információáramlás  kitűnően  működött  még  a  szocializmus-
ban  is.  Ott  mindenkiről  mindent  tudtak  a  rabok.  Azt  is  kik  
jönnek,  kicsodák,  s  elterjedt  a  hír,  hogy  magyarok  érkeztek  
akik  a magyar forradalomban vettek  részt...  na  annyira  már  
nem  volt  jó  a  hírszolgálat,  hogy  pontosan  kik  is  vagyunk,  
magyarországiak,  vagy kárpátaljaiak,  és  a rabtársaink  igye-
keztek  segíteni,  de  még  az  őrök  sem  bántak  rosszul  velünk,  
mert  amit  kívántunk  — már  azon  a  megengedett  szűk  kere-
ten  belül  azt  mindent  hoztak...  

Egyébként  nagyon  érdekes  a rab-mentalitás,  ha  mód  van  
rá,  mindenki  mond  a másiknak  valami jó tanácsot,  informá-
ciót... tehát van valamilyen összetartás.  S gyűjtőhelyeken  ta-
lálkoztam  szektáns  fiatalokkal,  akiket  a hitük  miatt  zártak  



börtönbe,  ők ott  is  mondták  és  mondták  a  magukét,  próbál-
tak  téríteni,  teljes odaadással  szolgálták  hitüket...  A lember-
gi  gyűjtőhelyen  az  egyikünket,  azt  hiszem  Illést  kiszúrták.  
Nagyon  nagynak  találták  a csomagját,  s  ez ilyen  börtöni  va-
gány  úgy  gondolta,  ezt  meg  kellene  nézni.  Hát  mi  is  volt  a  
csomagban?  Illés Jóska  édesapja  még  Ungvárra,  ahányszor  
csak  lehetett,  mindig hozott  ennivalót,  de mindig  tarisznyá-
ban,  kisebbekben,  nagyobbakban.  No  ezeket  a  tarisznyákat  
Jóska  szépen  összehajtogatta  és  beletette  egy  nagy  tarisz-
nyába.  Szóval  ezek  a  visszaesők  azonnal  szemet  vetettek  a  
nagy  csomagra,  s  követelték,  hogy  osztozzanak.  Illés  pedig  
teljes jóindulattal  beleegyezett  és  elkezdte  osztogatni  a  ta-
risznyákat...  Persze  ezek  nem  tarisznyára  számítottak...  

Lembergből  Rovnóig még Kovács  Zolival együtt  mentünk.  
Ott  váltunk  el. Rovnóban már  nem volt  olyan nagy felhajtás 
a  megérkezésünkkor.  Végül  is  Dubno  városba  kerültem  a  
fiatalkorúak javítóintézetébe.  

Még  a vonatban,  miután  elváltunk  Kovács  Zolitól,  megis-
merkedtem  két  orosz  fiúval. Őket  rablásért  ítélték  el. Jó  vi-
szonyba  kerültem  velük.  Ezek  már  ismerték  a  börtönéletet,  
s kioktattak engem, elmondták, hogyan viselkedjek, bizonyos 
dolgokra  hogyan  reagáljak.  Ezeknek  a  tanácsoknak  nagy  
hasznát  vettem,  és  nagyon  hálás  vagyok  mind  a  mai  napig  
nekik, mert  ezeket  az  apró,  de az  adott  helyzetben  nélkülöz-
hetetlen  börtön-tudnivalókat  később  a  magam  védelmében  
jól  hasznosítottam.  Például  Dubnóban  az  első nap  odaküld-
tek  hozzám  egy  gyenge  fiút,  aki  készakarva  belémkötött.  A  
há ta  mögött  ott  álltak  az  erősebbek...  S azt  tettem,  amire  ez  
a  két  orosz  tanított  — leütöttem  a  gyereket,  ezek  után  ter-
mészetesen  jól  elagyabugyáltak  a  többiek,  viszont  a  későb-
biekben  békén  hagytak.  Aztán  később  is volt olyan,  hogy  va-
lakit  megütöttem,  forró  levessel  leöntöttem,  de  ez  puszta  
önvédelem volt.  A sértésre  azonnal kellett reagálni,  nem  volt  



szabad  megtorlatlanul  hagyni  semmit,  mert  ellenkező  eset-
ben  azonnal  fóléd kerekedtek,  elnyomtak,  kihasználtak.  

Egyébként  az  említett  két  orosz  fiú  a  későbbiekben  a  ko-
lóniának  a  vezérei  lettek.  Ez  a  belső  világ  tökéletesen  meg  
volt  szervezve,  valahogy  úgy  mint  egy  katonai  szervezet.  A  
kolónia  főnöke,  a  bugar,  a  legtekintélyesebb  rab  volt.  Két  
helyettese  150-150  embernek  parancsolt  és  így  tovább  egé-
szen  szakaszokig.  Ez  egyrészt  hivatalos  felosztás  is  volt,  de  
volt  nemhivatalos  tartalma  is.  Igyekezni  kellett  valamilyen  
posztot,  funkciót  elfoglalni,  mert  akinek  nem  volt  semmi  
rangja, ugye azon csattant  az ostor. En  a könyvtári  komisszió  
vezetője voltam,  hogy  azért  valamilyen  rangom  legyen.  

Természetesen  mindenkinek  dolgoznia  kellett.  Én  az  esz-
tergályos  műhelybe  kerültem.  Egy rettenetes  hideg fűtetlen 
helyiségben  dolgoztunk,  s itt  derült  ki,  mennyire  káros  volt  
a  korábbi  majd  féléves  bezártság.  Hamarosan  megbeteged-
tem.  Látták,  hogy ezt nem  bírom,  és áthelyeztek  a  szabómű-
helybe,  ott jó  meleg  volt,  s  így lázasan  vagy  két  hetet  ledol-
goztam.  Az állapotom viszont  egyre romlott,  s 40 fokos lázzal 
kórházba  vittek.  Elvesztettem  az  eszméletemet.  Gyakorlati-
lag  a  végét jár tam.  A kolónia  kórházának  orvosnője  gyalá-
zatosan viselkedett. Csak annyi orvosságot kaptam,  amennyi  
leverte  a  lázam.  Az életemet  egy  emberséges  ukrán  felcser-
nek  köszönhetem,  aki  elmagyarázta,  hogy  mi  a  helyzet,  s  
megmondta,  ha nem kapok  20 darab  sztreptomicin  injekciót,  
akkor  tüdőbajos  leszek.  Felajánlotta,  hogy  íijak  haza,  sze-
rezzék  meg.  De  az  orvosságot  ne  az  én  nevemre  küldjék,  ha-
nem  az  ő otthoni  címére.  így  is  történt.  A gyógyszernek,  s  a  
némileg  feljavított  kórházi  kosztnak  köszönhetően  meggyó-
gyultam. 

A kolónián  iskola  is  működött.  Tizedik  osztályba  jár tam.  
Volt  egy  gyerek,  egy ukrán  nacionalista,  akit  szintén  politi-
kai  tevékenység  miatt  ítéltek  el.  Tíz  évet  kapott.  Vele  sokat  
beszélgettem.  Nyíltan  megmondtam  neki,  hogy  Kárpátalján  



szlávosítás  folyik.  Ezt  ő  a  kommunisták  számlájára  írta,  s  
keserűen  megjegyezte,  hogy  Magyarország  legalább  megta-
lálható a térképen. Mert mondjuk egy amerikai gyerek  a föld-
rajzórán, ha  felszólítják, mutassa  meg Magyarországot,  meg  
tudja  mutatni.  Kicsi,  kicsi,  de  ott  van  a  térképen.  S ha  fel-
szólítják,  hogy mutassa  meg  a  45  milliós  Ukrajnát,  há t  azt  
aligha  találja  meg  a  nagy  vörös  foltban.  Abban  akkor  meg-
egyeztünk,  hogy  Ukrajna  ugyan  nagy,  de  csak  akkor  lesz  
ország,  ha  a  vörös  terror  megszűnik.  

Sok  érdekes  emberrel  találkoztam  raj ta  kívül  is.  Például  
az  iskolában  az  egyik  tanár,  maga  is  büntetésből  volt  ott,  
egy  katonatiszt,  aki  korábban  a  Kreml  őrségében  szolgált,  
amikor változtak  a Kreml urai,  ezt  a tisztet  Moszkvából  Uk-
rajna  a  sáros  vidéki  városába,  ebbe  a  kolóniába  küldték  el  
történelmet tanítani.  Sok igaz részletet  mesélt  el  a  Moszkvai  
eseményekről,  amiket  abban  az időben  aligha lehetett  volna  
másutt  megtudni.  

A felügyelők és  a tanárok  közt  is voltak jóérzésű  emberek,  
s  voltak  olyanok,  akik  csak  azon  mesterkedtek,  hogy  minél  
tovább benttartsanak  minket. Mert  a szabadulásnak volt egy 
olyan  módja,  hogy  a  városból,  Dubnóból  be  kellett  rendelni  
a  megfelelő  tisztviselőket,  megtartani  a  tárgyalást,  s  az  a  
bíróság hozhatott  olyan döntést,  hogy az elítélt  idő előtt  haza  
mehet. Az én közvetlen felügyelőm egy Beszmertnij nevű  em-
ber  nagyon  nem  akarta,  hogy  az  én  ügyemben  legyen  ilyen  
tárgyalás.  Viszont  a  lengyel  származású  táborparancsnok,  
Eduard  Kalickij, kihasználva  az alkalmat,  hogy  Beszmertnij  
elutazott  Moszkvába,  előkészítette  az  anyagomat  és újra  bí-
róság  elé  kerültem.  Megszületett  a  döntés:  mehetek  haza.  
Még  egy éjszakát  ott  aludtam,  s másnap  vonatra  szálltam.  

S  újra  kezdődött  az  élet.  Elszegődtem  ládát  szegelni.  
—  Könnyen  sikerült  újra  beilleszkedni  az  itthoni  környe-

zetbe? 
—  Igen.  



—  Nem  gyanakodtál  arra,  hogy  megfigyelnek?  
—  De  igen.  Természetesen.  Sőt,  nem  titok,  hogy  együtt-

működésre  is  felkértek.  
—  Megkerestek  a  KGB-től?  
— Természetesen.  Megkerestek  a  KGB-től.  Bizonyos  dol-

gokat  elmondtak,  mármint,  hogy  milyen  előnyeim  származ-
nának  abból,  ha  nekik  dolgoznék.  Én  erre  azt  válaszoltam,  
hogy bizonyára  sok ember  van,  aki  szívesen  működne  velük  
együtt,  miért  pont  én  legyek  az.  Ok  csak  erősgették,  hogy  
rám  lenne  szükségük.  Viszont  én  egy percig  sem  gondoltam  
ilyesmire,  hittem,  tudtam,  hogy  ez  egy  halott  rendszer.  

—  A  társaidat  is  megkeresték?  
— Erről sohasem beszélgettünk. De gondolom, őket is meg-

keresték,  s  meg  vagyok  róla  győződve,  hogy  ők  sem  álltak  
kötélnek. 

—  Erezted-e,  hogy  hátrányosan  megkülönböztetnek?  
— Egyetlenegyszer  éreztem  úgy,  hogy na,  most  ütnek  raj-

tam.  Egyetemre  felvételimkor  a  történelem  vizsgám  ötösre  
sikerült.  A magyar  írásbelin  viszont megbuktattak.  A dolgo-
zatomat  az  a  tanárnő javította,  akinél  az  iskolában  ötösöm  
volt  magyar  nyelvből.  Egy  barátommal  elmentünk  a  tanár-
nőhöz,  s  ő sírva  mondta,  hogy  két  KGB-s  ott  állt  mellette,  s  
utasították,  hogy  erre  a  munkára  kettest  kell  adni.  S  mivel  
helyesírási  hiba nem volt  a dolgozatban,  a tartalomra  kellett  
kettest  adni.  

Más alkalommal soha nem éreztem, hogy ebből nekem  hát-
rányom  származik.  Egy  érdekes  ember  voltam  a  környeze-
temben  él  kommunisták  számára,  mert  annyit  ijesztgették  
őket  az  ellenséggel,  s  hát  íme  itt  van  egy  testközelben...  

—  Sok  munkahelyed  volt?  
— Több munkahelyem  volt. Valami módon  el akartam  érni  

azt,  hogy  a  hatalommal  szemben  egy  bizonyos  fokú  védett-
séget  szerezzek.  Ne  legyek  kiszolgáltatva.  S  ennek  csak  
egyetlen  módja  volt,  egy  olyan  mesterséget  kellett  kitanul-



nom  amelyik  önállóságot,  szabadságot  biztosít,  nem  kötődik  
az  államhoz.  Méhész  lettem,  s mind  a  mai  napig  igen  szíve-
sen  foglalkozom  ezzel.  A méhészet  biztonságot jelentett,  te-
hát,  ha  valami  adódik,  van  hova  menekülnöm.  Most  is  van  
egy  szép,  30  családból  álló  méhészetem.  S  elmondtam  azt,  
hogy  előbb  édesanyámnak,  majd  a  magam  munkájának  kö-
szönhetően  az  életszínvonalam  meghaladta  az  átlagos  szov-
jet  állampolgár  életszínvonalát.  

— Ezt  a munkát  mely  valóban  biztosít  egyfajta  önállóságot,  
de  egyben  el  is  zár.  Menekülésként  választottad?  

— Sohasem  akartam  menekülni.  Én  akkor  megteremtet-
tem  azokat  a feltételeket, hogy jól éljek, méghozzá nem  nagy  
erőfeszítések  árán.  Aki  abban  a  szocializmusban  ezt  nem  
tudta megteremteni, igazán tehetségtelen  ember volt.  Szóval  
valamiféle  egyoldalú  konszenzusra  jutottam  a  hatalommal  
— nem politizáltam, ennek fejében viszont megőriztem  a szu-
verenitásomat.  Azt  nem  állíthatom,  hogy készültem  arra  az  
időre,  amikor  újra  lehet  és  érdemes  politizálni.  Remélem,  
hogy megérem  a kommunizmus  bukását,  de  úgy  gondoltam,  
ez valamikor  70 éves  koromban  fog bekövetkezni.  

— Azt,  hogy  már  szinte  gyerek  korodban  elutasítottad,  ká-
rosnak  tartottad  a  kommunista  rendszert,  az  váltotta  ki  be-
lőled,  hogy  édesapádat  is  ez  a  rendszer  ölte  meg?  

— Édesapámra  csak nagyon halványan  emlékszem.  1942-
ben  behívták  katonának.  Csapnál  esett  hadifogságba.  Szoly-
vára  került,  akkor  már  ott  voltak  azok,  akiket  a  malenykij  
robotra  hurcoltak.  Az  egyik  munkatársa  vele  volt  Szibériá-
ban,  őtőle tudunk  apám  sorsáról,  sajnos nem bírta  a  szörnyű  
megpróbáltatásokat.  Télen  halt  meg,  s  télen  nem  temettek,  
csak  a  hóba  ásták  be  a  tetemeket,  aztán  tavasszal,  amikor  
felolvadt  a  föld, ástak  sírokat.  Ez  az  ember  hazahozta  édes-
apám  óráját,  aranyfogait.  

Hogy  ez  váltotta-e  ki  bennem  a  rendszerellenességet?  
Tényleg  nem.  Nem  is  rendszerellenességről  van  ezesetben  



igazán  szó,  hanem  egy  racionális  következtetésről,  hogy  a  
parancsuralmi rendszer emberre, társadalomra egyaránt  ká-
ros.  Hogy  apám  a  Gulagon  halt  meg,  az  itt  nem  volt  egy  
különleges  eset,  itt  körülöttem  annyi  árva  gyerek  volt,  hogy  
szinte  azt véltük természetesnek.  Persze éreztük  az  igazság-
talanságot.  Volt itt  egy ruszin,  akinek  a féije  a  szovjet  olda-
lon harcolt  és esett  el.  О a gyerekére 400 rubel segélyt  kapott  
akkor,  amikor  egy igazgatói  fizetés  600 rubel  volt.  Ezt  a  se-
gélyt  a  magyarok  nem  kapták.  

—  Elég  hosszú  volt  az  a  periódus,  amit  félrevonultan,  
passzív  rezisztenciában  éltél  meg.  Viszont  a 80-as  évek  végén  
változott  a  helyzet...  

—  Ez  a  passzív  rezisztencia  csak  addig  tartott,  amíg  a  
kényszer  úgy  kívánta.  Nekem  lett  volna  lehetőségem  ko-
rábban  is politizálni,  de hát  az  csak  a rendszer  kiszolgálása  
lett volna.  A változások után  természetesen  bekapcsolódtam  
a  politikai  életbe.  De már  ezelőtt,  tehát  1989 előtt  is  történ-
tek  dolgok,  próbáltam  tenni.  Például  szorgalmaztuk  a  
magyar  óvoda  megszervezését  Nagyszőlősön,  vagy  még  ko-
rábban  csatlakoztam  a  Fodó  Sándor  nevével  fémjelzett  
csoporthoz,  melynek  többek  között  Vári  Fábián  László  is  a  
tagja  volt.  Beadványokat  fogalmaztunk,  próbáltunk  tenni  a  
magyarság  érdekében.  Laciékat  akkor  eltávolították  az  
egyetemről,  a  többiek,  köztük  én  is,  viszonylag  simán  meg-
úsztuk. 

—  Most  igen  felelőségteljes  funkciókat  töltesz  be. A  területi  
tanács  képviselője  vagy,  s viseled  a KMKSZ  alelnöki  tisztségét  
is.  Tehát,  nem  elég  ellentmondanod,  lázadnod,  politizálnod  
kell. 

— Mit gondolsz,  KMKSZ alelnökként  legelőször milyen  hi-
vatalos  rendezvényen  vettem  részt  Magyarországon?  Nem  
fogod  elhinni  —  az  MSZP  kongresszusán.  Az  elnökség  úgy  
döntött,  hogy  én  képviseljem  a  szövetséget,  hát  mentem.  
Egyébként  ami  a politizálást  illeti, itt  most  igen nehéz  a  ma-



gyarság  érdekeinek  képviselete.  Nehéz,  mert  a  kétszázezres  
kárpátaljai magyarságból  kevés  igazi  politikus került  ki.  Az  
elkövetkezendő  időszakban  —  szükségmegoldásként  —  kü-
lönböző  politikai  meggyőződésű  emberek  kénytelenek  majd  
egymás  mellett  tevékenykedni.  Adottak  egyrészt  a  kom-
munizmusból  visszamaradt  funkcionáriusok,  akik  most  is  
pozícióban vannak,  s adottak  az eddig kényszerűségből  hall-
gatók.  Sőt,  a  kép  még  ennél  is  bonyolultabb,  összetettebb,  
ellentmondásosabb.  De így, együtt alkotjuk a kárpátaljai  ma-
gyarságot.  Éppen  ezért  itt  nagyon  sok  kompromisszumra,  s  
nagyon  nagy  odafigyelésre van  szükség.  

—  Milyennek  ítéled  a  kárpátaljai  magyarság  megmaradá-
sának,  fejlődésének  esélyeit?  

—  A  hosszú  beszélgetés  alatt,  többször  említettem,  hogy  
néhány  történést  előre  sejtettem,  hát  e  kérdésben  bizony  
most  nem  merek  kategorikusan  fogalmazni.  Számos  dolgot  
lehetetlen  tisztán  látni,  előrejelezni.  Sok  minden  van  ebben  
a  pakliban.  Számos kérdés  megoldása  az ukrán  kormánytól,  
illetve  a nagypolitika  alakulásától  függ, s még több  dolognak  
a  gazdaság  a meghatározója.  Ha Ukrajna gazdaságilag  talp-
ra  tud  állni,  akkor,  én  bízom  abban,  hogy  a  mi  helyzetünk  
is javul.  Viszont ha  a gazdaság  nem  mozdul, márpedig  egye-
lőre  nem  mozdul,  akkor  előbb-utóbb  problémák,  konfliktu-
sok,  ezen  belül  nemzetiségi  konfliktusok  is  lehetségesek.  A  
politikai  erők  ki  fogják játszani  saját  céljaik  érdekében  a  
nemzetiségi kártyát.  Egyes erők megnyilvánulásai  már  most  
nagy  óvatosságra  intenek.  Csupán  abban  bízok,  hogy  azok,  
akik szívesen uszulnának  ellenünk,  megértik,  hogy ezzel  sa-
já t nemzetük kárára tesznek. Ukrajnának szüksége van  Kár-
pátaljára, Magyarországra,  a nyugati  kapura.  Nem  mindegy  
számukra,  hogy mi magyarok,  kikerülve  a világba,  mit  mon-
dunk  róluk.  Ezért  is  lenne  fontos  az,  hogy  egységesek  le-
gyünk,  erőt  mutassunk.  



—  Valószínűleg  te  még  nálamnál  is jobban  tudod,  érzed,  
hogy  az  egység  szó  az  utóbbi  néhány  évtizedben,  abban  a  bi-
rodalomban  amelyikben  mi  is  belenyomorítottunk,  bizonyos  
pejoratív  értelmet  is  kapott.  Azonnal  arra  a  bizonyos  párt  fe-
gyelemmel  megerősített  monolit  kommunista  egységre  asszo-
ciálunk... 

— Én  nem  ilyen,  megalkuvásokon  nyugvó,  egységre  gon-
dolok,  hanem  bizonyos  kérdésekben  tanúsított,  érdekeiket  
szolgáló,  egyetértésre.  Politikai  egység  itt  nem  is  lehet,  és  
nem  is  kell.  Ez  világos.  Viszont  meg  kell  tanulnunk  komp-
romisszumokat  kötni, meg kell találnunk  azokat  a  pontokat  
melyekben  együtt  tudunk  működni.  Most  a  legnagyobb  gon-
dot  azok  az  emberek  okozzák,  akik  a  múlt  rendszerben  va-
lamilyen  módon  kapcsolódtak  a  hatalomhoz.  Ezek  számára  
nehezen  elfogadható  az,  hogy  a  semmiből  jöttek  emberek,  
politizálnak  és  tesznek.  

—  Véleményed  szerint  a  volt  rendszer  kiszolgálóit,  akik  
most  is  vezető  pozícióban  vannak,  ignorálni  kell,  vagy  érde-
mes  hozzájuk  is  megtalálni  az  utat,  vállalni  velük  az  együtt-
működést? 

— Nem  a múltat  kell  nézni,  most  csak  az  lehet  mérvadó,  
ki  hogyan  áll  a  dolgokhoz.  

— Nem  áll-e  fenn  annak  a  veszélnye,  hogy  ha  az  ilyen,  volt  
vezetők  ismét  szóhoz  jutnak,  ezzel  sokak,  akik  mindig  is  elen-
zékben  voltak,  ezután  sem  vállalnak  aktív  szerepet?  

— Azok  az  emberek,  akik  a  múlt  rendszerben  valamilyen  
módon részesei voltak  a hatalomnak,  el kell, hogy fogadjanak 
néhány  kritériumot.  Tisztázniuk  kell  magukban,  hogy  hit-
tek, vagy nem. Ha hittek, akkor nem kerülhetik  el  a  politikai  
naivitás  vádját.  Nos,  aki  politikailag  naiv  volt  egyszer,  az  
naiv  lehet  még egyszer, harmadszor,  negyedszer.  Azok,  akik  
tudták,  hogy az a rendszer rossz, akik tudták azt, hogy hamis 
és  mégis  posztokat  vállaltak  — azoknak  a  minősítését  rád,  
illetve  az  olvasóra  bízom.  Szóval,  mit  is  várunk  el  azoktól,  



akik  a  régi  rendszerben  valamilyen  funkcióba voltak?  Nem  
azt,  hogy most  átessenek  a  ló másik  oldalára,  gyorsan  kifor-
dítsák  a köpönyeget, hanem szerénységet, tenniakarást.  Per-
sze, ha  az  illető volt pártt i tkár,  most  magyarkodik  és veri  a  
mellét,  nem  csak  magának,  hanem  a  szövetségnek  is  nagy  
kárt  csinál,  a  szervezet  hitelét  rontja. Ha  annak  a  volt  párt-
t i tkárnak szakmája van,  s a szakmájában  dolgozik, nem  pró-
bál  hangadó  lenni,  akkor  semmi  probléma.  Annyi  erkölcsi  
tar tás mindenképpen  elvárható,  hogy az ilyen ember ismerje 
be  politikai  tévedését  s  vonja  le  a  megfelelő  következtetése-
ket. 

—  Véleményed  szerint  szükség  van  a  társadalmi  megbéké-
lésre? 

— Itt  nem  olyan  nagy  ez  a  probléma.  A múltban  nagyon  
kevés  magyart  engedtek  közel  a  hatalomhoz.  Nem  meg-
bocsátásról  van  szó,  inkább  arról,  hogy  új  világ  kell,  hogy  
jöjjön,  egy é r ték-  és eredménycentrikus  világ,  ahol  munka  
nélkül,  lezserül,  s  ezt  értem  a  mozgalomra  a  KMKSZ-re  
is,  érvényesülni  nem  lehet.  Aki  tenni  akar  és  tesz  az  kapja  
meg  az  elismerést  úgy  erkölcsileg,  mint  minden  más  tekin-
tetben. 

— Valóban úgy tűnik, hogy olyan periódushoz  közeledünk,  
amikor  legalább  formájában,  kialakul  a  demokrácia,  érvé-
nyesülnek  a  demokrácia játékszabályai.  Ilyen  körülmények  
közt  a helyi magyarságnak  is aktívabban  be kell  kapcsolódni  
a  politikai  csatározásokba,  hisz  csak  így  tudja  érdekeit  vé-
deni,  saját  álláspontját  képviselni.  

— Valóban  így  van.  Úgy  tűnik,  hogy  a  következő  válasz-
tásokat más pártok vívják meg. Nos, én keményen  ellenzem,  
hogy  a KMKSZ egy az egyben párttá  alakuljon. Ez nem  lenne  
okos lépés, hisz az emberek  egy kulturális szövetségbe  léptek  
be,  s  nem  biztos,  hogy  mindegyikük  bármilyen  pártnak  is  
tagja kívánna lenni.  A kárpátaljai magyarságban  megvan  az  
a  mag,  mely, ha  a  szükség  úgy  kívánja,  a  pártosodás  vonat-



kozásában  is  hajlandó lépni,  de  ez nem  akkora  tömeg,  hogy  
a  köztársasági  színtű  pártokkal  felvehetné  a  versenyt.  

— Látsz-e  az  ukrán  politikai  palettán  olyan  pártot,  mellyel,  
ha  a  szükség  úgy  hozza,  a KMKSZ  hajlandó  együttműködni?  

— Több írásomban,  nyilatkozatomban  is kifejtettem, hogy 
nem  vagyok híve semmilyen  előzetes koalíciónak,  csak  olyan  
együttműködést  tudok  elképzelni  mely  konkrét  tárgyaláso-
kon,  érdekegyeztetéseken  alapul.  Természetesen  csak  olyan  
pártot  tudunk  elfogadni  mely  felvállalja  a  kisebbségek  vé-
delmét, jogait  biztosítja.  

— Kárpátalján  most  a kérdések  kérdése  az  autonómia.  Egy-
részt  a  vidék  egészének  bizonyos  önállóságára,  másrészt  a  Be-
regszász  központú  magyar  autonóm  körzet  kialakítása.  

—  Ez  két  külön  kérdés.  Ami  Kárpátalja  egészének  auto-
nómiáját  illeti,  ennek  csak  akkor  van  létjogosultsága,  ha  a  
ruszinság  identitása  megerősödik.  Ezt  a  folyamatot  a  töme-
gek körében  én  még nem  tapasztalom.  A ruszinokat  tömörí-
teni  próbáló  szervezetek  jelenleg  nem  rendelkeznek  komo-
lyabb bázissal. Akármennyire  is szépítik  a dolgot,  ez így van. 
Sok  függ  e  tekintetben  az  ukrán  politikától.  Ha  lesz  ruszin  
identitás,  az  az  erőszakos  ukrán  nacionalista  politika  ellen-
hatásaként  alakul  ki. A beregszászi  autonómia,  véleményem  
szerint,  megvalósítható.  Viszont  van  egy  veszélye.  Csodavá-
rásra  hangol.  Valahogy  úgy  áll  a  helyzet,  hogy  ameddig  au-
tonómia  nincs,  addig  nem  teszünk  semmit  — nem  seperjük  
ki  a  város  utcáit,  nem  csinálunk  rendet,  nem  lépünk  fel  
egyes,  a  vezetésbe  nem  való  emberekkel  szemben,  hanem  
várjuk  az  autonómiát.  Nem  harcolunk jogokért,  hanem  vár-
juk  az autonómiát.  Az összeállított  autonómia-tervezet  nem  
kiforrott.  Lényegi  dolgok  hiányoznak  belőle.  Nem  külsősé-
gekre  van  szükség,  hanem  jogokra.  Olyan  jogokra,  melyek  
biztosítják  a  hagyományosság  fejlődését,  megmaradását.  
Azt,  hogy  mit  is  akarunk,  tételesen  kell  felsorolni.  Az  apró-
lékos,  folyamatos munka  vezeti  a  célhoz  nem  a  csodavárás.  



S  ha  majd megjön  az  autonómia,  mint  ahogy  egy ottani  hu-
morista  fogalmazott:  ha  majd  megjön  az  autonómia  vagon-
ban,  és  kipakolják  Beregszászba,  már  készen  kell  várni.  Ki  
kell  csikarni  a jogokat,  más  út  nincs.  
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2—  1.  számú  ügy  

1959.  év  

ÍTÉLET 

Az Ukrán  Szovjet  Szocialista  Köztársaság  nevében  

1959. január  30—31,  napján  a  Kárpátaljai  Területi  Bíró-
ság büntetöügyi  bírósági  kollégiuma,  amelynek  tagjai:  

elnök  — Rafalovszki 
népi  ülnökök  — Veres  és  Luhovszkij  
titkár  —  Licsko  

Kovaicsuk  ügyész,  
Hlahola  és  Kabanova  ügyvédek  részvételével  
Zárt bírósági ülésen Ungváron megtárgyalta  a vádeljárást. 

PASZTELLÁK  ISTVÁN  ISTVÁNOVICS,  született  1943.  
január  25-én  Kárpátalján,  ungvári járási  gálocsi  lakos,  ma-
gyar  nemzetiségű,  párton  kívüli,  szegényparaszt  származá-
sú,  munkahelye  az  Iszkra  Kolhoz,  az  Ungvári  2.  sz.  Esti  Is-
kola  9. osztályának  tanulója,  szovjet állampolgár,  büntetlen  
előéletű ellen, akit  az Ukrán  SZSZK Btk.  57—1. „a",  54—11.,  
54—10,  2-ik  rész  és  a  196.  paragrafusában  foglalt  bűntény  
elkövetésével  vádolja,  és  

PERDUK TIBOR GYULOVICS, született  1942. április  22-
én  Sátoraljaújhelyen  (Magyarország),  kárpátaljai,  ungvári  
járási  gálocsi  lakos,  magyar  nemzetiségű,  munkás  szárma-
zású,  az  Iszkra  Kolhozban  dolgozott,  a  2.  sz.  Ungvári  Esti  
Iskola  9.  osztályának  tanulója,  szovjet  állampolgár,  büntet-
len előéletű ellen, akit  az Ukrán  SZSZK Btk.  54—1. „a",  54— 
11. és  196. paragrafusában foglalt bűntény  elkövetésével  vá-
dolnak. 



A bírósági  kollégium  
megállapította: 

Pasztellák  István  Istvánovics  ellen  az  a  vád,  hogy  az  
1957—58-as  években  gyakran  látogatta  az  ungvári  járási  
Gálocs falu református templomának lelkészét — Gecse And-
rij Gejzovicsot, aki  az előzetes  nyomozás  során,  1959. j anuár 
4-én  elhunyt,  és  akitől  ő különböző  szépirodalmi  könyveket  
és  a  burzsoá  Magyarország  történelméről  szóló  könyveket  
kapott. 

A szoyjetellenes  beszélgetések  befolyása  alatt,  amelyeket  
Gecsével folytatott, az elolvasott  szovjetellenes irodalom,  va-
lamint  a  BBC,  a  Szabad  Európa,  az  Amerika  Hangja  rádió-
adásai  hatására  Pasztellák  vádlott  a  magyar  burzsoá  nacio-
nalizmus  és  a  szovjethatalom  elleni  harc  útjára  lépett.  

így  1957  őszén  a  magyar  burzsoá  nacionalista  meggyőző-
désű Pasztellák, szovjetellenes beállítottságától vezérelve,  is-
kolás korú fiatalokból szovjetellenes csoportot szervezett  Gá-
locsban,  amely  csoport  a  szovjethatalom  elleni  fegyveres  
harcot  túzte  ki  céljául  arra  az  esetre,  ha  háború  törne  ki  a  
Szovjetunió ellen avagy másféle bonyodalom  állna  be  a  nem-
zetközi helyzet kiéleződése kapcsán. Többek közt  1957 végén 
Pasztellák  vádlott  a  szovjetellenes  szervezetbe  bevonta  Per-
duk Tibor Gyulovicsot, aki ugyancsak  ez ügyben vádlott,  Sza-
nyi János Jánosovicsot,  Molnár  László Istvánovicsot  és  1958  
nyarán  Perduk  vádlott  segítségével  Pasztellák  Deák  Ferenc  
Joszifovicsot  is  beszervezte.  

1957  őszén  a  csoport  szervezeti  összejövetelei  Pasztellák  
vádlottat  (a  lakásán)  megválasztották  a  csoport  vezetőjévé,  
Perduk  vádlottat  a  helyettesévé.  Ugyanazon  a  napon  Pasz-
tellák  és  a  többiek  megfogalmazták  a  tagsági  hűségesküt  a  
szovjet rendszer  elleni  harcra,  amelyet  a  többi  társuk  is  le-
tett. Ezenkívül határozatot  fogadtak  el lőfegyver és kézifegy-
ver,  lőszer  gyűjtéséről  a  szovjet rendszer  elleni  fegyveres  tá-
madás  céljára.  



1957—1958 folyamán Pasztellák  vádlott  a szervezet  többi  
tagjával  egyetemben  gyűjtötte  a fegyvereket,  löszért,  robba-
nó  anyagokat  a  régi  harcok  helyein  és  egy  raktárban  gyűj-
tötték  össze,  amiért  Molnár  volt  a  felelős.  

Pasztellák  vádlott  személyesen  egy  szúronyt  és  egy  nem  
működő  revolvert  őrzött.  

1958 nyarán  Pasztellák  vádlott  utasította  Szanyi  Jánost,  
hogy  végezze  el  a  fegyverrak tárban  a  leltárt.  

1958  októberében  Pasztellák  vádlott  többször javasolta  a  
szervezet tagjainak, hogy készítsenek és terjesszenek Gálocs-
ban szovjetellenes röplapokat  az  1956-os  októberi-novembe-
ri  magyarországi  ellenforradalmi  lázadás  2.  évfordulója  al-
kalmából.  Mivel  a  szervezet  tagjai  nem  voltak  hajlandóak  
elfogadni  ezt  a javaslatot  Pasztellák  vádlott  1958.  október  
22-én  tinta  és  ceruza  segítségével  egy  füzetlapon  személye-
sen  írta  meg  és  nyilvános  helyen  kifüggesztette  a  felhívást,  
amely felszólította Kárpátalja magyar lakosságát,  hogy kezd-
jen  szervezett  harcot  a  szovjethatalom,  a  kommunista  párt  
és  a  szovjet  kormány  ellen.  A Pasztellák  vádlott  által  kibo-
csátott  röpirat jellegénél  fogva durván  rágalmazta  a  szovjet  
kormányt  és  a kommunista  pártot,  azt  illetően,  hogy  a  Szov-
jetunió  testvéri  segítséget  nyújtott  a  magyar  népnek  a  ma-
gyarországi  ellenforradalmi  lázadás  elfojtásában  1956  októ-
berében. 

Perduk  Tibor  Gyulovics  ellen  az  a  vád,  hogy  osztotta  a  
csoport  szovjetellenes nézeteit,  1957-ben  belépett  a  Pasztel-
lák  vádlott  által  megszervezett  csoportba,  amely  a  szovjet  
rendszer  elleni fegyveres harcot tűzte  ki céljául, arra  az  eset-
re, ha  éleződik  a nemzetközi  helyzet  és  esetleg háború  törne  
ki  a  Szovjetunió ellen,  1958-ban  Perduk  vádlott  Pasztellák-
kal  együtt  beszervezte  Deák  Ferenc  Joszifovicsot  is.  

A  csoport  szervezeti  összejövetelén  Perduk  vádlottat  a  
szovjetellenes csoport helyettes  vezetőjévé választották  meg,  
és  akkor  tette  le társainak  az esküt  a szovjet rendszer  elleni  



harcra,  részt  vett  a Pasztellák,  csoportvezetővé  való  megvá-
lasztásában  és  a fegyvergyűjtési kérdések  megvitatásában.  

Ezen  kívül  Perduk  vádlott  közvetlenül  gyűjtött  fegyvere-
ket  és  azokat  közös  raktárba  adta  be,  magánál  hagyva  egy  
szuronyt,  és  tudomása  volt  róla,  hogy  Pasztellák  vádlott  el-
készített  és kiragasztott  Gálocsban  három  szovjetellenes  rö-
piratot. 

A vádlottak  teljes  egészében  beismerték  bűnösségüket.  
Saját beismerésükön kívül, Pasztellák  és Perduk  vádlottak  

bűnösségét  számos  bizonyíték  támasztja  alá,  melyeket  a  bí-
rósági  peranyag tartalmaz.  Többek  közt  Deák,  Molnár,  Sza-
nyi,  Tóth,  Kótyuk,  Grünwald,  Orémusz,  Veress  és  Nyisztor  
tanúk  vallomásai,  amelyek  szavahihetősége  iránt  nem  me-
rültek  fel kérdések.  A bizonyítékok  között  szerepelnek  még:  
számos házkutatási  és elkobzási jegyzőkönyv, fényképek,  ar-
ról  a  helyről,  ahol  a fegyvereket rejtették  és mellékelve  van-
nak  a  szovjetellenes röplapok,  az elhunyt  Gecse  A.  G.  lakhe-
lyén  lefoglalt  szovjetellenes  irodalom,  amelyet  Pasztellák  
vádlott  is  használt,  Gecse  A.  G.  előzetes  kihallgatásainak  
jegyzőkönyve,  (második  kötet,  94.  oldal),  a határozatot  a  Ge-
cse  elleni  nyomozás  beszüntetéséről  (270,  271,  272.  oldal),  
írásszakértői  vélemény,  (3. kötet,  127—132.  oldal), tárgyi  bi-
zonyítékok  és  a  szovjetellenes  röplapok,  amelyeket  Pasztel-
lák  vádlott  írt  és  terjesztett  (3.  kötet,  137.  és  138.  oldal),  
szakértői vélemény  a fegyverekről (3. kötet,  164—176.  oldal),  
robbanóanyagokról  (3.  kötet,  153—157.  old.)  és  a  többi  köz-
vetlen  bizonyíték.  

A felsorolt  bizonyítékok  teljes  egészében  alátámasztják  a  
bűntények  elkövetését:  

Pasztellák  István  Istvánovics  — bűnös  az  Ukrán  SZSZK  
Btk.  54—1 „a",  54—11,  és  54—10/2.  rész,  illetve  196.  parag-
rafusa  szerint,  Perduk  Tibor  Gyulovics  — bűnös  az  Ukrán  
SZSZK  Btk.  54—1  „a",  54—11.  és  196.  sz.  paragrafusában  
foglalt bűntények  elkövetésében.  



Pasztellák  és Perduk  vádlottak  túlságosan  súlyos  bűntet-
tet  követtek  el  a  szovjet állam  ellen  és  szigorú  büntetést  ér-
demelnek. 

Azonban  a  bírósági  kollégium  a  büntetés  meghatározása  
során  figyelembe  vette Pasztellák  és Perduk  fiatal  korát,  azt,  
hogy  először  követtek  el  bűntényt  és  megbánást  tanúsítot-
tak. 

Ezen  kívül  a  bírósági  kollégium  azt  is  figyelembe  vette,  
hogy  a  vádlottak  a  felnőtt  református  lelkész,  Gecse  Andrij  
Gejzovics befolyása  alá  kerültek.  

Az említett  körülményeket  figyelembe  véve  a bírósági  kol-
légium lehetségesnek  véli Pasztellák  és Perduk  vádlottakkal  
szemben  az USZSZK Btk.  46. paragrafusának  alkalmazását.  

Az  USZSZK  Btk.  296  és  297.  paragrafusa  alapján  a  bíró-
sági  kollégium  a  következő  ítéletet  hozta  meg:  

Pasztellák  István  Istvánovicsot  az USZSZK Btk.  54—1 „a" 
54—11.  és  54—10/2.,  valamint  196.  paragrafusában  foglalt  
bűntények  elkövetéséért  összhangban  az  USZSZK  Btk.  45.  
paragrafusával,  az  USZSZK  Btk.  46.  paragrafusának  alkal-
mazásával  gyermeknevelő  munkalágerben  letöltendő  5  évi  
szabadságvesztésre  ítéli  vagyonelkobzás  nélkül;  

Perduk  Tibor Gyulovicsot,  az USZSZK Btk.  54—1 „a" 54— 
11., valamint  196. paragrafusában foglalt bűntények  elköve-
téséért,  összhangban  az USZSZK Btk. 45. paragrafusával  az  
USZSZK Btk.  46. paragrafusának alkalmazásával  gyermek-
nevelő  munkalágerben  letöltendő  2.  évi  szabadságvesztésre  
ítéli,  vagyonelkobzás  nélkül.  

Ukránból  fordította:  Torbics  Endre  



Varga  János  volt  politikai  fogoly  levelei  
Csernuhinból  hozzátartozóihoz  

(Részletek) 

I. 

...És amit  az ardói  lakosság beszél,  az engemet  egyáltalán  
nem  érdekel,  és  úgy  gondolom,  hogy  anyuékat  sem  érdekli,  
mert  ott  nincsenek  valódi  magyar  emberek  (tisztelet  a  kivé-
telnek),  vagyis  magyar  hazafiak  és  honleányok,  akik  az  éle-
tükkel  védenék  a Hazájukat.  Ok  csak  a  magyar  nemzetiség  
salakjai, akik  olyan rövid  idö alatt  átpártoltak.  Tehát  kérem  
anyuékat,  hogy  ne  tessenek  senkinek  sem  az  ilyenféle  véle-
ményekre  adni.  És  hogy  én  a  börtönben  vagyok,  azt  egyál-
talán  nem  szégyellem,  mert  tudom,  hogy mindazt,  amit  tet-
tem,  a  Magyar  Hazáért  tettem.  

Ami  az  ügyvéd  kifejezését illeti,  hát  nagyon jól  tetszettek  
tenni,  hogy  nem  fizették  ki  a  bizonyos  900  rubelt.  Úgyis  le-
húzzák  ök  azt  tőlem...  Az  illető  védő  engem  „védett",  tehát  
engem  nyagassanak  a  pénzért...  És  az  érdekemben  is  egye-
lőre  még  nem  lehet  tenni,  csak  hat  hónap  után  lehet  írni  
kegyelemkérvényt...  Nagyon  kérem  anyut,  hogy  ne  tessék  
nyugtalankodni  és aggódni miattam, mert úgysem  tehettünk  
ellene  semmit,  majd megsegít  a Jó  Isten,  hogy  minél  hama-
rabb viszontláthassuk  egymást...  

Mordvin  ASZSZK  Javasz  
pf.  385/11,  1958.  március.  



Szeretett,  kedves  édesanyám!  
...Már amint megírtam az előbbi leveleimben, az új törvény 

részünkre nem adott  semmit,  de azért  a rabok biztatják  egy-
mást,  hogy nem létezik, hogy ne legyen semmi  könnyebbítés.  
No,  de én  röviden  kifejezve nem  hiszek semmiben, mert  már  
kétszer  csalódtam,  éspedig:  az  57-es  közkegyelemben  és  a  
mostani  új  törvényben,  úgyhogy  én  úgy  gondolom,  hogy  ha  
ez  az  új  törvény  nem  hozott  semmi  enyhülést,  akkor  hihe-
tetlen,  hogy valami  felülvizsgálás legyen. Én továbbra  is  dol-
gozgatom,  hogy  ne  legyenek  velem  a  főnökök  ellentétben...  

...Ha valaki  nem  dolgozik, hát  belekötnek  és nem  hagyják  
békében.  És  az ilyen  esetek  mostanában  nem ritkaság,  mert  
sokan  nem  dolgoznak  úgy,  ahogy  eddig  dolgoztak.  Hiszen  
nincs  semmi értelme  az embernek  gürcölni...  Eljön az  az  idő,  
mikor  ezeknek  és  a  hozzájuk  hasonló  raboknak  el  kell  szá-
molniuk  a  rendes  és  becsületes  rabok  előtt.  Egyéb  újság  
nincs,  Gyulától  már  rég  nem  kaptam  levelet,  nem  tudom,  
hogy mi  lehet  az  oka.  Itt  az időjárás  szeles,  gyakran  vannak  
hófúvások  és  erős  hidegek.  Zárom  levelem  sorait,  maradok  
továbbra  is  hű  gyermeki  és  testvéri  szeretettel  szüleim  és  
testvéreim  iránt.  A minél  előbbi  otthoni  viszontlátás  remé-
nyében,  sokszor  csókolom  szeretettel  szüleimet  és  testvérei-
met. 

Öcsi 
Javasz,  1959. január  21.  

III. 

Kedves  édesanyám!  
A hozzám  küldött  leveleket  megkaptam,  amelyekre  azon-

nal  válaszolok.  Először  is  nem  tudom,  hogy  honnan  tetszik  



venni  a  helyzetem  változásáról  szóló  adatokat,  de  ha  írtam  
is,  nem  elöször.  Egyszóval,  azok nem jelentenek  semmit.  Itt  
szintén  nagyon  el van  terjedve  a  gripp.  Én  még nem  voltam  
beteg.  Egyéb  újság  nincs,  Gyulától  szintén  kaptam  levelet,  
az  időjárás  még  télies.  A  minél  előbbi  otthoni  viszontlátás  
reményében  sokszor  csókolom  szeretett  szüleimet  és  testvé-
reimet. 

Öcsi 
Javasz,  1959.  március  3.  

Meguntam,  meguntam...  

Meguntam,  meguntam  
Börtön  kvártélyát,  
Három  krumplicskával  
A büdös  létyóját.  

Anyám,  anyám,  anyám  
Kedves  édesanyám.  
Mikor  engem  szültél,  
Mért  nem  követ  szültél?  

Mikor  fürösztöttél  
Gyönge  langyos  vízbe,  
Fürösztöttél  volna  
Tiszta,  forró  vízbe.  

Mikor  takargattál  
Az  én  kis  pólyámba,  
Takargattál  volna  
Tüzek  parazsába,  



Mikor  tejet  adtál,  
Adtál  volna  mérget,  
Hogy  ne  okoztam  volna  
A sok  keserűséget.  

(Varga János  ezt  a verses  levelét  1958.  március  8 - án  írta  
édesanyjának  a  Mordvin  ASZSZK-beli  11.  számú  politikai  
lágerből,  Csernuhinból.)  

A budapesti  népfelkelés  idején  és  vérbe  fojtása után  Kár-
pátalján  is tragikus  események  zajlottak le, ezekről  azonban  
eddig  a  történészek  mélyen  hallgattak.  így  kevesen  tudnak  
arról  is,  hogy  a  történeteket  követően  az  ungvári  börtönbe  
hurcolták  az  eseményekben  résztvevő  magyarországi,  kár-
pátaljai fiatalok több csoportját, s közülük jónéhányat szovjet 
Gulagokban letöltendő szabadságvesztésre ítéltek.  A megtor-
lások  áldozatai  között  voltak  diákok,  értelmiségiek,  papok,  
akikre  igyekeztek  rásütni  az ellenforradalmi jelzőt. Ennek  a  
KGB által  szervezett  és irányított  hajszának  lett  áldozata  a  
gálocsi születésű, Husztról elhurcolt  Gecse Endre református 
lelkész  is,  aki  a  KGB ungvári  pincéjében kihallgatás  közben  
meghalt.  A szerzők ezzel  a korszakkal  kapcsolatos  anyagokat  
gyűjtötték  egybe  és bocsátják  ezúttal  közre.  



A meghurcoltatásokra  emlékeztető  dátumok  

1944.  október  27:  a  szovjet haderő  bevonul  Ungvárra.  
November  13:  a  4.  ukrán  front  haditanácsának  0036.  sz.  

határozata  elrendeli,  hogy  a  német  és  magyar  nemzetiségű  
hadköteles  személyeket  hadifogolytáborba  kell  irányítani.  
Listák  szerint,  NKVD-konvoj  kíséretében.  

November  14: háromnapos  munkára  toborozzák  a  katona-
köteles férfiakat.  

November  18: külön  menetoszlopokban  fegyveres  kíséret-
tel haj t ják el  a  becsapott  férfiakat  először  a  szolyvai  gyűjtő-
táborba,  a túlélőket  pedig  a Szovjetunió belső területeire  irá-
nyítják. 

November  26:  Munkácson  Kárpátontúli  Ukrajna  népbi-
zottságainak  I.  kongresszusa  kinyilvánította,  hogy  Kárpát-
alja  egyesülni  kíván  az  Ukrán  SZSZK-val.  

December  13—14:  az  NKVD  csapatai  külön  bevetésként  
pótakciót  indítottak,  hogy  begyűjtsék  a  18 és  50  közötti  né-
met  férfiakat.  

December  16:  a  moszkvai  különleges  levéltárban  talált  
NKVD-dokumentum  szerint  november  18  és  december  16  
között  a hátországot védő NKVD-csapatok  Kárpátalján  22 951 
embert  tartóztattak  le  és  irányítottak  a  hadifogoly-átvevő  
helyekre. 

December  18:  Kárpátontúli  Ukrajna  Néptanácsa  mellett  
megalakul  egy  külön  bíróság,  amely  Kárpátontúli  Ukrajna  
Néptanácsának  1944.  december  18-án  kelt dekrétuma  alap-
ján  sokak tragédiáját okozta.  Ez a különbíróság bárkit  elítél-
hetett,  aki  a  csehszlovák .vagy  magyar  rendszerben  valami-
lyen  pozíciót  töltött  be,  függetlenül  viselkedésétől,  tetteitől.  
Ügyvédi  védelem  nélkül  hoztak  önkényes  ítéleteket,  bünte-
tésként joguk  volt  10  évig terjedő fegyházat  vagy  vagyonel-
kobzással járó  főbelövést kiszabni.  ítélete  pedig  fellebbezhe-



tetlen  volt.  Ez  a dekrétum,  amely  a civilizált társadalom jog-
gyakorlata  legelemibb  követelményeinek  sem  felelt  meg,  
Kárpátalja  magyar,  ruszin  és más  nemzetiségű  intelligenci-
áját  szinte  megtizedelte.  

1945.  januárjában  megszületnek  az  első halálos  ítéletek  a  
helyi  szovjet  haderő  katonai  bírósága  révén.  Az  áldozatokat  
Ungváron,  a KGB pincéjében  és Perecseny  határában  végzik  
ki.  Az  előbbiek  tetemét  a  Kapós  utcai  temetőben  az  éj  leple  
alatt,  a  sírok  közé  hantolják  el.  

Július  1—7: a Kárpátaljai Nép tanács szociális  osztályának  
körlevele  értelmében  záros  határidőn  belül  kötelezik  a  köz-
ségek  vezetőit,  hogy  állítsák  össze  a  hadifogolytáborokban  
tartózkodók  névsorát,  akik  kárpátaljai  illetőségűek.  

Június  29:  a  Moszkvában  megkötött  szovjet-csehszlovák  
szerződés  alapján  Kárpátalját  a  Szovjetunióhoz  csatolják.  

1946.  január  22.  A Szovjetunió  Legfelsőbb Tanácsa  dönté-
se  alapján  megalakul  az  Ukrán  SZSZKSZ  Kárpátontúli  te-
rülete  Ungvár  központtal.  

Május  elejétől:  hazairányítják  a munkatáborokból  az  élet-
ben  maradt  civil  férfiakat és  nőket.  

Május  26:  koncepciós  per  keretében  a  kárpátaljai  területi  
népbíróság halálra  ítéli  Bródy András  lapszerkesztőt,  parla-
menti  képviselőt  a  következő  vád  alapján:  „Horthy-fasiszta  
bérenc, vatikáni  ügynök, amerikai  kém..." A Bródy-ügy  többi  
kárvallottjával  is  kegyetlenül  leszámolnak  a  sztálinisták.  

Július  25:  az  USZSZK  Legfelsőbb Tanácsa  elnökségi  ren-
delete  értelmében  Kárpátalján  több  száz  ruszin  és  magyar  
településnek  változtatták  meg  a  nevét.  A sztálinisták  bein-
dítják  a  kuláklisták  összeállítását.  

November  7: Bródy  Andrást  kivégzik.  Megszüntetik  a  ru-
szin  nemzetiséget,  ukránokká  nyilvánítják  őket.  

1947szeptembere:  a sztálinisták  koncepciós pereket  konst-
ruálnak.  Az USZSZK Büntető Törvénykönyvének  54.  parag-
rafusában foglaltak alapján  módszeresen  lefejezik  a  kárpát-



aljai magyar értelmiséget. Lágerekbejuttatják a református, 
a  római  katolikus  papok  legtekintélyesebbjeit.  

1949  tavaszán:  Kárpátalján  is  feloszlatják  a  görög  katoli-
kus  (unitus)  egyházat  és  a  pravoszláv  egyházba  olvasztják.  
Az erre  a hitre  át  nem  térő  görög katolikus  papokat  elítélik,  
Szibériába hurcolják. (129 személy.) A magyarajkú volt görög 
katolikusokat  ukrán  nemzetiségűeknek  tüntetik  fel.  

1949  őszén:  a  továbbiakban  néhány  éven  keresztül,  a  bi-
zalmatlanság  folytán,  az  1927  és  1930  között  született  ma-
gyar  és  német  nemzetiségű  fiatalok  nem  szolgálhatnak  a  
szovjet hadseregben,  őket  a  donyecki  szénbányákba  irányít-
ják.  A dezertőröket  szigorúan  börtönbe  zárják.  

1950:  módszeresen  telepítik  ki  a  német  családokat  Szibé-
riába.  Kitelepítési  szándékkal  lista  készül  a  magyar  csalá-
dokról  is, végrehajtását  Sztálin  halála  akadályozza  meg.  

1955.  november  17:  az  SZSZKSZ  Legfelsőbb  Tanácsa  El-
nökségének  rendelete  az  1941—1945.  évi  nagy  honvédő  há-
ború  idején  a  megszállókkal  közreműködött  szovjet  állam-
polgárok  közkegyelméről.  Az  amnesztiarendelet  nyomán  az  
év  végéig  sok  száz,  koholt  vádak  alapján  elítélt  kárpátaljai  
magyar, német és más nemzetiségű térhetett haza  a szibériai  
lágerekből.  Az életben maradottakat  még sok-sok  esztendőn  
keresztül  a  bizalmatlanság  övezte  a  helyhatóság  részéről  is,  
mint  volt  elítélteket  a  szovjet  nép  ellenségeinek  tartották  
őket. 

1955  ősze:  a  nagyszőlősi  középiskolában  megalakult  a  po-
litizáló  fiatalok  csoportja.  Titkos  összejöveteleket  szervez-
nek,  röplapokat  terjesztenek.  

1956  októbere:  Mezőkaszonyban  három  tizenéves,  köztük  
egy középiskolás  és két  egyetemista  csoportot  alkotva  röpla-
pokat  terjesztenek, fegyveres felkelésre biztatják  a  környék-
belieket. 

November:  Gálocson  56-tal  szimpatizáló  néhány  fiatal  al-
kot  csoportot,  akik  szintén  a magyar  szabadságharc  mellett  



állnak  ki,  a  második  világháborútól  visszamaradt  fegyvere-
ket  rejtegetnek,  röplapokat  terjesztenek.  

A  szovjet  csapatok  lerohanják  Magyarországot,  általános  
támadást  intézve  a  felkelők  ellen.  

Kádár  János  Moszkvából  hazatérőben,  A.  I.  Mikojannak  
az  SZKP  Elnöksége  tagjának  kíséretében  Munkácson  áll  
meg,  hogy  előkészítsék  szolnoki  beszédét,  illetve  felhívását  
a  magyar  néphez,  miszerint  megalakult  a Magyar  Forradal-
mi Munkás-Paraszt  Kormány.  

November  8: az általános  szovjet hadművelet  folyamán  le-
tartóztatottak  közül  a  KGB  tisztjei  767  főt  Csap  állomásra  
irányítottak. 

November  15: az ungvári  börtönben  a  belügyminisztérium  
jelentése  szerint  846 magyarországi  fogoly volt. Közöttük  23  
nő,  akik  közül  463  főt további  fogvatartás  céljából Sztrij  vá-
ros  és  a  drohobicsi  terület  börtöneibe  szállítottak.  

December  10—20:  Leponyvázott  teherautókon  a  magyar-
országi  letartóztatott  felkelőket  visszaszállítják  s  átadják  
őket  a  megyei  börtönöknek.  

December közepén  a nemzetközi Vöröskereszt  és más  nem-
zetközi  szervezetek  erőteljesen  tiltakoznak  amiatt,  hogy  a  
letartóztatottakat  a KGB parancsnoksága  Szibériába  kíván-
ja  tovább szállítani.  A  szovjet  hatóság  az  ezzel  kapcsolatos  
előkészületeket  a  nemzetközi  nyomás  hatására  leállítja.  

1957.  június  23—24:  A nagyszőlősi  fiatalok  csoportját  őri-
zetbe  veszik.  

Augusztus  25—26:  a területi  népbíróság  a nyilvánosság  ki-
zárásával tárgyalja az 56-os forradalommal szimpatizáló fia-
talok  ügyét,  akik  a  vádirat  szerint  szovjetellenes  tevékeny-
séget  fejtettek  ki.  5-től  3  évig  terjedő  szabadságvesztésre  
ítélik  a  csoport  egyes  tagjait.  

1958.  január  24:  a Kárpátaljai Területi  Népbíróság ezen  a  
napon  hirdetett  ítéletet  a  mezőkaszonyi  politizáló  csoport  
ügyében.  Szécsi  Sándort,  Ormos  Istvánt  és  Ormos  Máriát  



szoyjetellenes  tevékenység  miatt  több  évi  szabad-
ságvesztésre  ítélték.  

1959.  január  30—31:  a Kárpátaljai  Területi  Bíróság  ítéle-
tet  hirdetett  a gálocsi  fiatalok ügyében,  akik  56  októberében  
röplapokat  terjesztettek, fegyvert rejtegettek. Pasztellák  Ist-
vánt  és  Perduk  Tibort  több  évi  szabadságvesztésre  ítélték,  
Molnár  Lászlóval  szemben  megszüntették  az  eljárást.  

1958.  december  2:  Gecse  Endre  református  lelkészt,  aki  
korábban  Gálocson  tevékenykedett,  a  huszti  református  
templomból  koholt vádak  alapján  elvitték.  

1959.  január  7: Gecse  Endre  lelkész  a  KGB  pincéjében  a  
kínvallatásokba belehalt,  a nyilvánosság kizárásával  hantol-
ták  el  az  ungvári  Kapós  utcai  temetőben.  

1959.  május  22: amnesztia alapján Varga Jánost  és  később  
társai t  is feltételesen szabadlábra  helyezték.  

1959.  szeptember  18: Perduk  Tibor,  a  gálocsi  csoport  tagja  
ezen  a napon  szabadult,  s térhetett  haza  a  rovnói  területről.  

1960.  július  6:  az  1956  őszén  aktívan  tevékenykedő  kár-
pátaljai fiatalok közül való Ormos István,  a kaszonyi  csoport  
tagja  a  legkésőbben  szabadult  a  Mordvin  ASZSZK  11.  sz.  
politikai  lágeréből.  

1991.  április  17:  az  Ukrán  SZSZK  ezen  a  napon  kiadott  
rehabilitációs  törvénye  alapján  a  közeli  hónapokban  az  56-
tal kapcsolatban  elítélt fiatalokat rehabilitálták,  az erről  szó-
ló igazolványt  mindegyikük  kézhez  kapta.  

1991.  október  21:  a  KMKSZ Elnöksége memorandumot  bo-
csátott  ki  az  1956-os magyarországi  forradalom évfordulójá-
ra. 

Ezen  a  napon  Kárpátalja  történetében  Ungváron  először  
gyűltek  össze  a  KMKSZ  városi  szervezetének  kezdeménye-
zésére az értelmiségiek, hogy megemlékezzenek  a  magyarság 
életének  egyik  legfontosabb  eseményéről,  az  1956-os  forra-
dalomról  s méltassák  a kárpátaljai  magyar  politikai  foglyok  
bátor  tetteit.  



1992.  október  25:  a  KMKSZ  gálocsi  alapszervezete  ezen  a  
napon  a templom belső falán emléktáblát  avatott  Gecse  End-
re  lelkésznek,  akit  az  ungvári  börtönben  halálra  kínoztak.  
Tetemét  október 24-én  az ungvári  Kapós utcai  temetőből  át-
vitték  Gálocsba  és  ott  örök  nyugalomra  helyezték.  

1992.  március  7: a KMKSZ harmadik  közgyűlésén  Milován  
Sándornak,  a  szövetség  itt  megválasztott  alelnökének  Pová-
zsai  Sándor,  a  Magyar  Köztársaság  megbízott  főkonzulja  
Göncz Árpádnak,  a Magyar  Köztársaság  elnökének  nevében  
átnyújtotta  az  1956-os  emlékérmet.  

Április  15: Dupka  György,  a  területi  tanács  képviselője,  a  
rehabilitációs  bizottság  magyar  csoportjának  vezetője  nyílt  
levélben  fordult  Göncz  Árpádhoz,  a Magyar  Köztársaság  el-
nökéhez,  hogy egyformán értékelje mindazok  tevékenységét,  
akik  az  1956-os eszmékkel  felvértezve példamutatóan  helyt-
álltak  Kárpátalján.  így az  1956-os emlékérem  adományozá-
sát  kérte  mindazoknak,  akik  a  politikai  lágerekben  rabos-
kodtak. 

1993.  március  13: a KMKSZ negyedik közgyűlésén  az előző 
évben kitüntetett  Milován Sándor után  56-os  emlékéremmel  
tüntet ték  ki  a  nagyszőlősi  csoportból  Varga Jánost,  Illés  Jó-
zsefet, Kovács Zoltánt,  Dudás  Istvánt  (posztumusz),  a  mező-
kaszonyi  csoportból  Ormos  Istvánt,  Ormos  Máriát,  Szécsi  
Sándort;  a gálocsi  csoportból  Gecse Endre református  tiszte-
letest  (posztumusz),  Pasztellák  Istvánt,  Perduk  Tibort  és  
Molnár  Lászlót.  



Varga János  fotóalbumából  

Varga  János  családja.  Balról  jobbra:  nővére  Margit,  
édesapja  Varga  János,  bátyja  Gyula.  1958-ban.  

Varga  János  édesanyja.  1958.  Varga  János  1957—ben,  
letartóztatása  előtt  



Kovács  Zoltán,  rabtársa,  szabadulás  után,  1959.  március  12.  

Csoportkép  a  7.  sz.  láger  labdarúgó  csapata,  1958  nyarán.  
A  ponttal  megjelölt  képen  Dudás  István  látható.  



Szabadulás  után,  rehabilitálás  előtt.  Varga  János  családja  körében.  1973.  

Lágerben  is  sportélet  



Politikai  rabtársak  

Margitics  Vlagyimir  kárpátaljai  
illetőségű.  A  felvétel  Javaszban  

1958.  július  20-án  készült.  

Gusztáv  Észtországból.  
1958.  augusztus  6.  

Rajinisz  Lettországból.  
1959.  május  22.  

Hertvig  Lettországból.  Egyetemista.  



Brúnó  Lettországból.  Egyetemista.  
1958.  augusztus  20.  

Feldman  Anton  Leningrádból.  
1956-os  események  leningrádi  
agitálásáért.  1958  novembere.  

Arzamancel  Viktor  Leningrádból.  
Orosz  költő,  aki  verset  írt  a  buda-
pesti  fiatalok  szabadságharcáról.  

1958.  augusztus  23.  

Ormos  István  letartóztatás  után.  



Ormos  István  a  jávászi  lágerben,  
szabadulás  előtt.  1958.  október  6.  

Ormos  Mária  szabadulás  után.  A  felvétel  1959.  november  25-én  
készült  s  a  Jávászban  raboskodó  bátyjának,  Ormos  Istvánnak  küldte  

„Sok-sok  szeretettel  az  édes  otthonból".  

Ormos  Mária  letartóztatása  
előtt.  1958.  





EGY  MEGJELENT  INTERJÚ  
AZ  1944—1958  KÖZTI  

megtorlások  áldozatai-
ról  hallgatni  »Illett«,  a  sajtó-
ban  ls  tabu  téma  volt  Példá-
ul  az  1944  novemberében  ci-
vilként  Internált  magyarokat  
még  ma  ls  »hadifoglyokkén««  
szeretnék  kezelni,  anyagi  kár-
térítésikkel  halogatják,  miköz-
ben  a  túlélők  folyamatosan  eá-
haláloznak  Ezért  ls  volt  fel-
emeld  pillanat  számunkra  a  
KMKSZ  111. közgyűlésén,  ami-
kor  Milován  Sándornak,  a  
KMKSZ  e  fórumán  megválasz-
tott  alelnökének  Povázsal  Sán-
dor.  a  Magvar  Köztársaság  
ungvári  konzulja  Göncz  Árpád-
nak.  a  Magyar  Köztársaság  
elnökének  nevében  átnyújtot-
ta  az  1956-os  emlékérmet.  A  
helyi  sajtó  így  emelte  kl  e  
gesztust:  »Kárpátaljai  lakos  
elsd  ízben  részesült  Ilyen  meg-
tiszteltetésben«.  Milován  Sán-
dor  a  Kárpáti  Igaz  Szónak  
adott  Interjújában  (március  
12-én)  szerényen  vallja  be.  
hogy  a  röplapok  készítését  
nem  egvedOl.  hanem  társaival  
cselekedte.  Illetve  a  Nagysző-
lősön  kiragasztott  röplapokon  
ez  állt:  »Oroszok,  azonnal  vo-
nuljansát  kl  Magyarországról«.  
Megemlíti  társai  nevét:  » Ko-
vács  Zoltánét  Nagyszőlősről.  
Illés  Józsefét  Fertősalmásról.  
valamint  Varga  Jánosét  Feke-
teardóról.  EÉ  Itt  szeretném  el-
mondani  azt  Ii  —  fejti  kl  
Milován  Sándor  —.  remélem,  
hamarosan  ők  ls  hasonló  kitün-
tetésben  részesülnek.  hiszen  
mindent  együtt  vittünk  vég-
hez.  Ma  mégsem  lgv  történne,  
megfogadtam:  egy  vésővel  
négyfelé  osztom  az  emlékér-
met.  hogy  valamennyiünknek  
Jusson  belőle.«  

Az  Interjúban  szerényen  
említett  társai.  Illetve  a  nagy-
szőlőst  csoport  alapító  tagjak  
Illés  József  fertősalmásl  lakos,  
a  nevetleni  középiskola  tanára  
és  Varga  János  feketéardót  la-
kos.  a  helyi  középiskola  taná-
ra.  Politikai  foglyok  voltunk,  
egyben  a  koncepciós  per  első-
éi  másodrendű  vádlott fal.  Az-
zal  a  szándékkal  reagálunk  a  
fentebb  emUlftt.  a  Kárpáti  
Igaz  Szó  12.  számában  meg-
jelent  Milován  Sándor-lnterjú-
ra.  hogy  valóságos  képet  
nyújtsunk  az  általa  teljesen  be  
nem  mutatott  csoport  tevé-
kenységéről  és  annak  aktív  
Lagjslról.  akiket  »szovjetelle-
mss  propaganda  és  nemzeti  ér-
zések  felhasználása«  címen  
1957  augusztus  26—27  ér  a  
kárpátaljai  területi  bíróság  az  
ukrán  büntető  törvénykönyv  
54.  paragrafusának  1 0 .  I I .  
cikkeivel  alapján  ítélt  el.  
Mindazt.  ami  velünk  kapcsola-
tosan  történt  Nagyszőlősön  

1955  tavaszától  1957  nyará-
ig.  dokumentumokkal  tudjuk  
Igazolni. 

Előzmény»*:  1954.  szep-
tember  l-jén  Nagyszőlősön  
megnyílt  a  3.  számü  magyar  
tannyelvű  középiskola.  A  tan-
Intézetbe  a  Járás  magyarlak-
ta  fal val bői  Jelentkeztek  a  te-
hetséges.  anyanyelvükön  tanul-
ni  vágyd,  14—18  év  közötti  
fiatalok,  akik  korábban  azért  
nem  folytatták  középiskolai  
tanulmányaikat,  mivel  még  
»zárva«  voltak  a  magyar  tan-
nyelvű  középiskolák  kapui.  A  
tanintézet  Talal  között  szoros  
diákbarátságok  szövődtek,  
olvan.  magunkféle  fiatalok  kö-
zött. «kiknek  horzátartozölt  ko-
.rábban  a  sztálinisták  »maleny-
klj  robotra«  hurcolták  el,  vagy  
kirabolták  őket.  megfosztot-
ták  családi  vagyonuktól.  

Buzásl  László  osztálytár-
sunk  volt  közöttünk  a  legidő-
sebb.  aki  akkor  tizennyolc  
éves  volt.  s  akinek  apja  oda-
pusztult  a  lágerben,  így  ő  lelt  
a  kezdeményezője  a  Mi t izá ló  
csoportunk  megalakításának.  
Alapító  tagjai:  ml  ketten,  alul-
írottak.  akik  tizennégy  évesek  
voltunk  akkor,  valamint  a  ve-
lünk  egykorú  tiszaújlaki  Ta-
kács  János  (az  apja  szintén  
odapueztult).  továbbá  a  17  
éves  nagyszőlős!  К us In ka  Ár-
pád  és  Berszán  Sándor  Akna-
szlatlnáról.  akinek  családját  
elűzték  onnan  (Kuslnka  Árpád  
és  Berszán  Sándor,  sajnoi,  szár  
nincs  az  élők  sorában).  A  meg-
nevezett  diáktársaink  alkot-
ták  csoportunk  magját.  A  röp-
lapok  készítéséhez  és  t e j e s í -
téséhez  1955  őszén  láttunk  
hozzá.  Ezeken  a  lapokon  pol-
gári  engedetlenségre  szólítot-
tuk  fel  a  helyi  magyar  lakos-
ságot  a  diktatórikus  '  rezsim  
ellen  tettük  ezt  azzal  a  tudat-
tal.  hogy  apáinkat,  hozzátar-
tozóinkat  a  sztálinisták  elhur-
colták.  s  így  s  bosszúállásnak  
e  formáját  választottuk.  Sür-
gettük  a  megszálló  orosz  csa-
patok  kivonulását,  s  a  kaszár-
nyakcmmunlzmus  helvett  egy  
demokratikusabb  társadalmi  
rendszer  megteremtését  Kons-
pirációhoz  folyamodtunk.  Ál-
neveket  vettünk  fel  egymásba'  
kulcsolt  kézzel  tettünk  esküt,  
hogy  soha  senkit  el  nem  áru-
lunk.  s  céljainkat  nem  adtuk  
fel.  Közben  csoportunk  hang-
adója.  Buzásl  László  (álneve  
Flea)  1955  nvirán  özvegy  
édesanyjával  átköltözött  Ma-
gyarországra.  (Róla  azóta  sem  
kaptunk  hfrt.  Ekkor  valameny-

nylen  kilencedikesek  voltunk.)  
MI  azonban  folytattuk  Illegális  
tevékenységünket.  Kézzel  Irt  
röplapokat  bocsátottunk  kl.  
melyek  rögtön  beszédtémává  
váltak  a  városban  és  a  kör-
nyékbeli  magyarlakta  falvak-
ban.  Még  a  katonaságot  Is  ki-
rendelték  sűrű  éjszakai  őrjá-
ratra.  !k*y  elcsípjenek  ben-
nünket.  Minden  alkalommal  
kl Játszottuk  őket.  Így  leltek  
napjaink  az  1956-os  forrada-
lom  kitöréséig  

Azon  az  őszön  s  Magvaror-
szágról  érkező  hírek  hallatára  
egyre  sflrűbhen  tartottuk  meg  
összejöveteleinket.  Egvedüll  
biztos  hírforrásunk  a  budapes-
ti  rádión  kívül  a  Szabad  Eu  
rópa  volt.  hiszen  a  helyi  lapok  
szigorúan  hallgattak  a  buda-
pesti  eseménvékről.  Illetve  fél-
retájékoztatták  a  lakosságot.  
EJJel-nappal  dübörögtek  Nagy-
szőlős  utcáin  a  harckocsik.  A  
hadosilopok  Tekeházán.  Illet-
ve  Tlszaúilakon  keresztül  a  
magvar  halár  (elé  nyomultak.  
Mindent  értettünk.  A  látvány  
megdöbbentett  bennünket,  öst-
szeszorult  ököllel  és  könnyező  
tekintettel  gondoltunk  ma-
gyarországi  sorstársainkra.  
Legszívesebben  fegyverrel  si-
ettünk  volna  a  segítségükre,  de  
ezt  nem  tehettük  meg.  így  a  
magunk  mődlán  —  az  állatunk  
kibocsátott  röplapokon  keresz-
tül  —  fejeztük  kl  együttér-
zésünket.  Mozgalmi  titkaink-
ba  újabb  négy  diáktársunkat  
ls  beavattuk.  A  14  éves  nagy-
szőlőst  Milován  Sándort,  az  
ugyancsak  nagyszőlősl  17  éves  
Dudás  Istvánt  (fiatalon  el-
hunyt).  továbbá  a  16  éves  fe-
keteardót  Seres  Jolánt  és  Pa-
ládl  Idát  (azóta  eihunvt).  

Ügy  döntöttünk,  hogy  gu-
mljtbsével  készítjük  a  röp-
lapokat.  így  több  példány-
ban  tudjuk  az  általunk  megfo-
galmazott.  a  budapesti  népfel-
kelést  támogató  felhívásokat  
terjeszteni  Ekkor  került  cso-
portunkhoz  a  16  éves  nagy-
szőlős!  Kovács  Zoltán,  aki  
ugyan  nem  Járt  velünk  Isko-
lába.  de  barátok  voltunk,  öt  
Dudás  István  hozta  csoportunk-
ba  mivel  az  édesapja  a  helvl  
bodnármúhelyben  dolgozott  
így  arra  számítottunk,  hogy  ez  
a  félreeső  műhelv  nagyszerű  
találkozóhellyé  válik  számunk  
ra.  A  kulcsot  Kovács  Zoltán  
Utókban  apjától  elvette,  s  ígv  
titkos  összejöveteleinket  a  mű  
helyben  tartottuk  meg.  Heten-
te  rendszeresen  csütörtökre  
virradóra  a  nagyszőlős!  piac  



MARGÓJÁRA 
terUletén.  amikor  heti  nagy-
vásár  volt.  kiragasztottuk  a  
több  tucat  röplapot.  A  hala-
lom  képviselőt,  a  KOR  tisztjel  
lázaacui  keresték  a  tetteseket.  
Egyre  gyakrabban  zaklatták  
Iskolánk  tantestületét.  Bizo-
nyára  sejtették,  hogy  a  szálak  
csakis;  tanintézetünkbe  vezet-
hetnek. 

A  rOplapterjesztést  a  ma-
gyarországi  5в-ое  (orradalom  
vérbefojtása  után  sem  hagy-
tuk  abba  1957.  március  15-
én  az  1848-as  szabadságharc  
méltatására  szólítottuk  (el  a  
lakosokat.  Május  1-Ján.  utolsó  
röplapunkon  pedig  arra  kér-
tünk  mindenkit,  hogy  ne  ve  
gyének  részt  a  kötelezd  (elvo-
nuláson. 

A  KGB  nyomására  az  Isko-
la  akkori  Igazgatója.  Tivadar  
Péter  aktív  nyomozásba  ío-
gott.  Kereste  az  Iskolások  kö-
zött  a  szovjet  nép  ellenségeit  
Ügyködését  siker  koronázta.  
Dudás  István  került  horogjá-
ra.  akiből  alval  nyájaskodás-
saj.  álnok  módon  szedte  kl  a  
szükséges  Információt.  Aztán  
titokban  Jelentést  tett  Zaukov  
századosnak,  a  KGB  Járást  fó-
nökének  (Itt  Jegyeznénk  meg:  
Tivadar  Péter  Jelenleg  Szol  
noken  él.  és  élvezi  a  nyugdí-
jas  élet  örömeit).  Málus  20-
án  Dudást  bc  Is  rendelték  ma  
gukhoz.  és  Ismert  módsze-
rekkel  »kiszedték.  belőle  a  
szükséges  adatokat.  1957.  lú  
Ilus  24-én  délután,  az  utolsó  
vizsga  közben  már  sejtettük,  
hogy  valami  nincs  rendjén.  
Osztálytársainkat  igyekeztek  
mielőbb  levizsgáztatni,  ben-
nünket  pedig  utóljára  hagytak.  
Ahogy  kiléptünk  az  osztály-
bői.  márts  megtörtént  az  őrl-
zelbevélel  Egyenként  előszór  
lökete  Volgán  hazavitték  min-
ket.  ahol  sebtében  házkutatást  
tartottak.  Kovács  Zoltán  és  
Mllován  Sándor,  mivel  ók  ott-
hon  voltak,  egv  nappal  később  
lettek  letartóztatva.  

A kéthónapos  ungvári.  Ideg-
tépő  vizsgálati  fogság  után  au-
gusztus  25 — 20  közölt,  a  nyil-
vánosság  kizárásával  meghoz-
ta  ítéletét  a  területi  bíróság.  
Az  elsőrendű  vádlott.  Illés  
József  hat  év  szabadságvesz-
tést  kapott  (ebből  huszonhat  
bónnpot  töltött  le  a  Mordvin  
ASZS7.K  hell  Gulag  7.  számü  
politikai  lágerében).  Másod-
rendű  vádlottként  Varga  Já-

nos  öt  évet  kapott  (ebből  hu-
szonhárom  hónapot  töltött  le  
a  Mordvin  ASZSZK-bell  Gu-
lag  11.  számü  politikai  láge-
rében).  A  harmadrendű  vád-
lottat,  Kovács  Zoltánt  .  négy  
évre  ítélték  (ebből  huszonegy  
hónapot  ült  le.  szintén  a  Mord-
vin  ASZSZK-belt  Gulag  7.  
számü  politikai  lágerében)  л  
negyedrendű  vádlott  Milován  
Sándor  négy  évet  kapott  (eb-
ből  tizennyolc  hónapot  Olt  le,  
a  nyugat-ukrajnai  Rovnól  te-
rületen  a  Italai  köztörvénye-
sek  nereló-javltó  Intézetében).  
Itt  Jegyeznénk  meg,  hogy  bi-
zonyára  elírás  történt  а  már  
említett  Interjúban,  ahol  az  
szerepel,  hogy  Mllován  Sándor  
harmincegy  hónapot  Olt.  

Az  ötödik  vádlott  Dudás  
István,  három  évet  kapott  (eb-
ből  huszonhat  hónapot  töltött  
le  a  Mordvin  ASZSZK  bell  
Gulag  7.  számú  politikai  láge-
rében). 

A  ítél  diáklány  társunkat  
nem  ítélték  el.  csupán  tanúk-
ként  hallgatták  kl  őket.  A  
csoport  lentebb  említett  más  
tagjait  nem  vonták  felelősség  
re,  mert  а  КО В  nyomozót  nem  
szereztek  tudomást  róluk.  Mt  
pedig  nem  árultuk  el  őket  De  
az  Igazság  az.  hogy  ők  nem  Is  
veitek  részt  közvetlenül  a  röp-
lapok  készítésében  ét  terjeszt  
tésébeti 

Az  SZSZKSZ  Legfelsőbb  
Tanácsa  Elnökségének  1954  
április  24-én  keltezett  rende-
lete  alapján  а  Mordvin  
ASZSZK  Legfelsőbb  Bírósá  
g»  1959-ben  perújra/elvételt  
kezdeményezett,  melynek  alap-
ján  felvételesen  szabadlábra  he-
lyeztek  mindnyájunkat.  Ukraj-
nában  Is  megtették  ugyanezt  
így  Mllován  Sándort  már  fél  
évvel  hamarabb  szabadlábra  
helvczték. 

Szabadulásunk  után  azon-
han  mindenütt  éreztették  ve-
lünk.  hogy  börtöntöltelékek  
voltunk.  Különösen  azokkal  
a  személyekkel  szemben,  akik  
továbbra  Is  töretlen  hittel  ki-
tartottak  eszméik  mellett.  Il-
letve  szót  emeltek  a  magyar-
sággal  szemben  elkövetett  Jog  
sértések  miatt.  Befejezésül  
még  annyit,  hogy  csoportunk  
tagjai  közül  senki  sem  kérte  
rehabilitálását,  tudtunkon  kf-
vül  1991.  november  6-1  kelte-
zéssel  mégis  rehabilitállak  ben-
nünket  az  Ukrán  SZSZK  ID9I.  
április  17-én  kiadott  rehabi-
litációs  törvénye  alapján  Az  
erről  szóló  Igazolványt  minden  
társunk  kézhez  kapta.  

Illái  József,  
Varga  János  





















»Vigyázz  a  gyereknevelésre!«  
Felemelő  pillanatoknak  is  szemtan*!  lehet lek  a  K M K S Z  IIL  

közgyűlésének  részvevői.  Ezek  egyike  volt,  araikor  MILOVÁN  
S A N D O R N A K .  a  KMKSZ  mosl  megválasztot t  egyik  ü j  alelnö-
kének  Povázsal  Sándor,  a  Magyar  Köztársaság  megbízott  ang-
várl  főkonzul ja  Göncz  Árpád  köztársasági  elnök  aevébea  át-
nyüj tot ta  az  1958-os  emlékérmei .  Kárpá ta l j a i  lakos  első  ízben  
részesült  ilyen  megtiszteltetésben.  

Ebből  az  alkalombői  magával  a  ki tüntetet tel  beszélgettem.  

—  Mi  történi  tulajdonképpen  
1956  ászén  аг  egykori  Ugocsa  
megye  központjában.  Nagysző-
lősön? 

—  Akkoriban  a  helyt  ma-
gyar  tannyelvű  középiskola  9.  
osztályúba  Jártam.  Tizenhat  
éves  vultam.  A  hírzárlat  el-
lenére.  a  nyugat i  adóknak  kö-
szörheiően  jól  tudtuk,  hogy  
Magyarországon  valami  ké-
szül.  Amikor  elkezdődött  a  for-
radalom.  néhány  társammal  
gumlkllsével  röplapokat  kezd-
tünk  gyár tani  Ezeket  a  város  
legforgalmasabb  részein  ter-
jesztettük.  Ezeken  az  állt.  
hogy  az  oroszok  azonnal  vo-
nu l janak  kl  Magyarországról .  

—  Kik  voltak  a  íiírsaíd?  
—  Valóban  megérdemlik,  

hogy  megemlítsem  a  nevüket .  
Kovács  Zoltánét  Nagyszőlős-
ről.  Illés  Józsefét  Fertősal-
másról .  valamint  Varga  Já-
nosét  Feketeerdőről.  ES  itt  
szeretném  elmondani  azt  ls.  
remélem,  hamarosan  ők  ls  Íj}-

sonló  ki tüntetésben  részesül-
nek,  hiszen  mindent  együt t  vit-
tünk  véghez.  Ha  mégsem  így  
tör ténne,  megfogadtam:  egy  
vésővel  négyfelé  osztom  az  
emlékérmet ,  hogy  valamennyi-
ünknek  Jusson  belőle.  

—  Mi  következeit  ezek  után?  
—  Volt  egy  ötödik  társunk  

Is.  aki  feladott  bennünket.  Ezt  
kővetően  »szovjetellenes  pro-
paganda  nemzeti  érzések  fel-
használásával«  elmen  Ítéltek  
el  bennünket .  En  négy  évet  
kaptam.  Ebből  kettőt  ültem  lc  
a  Hovnől  területen.  Ezt  meg-
előzően  azonban  két  hónapot  
ültem  előbb  a  KGB  ungvári  
börtönében,  majd  öt  hónapot  

a  másik  börtönben,  ugyancsak  
Ungváron.  A  két  évet  köztör-
vényesek  és  fiatál  ukrán  ha-
zafiak  közölt  kellett  let öl le-
nem.  Bármilyen  furcsa ,  de  
még  a  köztörvényesek  részé-
ről  la  éreztük  a  hatalom  ellen  
fellépők  iránti  tiszteletet.  

—  Szabadulásott  után  hogyan  
alakult  at  iletcrl?  

—  Az  Igazai  megvallva,  
különösebb  megkülönböztetés-
ben  a  mindennapi  életben  nem  
volt  részem.  Esetemben  ls  be-
igazolódott.  miszerint  a  kom-
munisták  sokkal  jobban  bán-
nak  az  ellenségeikkel,  mint  
sa já t  e lvbarátaikkal .  Igaz.  a  
továbbtanulásomat  lehetetlen-
né  tették.  Történelem  szakra  
felvételiztem  az  ungvári  egye-
temen.  Az  clsó  vizsgát  törté-
nelemből  a  nemrég  elhunyt  
nagyrabccsül t  Váradl-Stern-
berg  János  professzornál  ötös-
r e  tettem  le.  Ot  nem  tudták  
megkörnyékezni .  A  magyar  
vizsgán  azonban  elbuktat tak.  
Mindebben  az  a  furcsa,  hogy  
az  a  középiskolai  tanárnőm  
adott  kettest,  akinél  korábban  
állandóan  ötösre  tanultam.  Ké-
sőbb  bevallotta,  hogy  rákény-
azerltették  erre .  

—  Most  viszont  fordult  némi-
leg  a  kocka,  s  a  területi  tanács-
ban  egykori  ideológiai  ellenfele-
iddel  ülsz  egy  teremben.  

—  E l  szerintem  egy  termé-
szetes  folyamat ,  amelyik  egész  
Közép-Európában  végbemegy.  
Bízom  abban,  hogy  nem  az  
egyszer  lent.  másszor  fent  elv  
fog  érvényesülni ,  s  az  átme-
net  sima  lesz  és  állandó  jelle-
gű.  Egyébként  nem  érzek  bosz-
szúvágyat  magamban  senki  
Iránt  sem.  Legfel jebb  ..  azok  
Idegesítenek,  akik  negyvenöt  
éven  át  vakok  voltak,  s  egy-
szer  csak  most  elkezdtek  lát-
ni,  tanácsokat  osztogatni.  Er-
re  korábban  Is  meg  lett  volna  
a  lehetőségük.  

—  MU  éreztél,  mire  gondol-
tál.  amikor  átnyújtották  neked  
az  emlékérmet?  

—  Először  ls  f i lmszerűen  
végigperegtek  bennem  az  ak-
kori  események.  Továbbá  
apámra  gondoltam,  akit  elhur-
coltak  és  Szibériában  halt  meg.  
akt  azt  üzente  édesanyámnak:  
vigyázz  a  gyereknevelésre! .  A  
nyolcvanhárom  éves  édes-
anyámra  gondoltam,  aki  eleget  
tett  apám  kívánságának.  Es  
azokra  a  tizenéves  magyaror-
szági  f ia ta lokra  gondoltam,  
akiknek  1956-ban  meg  kellett  
halniuk. 

—  Engedd  meg,  hogy  olva-
sóink  nevében  én  is  gratuláljak  
és  megköszönjem  a  beszélgetést  

Kőaieghy  KleAér  

92.  III.  12.  Kárpáti  Igaz  Szó  



A  tisztánlátás igényével  

Ötvenes évek a Kárpátalján 
Gecse  Endre lelkipásztor  élete és sorsa 

Ai  lUbbl  dokumentumokat  dr.  SzaJôky  I  Aillé  Juttatta  et  nzer-
knitüv^unkbe.  Tulajdonosa  Hosszá  évekig  levelezett  Gerne  Endre  
boni  lelkipásztorral,  aki  — mint  szerkesztőségünkből  in  levelében  
Sznlóky  László  írja  —  ,да1шпЫе!кй  volt,  sen  politizált,  i  a  bűne  
csupán  ai  volt,  bogy  ntng.sz ól lőttként  romon  templomokat  varázsolt  
ujjá  m  teljes  odaadással  végezte  papi  hivatását".  Л  teljen  Icvél-
auyagból  Szalóky  László  által  kiváluztoll  ás  közreadott  alábbi  rész-
letek  hűen  tükrözik,  Irogy  milyen  körülmények  körött  élt  az  ötvenes  
években  a  kárpátaljai  református  egyház.  

I.  1954:  „Kedves  Lac ikám!  Az  or-
szágtól  elcsatolódtunk  s  é l jük  a  
magunk  szabad  és  szép  életét.  A  
nagy  gonddal  és  m u n k á v a l  j á r ó  la  
kóhelyünket  eHiagylok  s  egy  kol-
hoz.ietánél  lakunk,  szoba-konyhás  
lakosztályunk  van  ko/ós  konyha-
használa t ta l  . . .  

Hivatásomat  .1 fu)nb„ii  lu lyta lom,  
a  munkaadó im  Önkéntes  ndomá-
nyalból  s  IS  é r  kert-részlegból  élek.  
A  templomkertből ,  mely  valóságos  
kőbánya  és  gyökér-dzsungel  lett.  
remek  kicsiny  kertet  varázsol tam,  
elcsodálkoznál.  Kikerül  onnan  a  
nyári  krumpliazükséglct ,  ininden-
i a j t a  zöldaég,  sok  hagyma,  néhány  
(ej  káposzta,  ami  a  megélhetést  
könnyebbé  icszl.  —  Ne  ha ragud j ,  
hogy  ilyen  kevéssé  é rdeklő  t émá-
val  untatlak,  de  ilyesféle  paraszti ,  
egyoldalú  ténykedéseken  nyugszik  
a  társadalom  kenyerének  es  élet-
fenn ta r tásának  a  biztonsága.  ,  

Az  ősszel,  ha  Isten  segít,  talán  
m á r  ónálló  lakásba  s ikerül  költöz-
n ü n k .  egy  höz/allal  2  helyiségei  lé-
tesítőnk  egy  kamrából  és  istálló-
bői;  használt  ablakok,  vályog  m á r  
megvannak.  Nagy  boldogság  lenne  
—  oly  hosszú  idó  után  —  m á r  nem  
másokkal  közösködni,  h a n e m  ónálló  
konyha  és  udvar ra l  rendelkezni .  —•  
Lacikám,  na  haragudj ,  hogy  ilyen  
pr imit ív  dolgokkal  vet tem  Igénvbe  
о s v r i n w t e i  bizony  szürke  ez.  aká r  
az  életem. . . .  de  élet.  hát  mit  csi-
nál jak  7  Idézem  egy  költő  szaval t :  
-Tudom  pókhálófonalon  tartod  N.i-
v»ánt.  Holdadat  és  engem  is.  Meg-

marko lom  a  lá tha ta t lan  fonalat  s  
l i l inkózom.  ne  sej tse  más,  hogy  fé-
lek  az  égbolt  a la t t . -  Isten  vele-
t e k ! . . . " 

1951.  március  25  „Л  lakásunk-
hoz  tar tozó  kertben  van  mái*  né-
hány  gyümölcsfa,  azokat  gallyaz-
t a m ;  a  zöldségféléket  is  elvctenic-
n y e z t e m . . .  Л  kecskénk  m á r  tejel,  
igen  nagy  áldás  a  mindennapi  te j .  
Л  kert  utáni  to jás-beadás t  (150  da-
rab)  letudtam,  most  m á r  nekünk  
to jnak  a  tyúkja ink,  egy  20  kg-os  
ma lac  beszerzése  U  tervbe  van  
v é v e . . . 

1951.  dec.  12.:  . . . N a g y  szeretettel  
és  uduaüással  készítettem  eló  a  gá-
locsi  templomszentelési  —  éa  re -
nová lás t :  agi l i l tam,  gyüj iót tem,  
szerveztem  s  *  templom  sikeres  
felszentelése  utan  egy  hcltel  olyan  
minősí thetet len  és  gontia/  t ámadás t  
kap tam,  hogy  az  egész  hátralevő  
é le lemre  kiábiándul l tá  t e t t . . .  

Л  másik  gyülekezetem  :  Tnrnrtc;  
karácsonyig  színién  íclszenicll  a  
még  nagyobb  mér lckben  megron-
gálódott  templomát  Kél  templom  
egy  évben.  Iá Ind  a  vécén  még  di-
csekedem  is.  Általában,  külsőiéi;  
nézve  itt  örvmdetes  a  kép:  októ-
ber—november  hónapban  majd  
minden  vasárnapra  esett  egy  
templomszentelés,  II  templom  egy  
é v b e n . . 

Köszönöm  reked.  Lacikám,  ezt  a  
jóérzést,  leveled  meggyő/.ólt  orrol :  
nem  pusztán  udvariasságim!  frsz,  
hanem  vulóban  érdekelnek  kUzdvl-
mr im.  eredményeim,  vagy  aká r  ku-

darca im  i s . . .  Л  tarnóci  templom  
torony  és  perem/alazal  volt  rendkí-
vül  összerongálva  A  75  lélekből  
állő  gyülekezetre  keménv  feladót  
volt  25 000  rubelt  előteremteni.  So-
kat  leveleztem,  j á r i am-kc l t em.  bi-
cikliztem.  propagandát  fe j t e t t em  
ki.  de  megvan  az  eredmény;  meg-
új í tva  áll  a  kívülről  hófehér re  me-
szelt  kicsi  templom,  villany  beve-
zetve.  Tcdud.  a  niagam  szakmájá-
ban  ez  n.igy  produkció.  Amint  a  
püspök  is  kifejezte  beszédében:  
».  . . felül  a  biciklire,  nem  törődve  
a  szúrásokkal ,  a  rosszakarat tal ,  té-
len-nyáron  rója  az  utal.  a  pan  n e - '  
liez  u l j á t . . . »  —  Egy  papról  olvas-
tam,  akit  csúfságból  -Krisztus  bo-
l o n d j á n a k -  neveztek,  ne  nevess  ki,  
dc  én  körülbelül  ehhez  hasonlilok  

Л  harmadik  társegyház.  Botfalva,  
ennek  düledező,  lelő  nélküli,  hasz-
ná lha ta t lan  a  temploma:  45-en  van-
nak  csak,  de  a  püspök  Is  megígérte  
segítségét,  m e r t  szülőfaluja ,  s  a  h í -
vekben  is  megvan  a  Jóakarat .  Egy  
év  alatt  itt  11  templomot  épí lel lek  
ú j j á ,  C i locsban  00,  Tarnécon  .15,  
Rotfalván  45  lélek  összesen;  • gon-
dolhatod.  milyen  nehéz  fe ladat  
egyál ta lán  létezni  l a . . .  —  Bará-
tomnak  tar talak.  Sok  szeretettel  
ölelünk.  csókolunk:  Bandi  és  
Leonka." 

II.  Az  1958.  május  lé- i  levele  
teljes  részletességgel  városi  (huszti)  
púppá  választása  s  beiktatása  ün-
nepségeiről  szól  A  gaiamblelkú  
papot  halálosan  megbántot ták  s  
ezért  hosszai  idő  után  ot thagyta  
szeretett  szülőfaluját ,  ahol  m á r  ap-
ja  és  nagyapja  is  mindhalálig  hív  
lelkész  vol t  

III.  l luszt.  1972  O/.v  Zombori  
Morgaret ta  cgyháztag.  a  szintén  
már t í rha lá l t  halt  lelkész  hzvogye.  
oki  Gecse  Fodra  гel  lelkészéit  bi-
zalmasa  volt.  megrendítő  levélben  
számol  bt*  Bandi  elhurcolásáról  és  
halálra  kínzásáról  A  személyi  
kultusz  szűnni  nem  ukarő  lelkész-



Kárpátaljai  lclkcszszcntelés  1989-ben  

*  bosjómoló  október  M-i  szórnunk  á.  oldalán  jeleni  meg  

áldozatiról  beszól  a  hozzám  1872.  
augusztus  10-1  keltezéssel  irt  le-
vele:  „Kedves  Doktor  Cr!  Bandi ik!  
hoz  irt  levele  s'>k  hányattatás  uliin.  
megjárva  Viskvt.  Tócsát.  végre  
hoz/ám  jutott  Л  rovtán  rájöttek,  
hogy  valamikor  én  is  abban  a  ház-
ban  laktam  Bandiikkal  együtt:  fel-
bontottuk  и  levetet  i s  én  rögtön  
tudtam,  kinek  szól  .  .  

Kedves  ismeretlen  Erzsike  és  
kedves  Doktor  Űv'  Fájó  szívvel  és  
sírva  írok.  mégegyszer  átélve  az  
évekkel  ezelőtt  átélt  dolgokat.  Sze-
gény  Bandi,  nyugodjdh.  már  regen  
fekazik  a  temetőben  Nem  tudom  
biztosan  azt  az  évet.  mikor,  de  be-
iktatása  után  hamarosan  elhurcol-
ták.  ahol  S  vagy  0  hetet  töltött  
tárgyalás  nélkül  I l o n k a  Idegileg  
teljesen  összeroppant.  Egy  reggel  
orvoshoz  ment.  megérkezett  egy  ka-
tonai  nutó  és  keresték;  mondtam,  
hógy  nincs  Itthon,  de  megvárták;  
azért  jöttek,  hogy  tudomására  hoz-
zák.  hogy  szegény  Bandi  meghalt  
és  elvigyék  a  temetésre.  —  Ruhát  
csomagoltam,  a  palástot,  süveget  és  
megkértem  a  tisztet:  miután  na-
gyon  gyenge,  engedjék  meg.  hogy  
egy  asszony  vele  menjen.  Beültet-
ték  az  autóba,  mire  odaértek,  már  
Bandi  nővére  Csapról  Is  ott  volt.  
-Ole-  öltöztettek,  és  1  percre  been-
gedték  a  hullaházba  őket.  hogy  
nézzék  meg  kellő  távolságból,  hogy  
б  a  h a l o l t . . .  majd  autóba  ültet-
ték  őket.  a  koporsót  teherautóra,  
és  a  temetőben  elhantolták;  újra  
autóba  és  azonnal  hazahozták  
Itusztra. 

A  Lakásból  kitették,  mer t  a  pa-
róchia  államosítva  lett.  elkerült  
Csapra,  majd  egy  kis  idő  múlva  
hallottam,  hogy  szép  síremléket  
emeltek  . . .  

Л  hivatásának  i s  nemzetiséginek  
az  áldozata  lett.  mint  a  (ér jem  és  
megszámlálhatatlan  testvérünk.  Én  
egy  haza/elé  járó  öreg  néni  vagyok,  
senkim  nines.  Sok  szeretettel  és  
ismeretlenül  ölelem  és  üdvözlöm  
Önöket:  Ozv.  Zumbori  Margaretla."  

1989.  november  12. Reformátusok  lapja,  46.  szám  









Reformátusok  lapja.  17.  szám.  1990. április  29. 

A
 s

zo
lg

ál
at

 v
ég

e
 

G
ec

se
 E

nd
re

 k
ár

pá
ta

lja
i 

le
lk

és
z 

ha
lá

lá
na

k 
kö

rü
lm

én
ye

ir
ől

 
A

 R
ef

or
m

át
us

ok
 I^

ap
ja

 1
90

9.
 n

ov
em

be
r

 1
2-

i 
sz

ám
áb

an
 h

ál
ás

 s
zí

vv
el

 o
lv

as
ta

m
 S

z
a
ló

k
y

 
L

á
sz

ló
 ö

tv
en

es
 é

ve
k

 a
 K

ár
pá

ta
lj

án
 c

. 
ír

ás
át

, 
a

 B
an

di
 ö

cs
ém

 le
ve

le
zé

sé
bő

l
 v

et
t

 s
ze

m
el

vé
-

ny
ek

et
. 

Ez
 a

z
 ir

ás
 b

át
or

ít
ot

t
 a

rr
a,

 h
og

y
 B

an
di

 h
a-

lá
lá

na
k

 k
ör

ül
m

én
ye

it
 —

 m
ár

 a
m

en
ny

it
 t

u-
do

k
 r

ól
a

 —
 m

eg
ír

ja
m

,
 s

 h
a

 a
 s

ze
rk

es
zt

ős
ég

 
úg

y
 g

on
do

lj
a,

 te
gy

e
 k

öz
zé

.
 E

zz
el

 a
z

 ír
ás

sa
l

 
ré

gi
 ta

rt
oz

ás
om

at
 r

ov
om

 le
 im

m
ár

 3
1

 é
ve

 
ha

lo
tt

 te
st

vé
re

m
 e

lő
tt

. 
B

an
di

t
 1

95
8

 m
áj

us
áb

an
 ik

ta
tt

a
 b

e
 l

el
ki

-
pá

sz
to

ri
 t

is
zt

jé
be

 H
us

zt
on

 G
en

cs
y

 B
él

a,
 K

ár
-

pá
ta

lj
a

 r
ef

or
m

át
us

 p
üs

pö
ke

. 
A

 h
us

zt
i

 g
yü

le
-

ke
ze

t 
ig

en
 h

ál
ás

na
k

 b
iz

on
yu

lt
, 

B
an

di
 n

ag
yo

n
 

sz
er

et
te

 ő
ke

t.
 N

ov
em

be
r

 v
ég

én
 ö

cs
ém

né
l

 —
 

m
in

de
n

 e
lő

zm
én

y
 n

él
kü

l —
 k

ét
sz

er
 is

 t
ar

to
t-

ta
k

 h
áz

ku
ta

tá
st

,
 B

an
di

 „
el

le
nf

or
ra

da
lm

i
 te

-
vé

ke
ny

sé
gé

re
"

 h
iv

at
ko

zt
ak

.
 

A
z

 e
lő

zm
én

y
 a

z
 1

95
6-

os
 m

ag
ya

ro
rs

zá
gi

 
fo

rr
ad

al
om

 v
ol

t.
 A

kk
or

tá
jt

 K
ár

pá
ta

lj
án

 a
 h

a-
tó

sá
go

k
 n

ag
yo

n
 fé

lt
ek

 e
gy

 m
ag

ya
r

 z
en

dü
lé

s-
tó

l.
 p

ed
ig

 a
 m

eg
fé

le
m

lít
et

t
 és

 m
eg

ti
ze

de
lt

 
la

ko
ss

ág
 m

ár
 lé

le
ge

zn
i

 is
 a

lig
 m

er
t.

 B
an

di
 

ko
rá

bb
an

 ö
ss

ze
tű

zö
tt

 a
 p

üs
pö

kk
el

,
 a

ki
 a

 '4
5

 
ut

án
i

 é
ra

 le
lk

es
 k

is
zo

lg
ál

ój
án

ak
 b

iz
on

yu
lt

 
G

en
cs

y
 u

tó
la

g
 a

zt
 m

on
dt

a
 n

ek
em

, 
ho

gy
 B

an
-

di
 e

lis
m

er
és

se
l

 b
es

zé
lt

 n
ek

i
 (m

ik
or

,
 m

ily
en

 
kö

rü
lm

én
ye

k
 k

öz
öt

t,
 a

m
ik

or
 a

 c
sa

lá
d

 m
ár

 
cs

ak
 h

ol
ta

n
 lá

th
at

ta
, 

ak
ko

r
 is

 c
su

pá
n

 m
es

sz
i-

rő
l?

!)
 a

 s
zo

vj
et

 b
ör

tö
n 

vi
sz

on
yo

kr
ól

. 

19
5K

. 
de

ce
m

be
r

 2
-á

n
 ö

cs
ém

et
 e

lv
it

té
k.

 A
z

 
üg

yé
sz

sé
ge

n
 a

z
 e

gy
et

le
n

 t
er

he
lő

 b
iz

on
yí

té
k

 
H

it
le

r:
 H

ar
co

m
-j

án
ak

 k
öt

et
e

 v
ol

t,
 a

m
el

yb
e

 
be

le
ír

tá
k

 B
an

di
 n

ev
ét

.
 P

ed
ig

 ő
 k

i
 n

em
 á

ll
-

ha
tt

a,
 h

a
 v

al
ak

i 
be

le
ír

ta
 a

 n
ev

ét
 a

 k
ön

yv
ei

be
. 

M
iu

tá
n

 íg
y

 „
ig

az
ol

tá
k"

 a
z

 e
ll

en
fo

rr
ad

al
m

i
 

iz
ga

tá
s

 v
ád

já
t,

 „
am

er
ik

ai
 k

ap
cs

ol
at

ai
t"

 is
 

fe
lr

ót
tá

k.
 A

z
 „

am
er

ik
ai

 k
ap

cs
ol

at
"

 ú
gy

 jö
tt

 
lé

tr
e,

 h
og

y
 B

an
di

 h
us

zt
i

 g
yü

le
ke

ze
té

tő
l

 k
a-

po
tt

 e
gy

 p
al

ás
to

t,
 a

m
el

ye
t

 A
m

er
ik

áb
ól

 k
ü

l-
dö

lt
 a

ny
ag

bó
l 

ké
sz

ít
et

te
k

 e
l.

 
1Я

5Я
. 

ja
nu

ár
 7

-é
n

 lá
th

at
ta

m
 v

is
zo

nt
, 

ho
l-

ta
n.

 H
ár

m
an

 m
en

tü
nk

 b
e

 U
ng

vá
rr

a:
 a

 f
el

e-
sé

ge
:

 I
^o

na
,

 a
 k

ur
át

or
 f

el
es

ég
e

 é
s

 é
n.

 N
em

 
ny

úl
ha

tt
un

k
 h

oz
zá

, 
cs

up
án

 jó
 p

ár
 m

ét
er

 tá
-

vo
ls

ág
bó

l 
né

zh
et

tü
k

 m
eg

.
 A

 k
ez

ét
 e

lt
ak

ar
tá

k
 

a
 p

al
ás

tj
áv

al
, 

cs
ak

 a
z

 a
rc

a
 lá

ts
zo

tt
. 

A
z

 e
gy

ik
 

ha
lá

nt
ék

a
 k

ék
 v

ol
t.

 
A

 h
at

ós
ág

ok
 n

ag
yo

n
 m

eg
 v

ol
ta

k
 ij

ed
ve

.
 

B
an

di
 h

al
ál

át
 m

ég
is

 s
ik

er
ül

t
 e

lt
us

so
ln

i.
 P

e-
di

g
 ír

tu
nk

 m
ég

 H
ru

sc
so

vn
ak

 is
 a

 r
eh

ab
il

i-
tá

ci
ó

 v
ég

et
t.

 
C

sa
lá

du
nk

 1
97

1-
be

n
 á

tt
el

ep
ül

t
 M

ag
ya

ro
r-

sz
ág

ra
.

 M
ár

 in
ne

n
 k

ér
tü

k
 B

an
di

 e
xh

um
ál

á-
sá

t.
 I

nd
ok

lá
s 

né
lk

ül
 e

lu
ta

sí
to

tt
ák

. 
M

ái
g

 is
 o

tt
 

fe
ks

zi
k

 a
 le

zá
rt

,
 p

us
zt

ul
ó,

 r
ég

i,
 u

ng
vá

ri
 te

-
m

et
őb

en
.

 S
ír

kö
vé

t
 le

dö
nt

öt
té

k.
 J

ó
 p

ás
zt

or
 

vo
lt

, 
ne

m
 h

ag
yt

a
 e

l
 n

yá
já

t.
 

öz
v.

 C
slr

p&
k

 E
m

iin
é,

 G
ec

se
 A

nn
a

 



Gecse Endre  a  gálocsi  templom  előtt  1954 júniusában 



























TARTALOM 

I. 
B E V E Z E T É S 

1956  mai  szemmel  (Az  1956-os  forradalom  visszhangja  és  
értékelése  a Szovjetunióban).  írta  Alekszej  Korszun  nyugal-
mazott  KGB-ezred.es  5  

II. 
A  SZABADSÁGHARC  E L T I P R Á S Á T  
KÁRPÁTALJÁRÓL  IRÁNYÍTOTTÁK  

Dupka  György  összeállítása  
Kádár  szolnoki  beszédét  Ungvárról  sugározták  18  
„Több mint  700 főt  Csop  állomásra  irányítottunk"  25  
Kárpátaljai  szervezkedő  csoportok  44  
A  nagyszőlősi  csoport  46  
Mezőkaszonyi  csoport  52  
A  gálocsi  csoport  55  
Árpa  István  1956-os  visszaemlékezése  60  
Vészterhes  tolmácsolás  65  
A forradalom  emlékei,  eszményei  Kárpátalján  68  

III. 
M E G S Z E N V E D T E K  AZÉRT,  

M E R T  MAGYAROK  VOLTAK  
Horváth  Sándor  interjúsorozata  

Bevezető  72  
Illés József  73  
Varga  János  86  
Milován  Sándor  94  



IV. 
FÜGGELÉK 

TÉNYEK,  DOKUMENTUMOK,  
KORABELI  ARCHÍVFELVÉTELEK  

A meghurcoltatásokra  emlékeztető  dokumentumok  117  
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mekeink  megismerkedhessenek  lázongó  valóságával.  
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történtekről  alig  van  hiteles  információnk.  A  tényfeltá-
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Hogy  miért  kell  mindezekről  tudnunk?  Nos  törté-
nelmünk  valós  tényeinek  ismeretén  túl  önértékelésünk,  
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