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Gyűjteményünket  a  kárpátaljai  ma-
gyarságot  ért  1944—1957 közti internálá-
sok,  üldöztetések,  koncepciós perek  követ-
keztében  a  Gulag  lágereiben  elpusztult  
áldozatok emlékének ajánljuk. 

Az  összeállító  



AJÁNLÁS 
az Istenhez  fohászkodva  c. antológia bővített  

újrakiadásával  kapcsolatban  

Előszó a második kiadáshoz 

Évtizedekig  a  legnagyobb  bűnök  közé  tartozott  Kárpátalján  a  
magyarság  1944-es  tömeges  elhurcolásának  felemlegetése.  Egye-
temre, főiskolára csak az az árva fiatal juthatott, aki lehetőleg nem 
magyarnak vallotta  magát,  s legfőképpen  a német fasiszták  áldo-
zatának tüntette  fel  édesapját  az  akkoriban  még  patikamérlegen  
mért  önéletrajzban.  

Az emberek,  az özvegyek és árvák, a barátaikat a lágerek jelte-
len  temetőiben  hagyó  hazatértek  azonban  nem felejthetnek.  Épp  
az illegalitás  miatt vált  mindez  sajátos folklórrá. A szájról  szájra,  
kéziratról kéziratra terjedő emlékezések, az ott átélt szörnyűségek 
„irodalmi" lenyomata először több mint két évvel ezelőtt látott nap-
világot,  a független kárpátaljai  magyar könyvkiadás  első  produk-
tumaként. 

Nem az irodalmi  érték  az elsőrendű tehát ebben a gyűjtemény-
ben, amely inkább drámai dokumentum, mint antológia. Napjaink 
drámai  eseményei  azonban  arra figyelmeztetnek,  hogy  csak  a hi-
teles, megszenvedett  tanúság válhat  tanulsággá.  

S. Benedek András 



„URAM...  SEGÍTS HAZA  MINKET...!"  

1 
Emlékezzünk! 

Lassan  öt  évtizede  annak,  hogy  elhurcolták  a kárpátaljai  ma-
gyar  férfiakat.  Emlékezzünk,  mondom:  pedig  tudom,  sokan  va-
gyunk olyanok, akik csak apáinktól  és anyáinktól, hallomásból  is-
merjük  történelmünknek  ezt  a  gyászos  fejezetét.  De  vannak  
köztünk  olyan  emberek  is,  akik  átélték,  túlélték  a  lágerek  meg-
próbáltatásait, és akik ezekben a percekben bizonyára újra, ki tud-
ja, hányadszor már, gondolatban bejárják az emlékezés fájdalmas 
útját.  Mi  csak  sejtjük,  ők tudják:  nem lehet  az ártatlanul  elviselt  
szenvedéseket  elfelejteni!  Nem  lehet,  nem  szabad  azok  emlékét  
elfelejteni,  akik  nem  élték túl  a megpróbáltatásokat,  akiket  a lá-
gerekben éhség, betegség veszejtett el! Azokét, akiket 1944-ben az  
úgynevezett  háromnapos  munkára vittek  el  18-tól  50 éves  korig,  
és  akiknek  nem  adatott  meg  a visszatérés,  mert  a három  napból  
számukra  örökkévalóság  lett.  Mindannyian  megrendült  lélekkel  
gondolunk rájuk, de bizonyára többszörös fájdalommal azok, akik-
nek édesapját,  testvérét  rejtik  az ismeretlen tömegsírok. Az  áldo-
zatok  közül  sokan  ma  is  köztünk  lehetnének,  67—70  évesen  az  
unokáknak,  a  gondokkal  terhelten  is  oly  szépséges  életnek  örül-
hetnének.  Mindettől  megfosztotta  őket  a  sorsukba  könyörtelenül  
beleavatkozó  sztálini  önkény.  

Azontúl,  hogy  kegyelettel  megemlékezünk,  megemlékezhetünk  
messze földek mélyén porladó halottainkról,  nekünk, a túlélőknek 
és  a  fiatalabb nemzedéknek  mi  a feladatunk? Talán  a remény!  A  
remény, hogy  az ártatlanul  elszenvedett  sérelmeket begyógyítja a 
mindenható  idő,  hogy  a  44-eshez  hasonló  és  semmilyen  más  
népirtás  ezen  a tájon  többé  nem  lesz,  s  hogy  okosan  élve  lehető-
ségeinkkel  megőrizzük  magyarságunkat.  Napjainkban  tanúi  va-
gyunk  a  politikai  változásoknak.  Ma  már  nem  bűn  magyarnak  
lenni  ezen  a  tájon.  Ez  nem  lehet  másként,  hiszen  ahogy  mi  is  
elismerjük  a velünk  együtt  élő  más  népek  érdekeit,  ők  is  el  kell  
hogy  ismeijék  a mi  nemzeti  érdekeinket.  Nincs  bennünk  bosszú-



vágy,  csak a méltó,  békés kegyelet jogos  igénye. A vágyunk  pedig  
lehet-e  más:  nyugodt,  munkában  eltöltött,  emberhez  méltó  élet.  
Adja a Sors, tegye lehetővé a politika, de cselekedjünk mi magunk 
is  azért, hogy  ez a vágyunk valósággá váljon!  

Nagy Zoltán Mihály 

2 
A 4. Ukrán Front 0036.  számú  határozata  

1944. november 13. 
(Részlet a dokumentumból) 

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

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

3 
A városparancsnokság  2.  számú  parancsa  

1944. november 13-án. 

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

Jelentkezni tartoznak német és magyar nemzetiségű hadköteles 
egyének  is  18 évestől  50 éves  korig.  

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

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



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

tóztatva  és a haditörvényszék  elé kerül.  
Városparancsnok 

4 
Lágerballada 

Parancsszóra,  hazug  szóra  
dobot vert  a kisbíró: 
tizennyolctól  ötvenévig  
férfiaknak behívó. 

Háromnapi  eleséggel  
indultak  az  emberek.  
Kibírjuk ezt! — a sok férfi 
bizakodva nevetett.  

Három napnak  elmúltával  
lehervadott  a mosoly, 
megismerte  kínok kínját 
sok ezernyi  bús fogoly. 

Puskás  őrök árgus  szemmel  
vigyázták  a menetet 
agyonlőtték  az útszélen 
a lemaradt  beteget.  

A létszámot  bepótolták  
bárkivel, ki  arra járt, 
ne lehessen  kimutatni  
darabszámra  a hiányt. 

A  szolyvai  nagytáborban  
összegyűltek  ezerek,  
hóban-fagyban,  étlen-szomjan  
gyötrődtek  az emberek.  



Tífusz-lázban  elemésztve  
de sok férfi meghalt  ott,  
ártatlanok hűlt teteme 
tömte  meg  a sírhantot. 

Az  élőket „Dáváj,  bisztró!",  
terelték  a vagonba, 
vitték őket  idegenbe  
hosszú, nehéz  robotra.  

Szögesdrótos  táborokban  
kegyetlen  a napirend, 
sok jó  apa,  derék  legény  
belerokkant,  tönkrement.  

Hitvány  étel, kevés  étel,  
de a robot  nagyon  sok:  
így tengődtek  a lágerben 
napról  napra  a rabok. 

Szállt  a panasz fel  az égbe,  
a  sok férfi  éhezett,  
ez  az idő  életükben  
a fekete fejezet. 

Szemétdombon  a hulladék 
kárba bizony nem veszett:  
megkeresték,  megették  azt  
az éhező  emberek.  

Csupasz  csontig  elapadva  
nem bírták  a robotot, 
messze  földön,  a lágerben 
de  sok férfi maradt  ott.  

Oroszföldön  meggyötörve  
a halálé  lettek ők,  
titkon őrzik  csontjaikat  
a jeltelen  temetők.  



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

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

Szerzője:  ismeretlen 

5 
Egy szép szerda  reggel...  

Egy szép szerda reggel,  mikor  felébredtünk,  
Dobszó  útján  az iskolába  igyekeztünk,  
hogy egy kapitánynak beszédét  meghalljuk,  
így történt, hogy  mink cselfogdába jutottunk. 

Átkozott  nemzetség, mit tettél  hazánkkal,  
Sok-sok  magyar  népet juttattál  rabláncra,  
Sok-sok  anya  szívét darabokra  szaggatád,  
Mikor karjaikból  minket  kiszakítottál...  

1944 

Szerzője: ismeretlen 

6 
NAGY JENŐ 
Búcsúzás 

Gyülekeznek  a magyarok, 
fehérlik a tarisznyájok. 
Úgy mennek,  mint  a bárányok, 
mert  nem tudják, mi vár rájok.  



Sorakoznak  a  magyarok,  
fehérlik  a tarisznyájok,  
sápadozik  az orcájok,  
mert  a könnyük  csorog  rájok.  

Búcsúznak  az  iskolától,  
meg  annak  az  udvarától,  
egész Patak falujától,  
rokonoktól  és  anyáktól.  

Szülőhazám,  Isten  hozzád,  
sose látlak többé  mán tán.  
Isten veled,  Édesanyám,  
felneveltél,  megyek  most  mán.  

Felneveltél  keservesen,  
hogy idegen vigyen  ingyen.  
Néked még  alig  dolgoztam,  
végsó' útra megyek  mostan.  

Osztálytestvéreim  visznek,  
kiknek  martaléka  leszek.  
Hajtanak  az  éjszakába,  
tán  soha  nem térek vissza.  

Imádkozzál  az  Istenhez:  
ez egyszer  még  megsegítsen,  
hogy még egyszer  visszatérjek,  
asztalodról  még  ehessek.  

Gyülekeznek  gyász  magyarok,  
tarkállik  a tarisznyájok.  
Úgy mennek,  mint  a bárányok, 
hisz  csak sejtik,  mi vár  rájok.  

1944. december 3. 

7 
Ezer fogoly imája  1944-ben  

Ezer fogoly küldi  imáját  az égbe, 
Hallgasd  meg hát, Uram, kérésünket  végre.  
Könyörögve  kérünk,  segíts haza  minket,  
Bűneiben  szenvedő' fogoly népeidet.  



Mi Atyánk,  Úr Isten,  ki fenn vagy  az égbe,  
Hallgasd  meg hát sok-sok  kérésünket végre.  

Uram, jöjj,  segíts, ha tudsz  segíteni,  
Hogy ne kelljen  már tovább ily sokat  szenvedni.  
Lelkünk már összetört  a sok bánat  alatt,  
Könny lett  az italunk, kenyerünk  a bánat, 
így  szállnak  a napok el  a fejünk felett, 
Mi Atyánk,  Úr Isten, segíts haza  minket.  

Sok hosszú,  álmatlan, hideg  éjszakákon,  
Nem fekhetünk otthon puha fehér  ágyon.  
Ha leszáll  az este,  otthon lámpát  gyújtnak,  
Kedves  szüleink  csak értünk  imádkoznak,  
Mert hiányzik közülük kedves  két fia, 
Mi Atyánk,  Úr Isten, segíts minket haza. 

Most pedig, bajtársak,  ne essünk kétségbe,  
Összekulcsolt  kézzel  tekintsünk  az égre, 
Küldje  el nekünk is  a várt  szabadulást.  
Minden  szívből  szálljon hű ima  az égbe,  
Mi Atyánk,  Úr Isten,  segíts haza végre. 

Vedd el,  Uram, tőlünk a keserű  kelyhet,  
A  sok bánat helyett  küldj egy kis  örömet,  
Hogy  az életünk tovább örömteljes  legyen,  
És  amit akarunk,  sikerüljön  minden.  
Egész  családunkkal  hálát  adunk neked,  
Mi Atyánk,  Úr Isten, áldott legyen  neved.  

Áldd  meg otthon hagyott kedves  szüleinket,  
Apánkat, Anyánkat,  kedves  testvéreinket.  
Hallgasd  meg őket  minden  kérésükben,  
Hogy boldogok  lehessünk  az egész  életben.  
A  családban  együtt  áldjuk majd  a neved, 
Mi Atyánk,  Úr Isten, hála legyen  neked.  

Ámen. 

Szerzője:  ismeretlen  



HOLOZSI  KÁROLY  
Fogolykarácsony  Szolyván  

Ott, valahol  messze,  ott, valahol  távol,  
Komor hegyek között van egy fogolytábor.  
Sok jó  magyar férfit hajtottak  be oda,  
Gyászba borult  mindnek  a drága  otthona.  
Hiszen  árván maradt édes  hitestársunk,  
Jó  anyánk, jó  apánk,  az egész  családunk.  
Szívünk majd megszakad  a hazai  vágytól,  
Lelkünk legmélyén is csak a honvágy  lángol.  

Szent karácsony estje most reánk  köszöntött,  
Itt ünnepeljük meg  a szögesdrót  mögött.  
Elhurcolt  bennünket  gonosz  szellem keze,  
Halált osztogató  sötét  idegenbe.  
Megfagyva kuporgunk hideg  betonlapon,  
A hosszú,  álmatlan, dermedt  éjszakákon.  
Szemünk  majd leragad,  oly  álmosak vagyunk,  
De a nagy bánattól  aludni  nem tudunk.  

Hazavágyik  szívünk,  mint  az a rab madár,  
Ki kalitkájában  szabadulásra  vár.  
Szomorú  otthon is  a karácsony  napja,  
Nem ül  az asztalnál  a jó  édesapa.  
Nincsen  otthon  a férj,  a sok drága  testvér,  
Pusztító  halálba  sodorta  el  a szél.  
Nincs,  aki megkezdje  az esti  imát,  
Ünnepi  asztalhoz  ültesse  családját.  

Ez  a mi  életünk legsötétebb  napja,  
Bús szívvel  gondolunk  a meleg  otthonra.  
Szemünk könnybe  lábad  a karácsony  szóra,  
Vajon  nehéz  sorsunk mikor fordul jóra? 
Pusztít  a tífusz itt,  arat  a döghalál,  
Sok jó  magyar testvér haza nem jut  el  már.  
Kiviszi  szürke ló éjjel  a temetöbe, 
Jeltelen,  dermesztő', jeges  sírgödörbe.  



De azért,  bajtársak,  ne essünk  kétségbe,  
Bizakodó hittel  tekintsünk  az égre! 
Térden  állva kéljük  az egeknek  Urát,  
Hozza  meg számunkra  a várt  szabadulást!  
Hiszen  az nem lehet, hogy ezrek kérése  
Ne találjon  rá egy meghallgató  szívre.  
Véget  ér majd  egyszer  szomorú  rabságunk,  
Akkor lesz  nekünk is boldog  karácsonyunk.  

Szolyva,  1944 karácsonya 

9 
Verses levél  Szolyváról  

Kedves  Boris  rokon...  
(Részlet) 

Kedves  Boris  rokon,  leveled  megkaptam,  
Melynek  soraira  majd sírva fakadtam, 
írod, hogy csak sírjátok  az  apát;  
Én is írom nektek  a szívem fájdalmát.  
Nehezen  szívelem,  midőn eztet látom, 
Óh, Istenem, kérlek, töröld  el  bánatom.  
Már három felé fújt  az életnek vihara,  
Szenvedtünk  mindnyájan  szomorú fogságba. 
Mert  aki katona, legalább  az  azért,  
De  én  azt  nem tudom sehogyse,  hogy  miért.  
Ártatlan vagyok,  akárcsak  a madár, 
Amelyet  megfognak,  arra kalitka vár.  
Nem lehetek szabad  gonosz lelkek miatt,  
Fordítsd  a sorsomat, vedd  el  gondjaimat.  

Ferenc 

Szolyva,  1944. december 27. 



A fogoly  szilvesztere  
Fogolytábor  díszes  kapujára  írtam e pár  sort,  
Hallgasd  meg hát bajtárs  a szegény földi vándort.  
Magas szögesdróttal  körülszőve  százszor,  
Van  egy szomorú hely,  neve  fogolytábor.  
Itt köszöntött  ránk  az év  utolsó  napja,  
Szenvedéssel, könnyel,  bánattal  megrakva.  
Fogoly  szilvesztere  milyen  is  lehetne,  
Korpa  a kenyere,  répa  a levese. 
Patakokban folyik millióknak vére,  
Itt  arat  a halál  kényére-kedvére.  
Édesanyák jaja,  özvegyek  sóhaja,  
Árvák tenger-könnye  hozzád kiált,  Uram,  
Fel  a magas  égbe.  
Irgalmazz  nékünk e siralom völgyében,  
Szánd meg árva néped, bocsásd  meg bűneink,  
Töröld le  arcunkról  a bánat  könnyeit.  

Végiglapozgatjuk naptárunk elsárgult  lapjait,  
Átgondoljuk  az óesztendő  elmúlt  napjait.  
Szívünk összeszorul,  könnyünk  kicsordul,  
Szép hazánkra,  otthonunkra  is mély bánat  borul.  
Árván maradt kis családunk,  anyánk és  otthonunk,  
Az  ég áldását kéljük rátok  az utolsó  napon.  
Testvérek, bajtársak,  sorsunk igen  nehéz,  
yiseljük  ezt türelemmel,  az Isten ránk lenéz.  
Ó, Isten,  ki millióknak  sorsát  kormányozod,  
Teljesüljön felettünk is  a te  akaratod.  
Szilveszter  este van, temetjük  az évet, 
De a mi  szánkról  most nem  szól vidám  ének.  
Azt  a sok rossz időt,  mi  eddig  lepergett,  
Nem tudjuk feledni tüzes borok  mellett.  
Lelkünkben  nyoma sincs  most a vidámságnak, 
Mert mindent beborít  sötéttel  a bánat. 

A fogolytáborban  nem is lehet  ünnep,  
Hiszen kalitkában  a madár  sem örülhet.  



Hiába van tavasz  és virág  a fákon, 
Nekünk  csak  azért van, hogy a szívünk fájjon. 
Gondolsz-e  másra,  mint a  szülőházra,  
Benne hitvesedre,  drága jó  anyádra?  
Juthat-e  eszedbe más, mint kis  családod,  
Ki talán  e percben imádkozik  érted?  
És képzeletben  látod ősz  apádat,  
Tisztes  fehér fejét lenyomja  a bánat. 
Kopott bibliából,  pislogó mécs mellett,  
Szíve fájdalmára keresi  az  enyhet.  

Látod-e,  bajtárs, hogy mennyien voltak,  
Kik veled  mulattak tavaly,  s ma már holtak. 
Soknak fakeresztjét messze-messze  távol,  
Idegen országban verdesi  a zápor. 
Szilveszter  estéjén  temetjük  az évet, 
Kilencszáznegyvennégy,  nem siratunk téged.  
Gyászos idő voltál  szegény  magyaroknak,  
Sok-sok  szenvedésünk  te hoztad. 
Add  által helyedet  minél  előbb másnak, 
Kitől  szegény  rabok  annyi  szépet várnak. 
Kilencszáznegyvenöt,  váltsd valóra  álmunk,  
Hozd vissza mielőbb  a mi  szabadságunk.  
Bor, búza  és békesség  legyen  mindig bőven, 
Isten kegyelméből  az új  esztendőben. 

Szolyva,  1944. december 31. 
Szerzője: ismeretlen 

11 
Nagy Jenő feketepataki deportált  levele  

hozzátartozóihoz 
(Részlet) 

Tiflisz, 1945. szeptember 19. 
Drága jó  Édesanyám,  Öcsém  és  Húgom!  

Nemsokára egy éve lesz annak, hogy elhurcoltak bennünket ha-
zulról, de csak most sikerült szerezni egy címet, amelyikre írhatok. 



Hála  Istennek  egészséges  vagyok.  Igaz,  kissé  lefogytunk,  mert  
a  koszt  itt  nem  az  otthoni.  Nemcsak  mi  éhezünk,  hanem  szinte  
mindenki. Nálunk a legutolsó szegény is gazdagabb, mint itt bárki. 
Az  embereknek  itt  nincs  élelmiszertartalékuk.  Napról  napra ten-
getik sanyarú életüket.  Ugyanolyan  adag fekete kenyeret  kapnak 
kiporciózva,  mint  mi,  foglyok.  Az  ugyan  még  nem  lenne  baj,  de  
abból  sincs elég.  600 gr-ot  kapnak belóle  a dolgozók. A  gyerekek,  
az öregek,  a munkaképtelenek  csak a felét. Ekkora nyomort  soha  
életemben  még  csak  elképzelni  sem  tudtam.  A  hátam  borsódzik,  
ha  arra  gondolok,  hogy  egy ilyen  államnak  lettem, lettünk  a pol-
gárai.  És  az  egész  Unióban  ez  a  leggazdagabb  állam!  Akkor  mi  
lehet  a többiekben?!  Igaz,  vannak  olyanok  is,  akik  csak  esznek-
isznak,  mulatoznak,  mint  pl.  a  mi  gyárunk  igazgatója  is.  Náluk  
még fehér kenyér  is van,  amit a munkás  még szemével  sem lát...  
Ók kényelmes, nagy, világos palotákban laknak, a téglagyári mun-
kások meg, ahol én is dolgozom, földkunyhókban, amit nálunk ta-
lán  még  hírből  sem  ismernek.  Ezekben  a  kunyhókban  a  puszta  
földön, szalmán alszanak, szinte mezítelenül. Csak tetű, bolha meg 
poloska van benne. Égbekiáltó nyomor! Nálunk a legutolsó  cigány 
is  különbül  él.  

Drága  Édesanyám!  Folytathatnám  még a sort,  de mire.  Ha Isten 
majd  egyszer megsegít, hogy hazakerülök,  személyesen számolok be 
mindenről.  11-en vagyunk még itt együtt patakiak.  Ödön bátyám is 
itt van.  Néha,  ha úgy jön,  segít is.  Ha a penészes  kenyérhéjból  van  
fölöslege, azt ideadja,  ami  itt  sokkal finomabb, mint  otthon a torta. 
Legalább  csak  olyan  lenne  a  kosztunk,  mint  otthon  a  kijáró  disz-
nónak!...  De  ne  essen  Édesanyám  kétségbe,  és  főképpen  ne  síijon  
annyit,  mert  azért  most  már  egészen jól  megy  a  sorunk.  46-ról  66  
kg-ra  híztam,  mert  itt  nagyon jólelkű  nép lakik.  Különösen  ezek a 
grúzok vendégszeretők,  ugyanúgy,  mint mi, magyarok.  Rokonuknak 
is tartanak bennünket.  Képesek a legutolsó falatot is megosztani ve-
lünk. Áldja meg őket a Mindenható.  Egyszóval, a nép nem rossz itt, 
csak ez a rendszer, ezt nem értem sehogy sem! Mi hír Édesapámról? 
Róla is újon!  Ha majd sikerül  és megkapja Édesanyám a levelemet, 
válaszoljon  rá  azonnal,  mindenről  és  mindenkiről  íijon.  Én  is  min-
denkit  üdvözlök  és  csókolok.  Milliószor  csókolom  Édesanyámat,  az  
Öcsémet, a Húgomat, sőt még Balogh Ilonkát is, a szerencsétlen sorsú 
Unokanővéremet.  Szerető fia: 



Emberaszaló  intézet  Szolyván  

Igen tisztelt  „Elvtársak" és  „Elvtársnök"!  
Hadd mondjam el  tapasztalataimat.  
Mert tapasztalni  lehet,  
Nálunk van  rá ezer  mód.  
Nézzük meg hát  először  is  
A híres  emberaszalót.  
Szolyván  nyílt  meg a legelső 
Ilyen nemes intézet,  
Hol  az ember  szögesdrótnál  
Alig  láthat  egyebet.  
Ne kérdezzük  meg, hogy minek  az,  
Majd később kiderül,  
Amikor  majd  ez a kérdés 
Külföldön is felmerül. 
De...  miért hoztak ide minket?  
Hisz  nem  is vagyunk  kövérek,  
így hát gazdánk  a bőrünkért 
Jó nagy árat  nem kérhet.  
És miért kellett  érkezéskor  
Értékünket  leadni?  
Nem ír róla  a krónika, 
Mondja  meg hát valaki.  
Hideg kő... vagy  szalma  nélkül  
Istálló  a fekhelyünk. 
Párolt halként  összeérnek  
a lábaink,  a fejünk. 
Reggel jött  a első  étel:  
bablé „ízes" faggyúval. 
Változtatva van  estére:  
Ugyanaz  csak  paszullyal.  
Majd napközben  következett  
Hússzor  is  a számlálás,  
Éhen-szomjan  az erdőből,  
Vállon  az  ölfahordás.  
így kezdődött  kezelésünk  



Lassan bár,  de  biztosan.  
A tömeges  megbetegedés...  
Föllépett  hamarosan.  
Éjjel pedig  legtöbbünkre,  
Rájött  a „cifra futás"... 
Másnap reggel ismét bablé!  
Most korpa  nokedlivel.  
A vízcsap is  egyesítve  
Lett  a  pöcegödörrel...  
Hát  a fürdés  sem  utolsó,  
Bokáig hideg  sárban.  
Két órán  át  meztelenül  
Táncolunk javában. 
Míg  a tábor  udvarán  a  
Foglyok éhen  tűnődnek...,  
Asszonyaink  által  küldött  
Csomagjaink  eltűnnek.  
Csak egy pár  hét...  
A...  hatás  ugyancsak  meglátszik,  
A tábornak  csaknem fele,  
A kórházban  nyűglődik.  
Innen aztán  tucatszámra  
Közös  sírba  temetik!  
De ruháját,  alsót, felsőt 
Egyiken  sem felejtik!  
Aki  még  él, űzik  tovább,  
Pillanatra  sem nyugszik.  
Nappal  éhes, fázik vagy  nyög,  
Mert  még éjjel  sem  alszik.  
Testi  súlya most  már  lassan  
Gandhiéval  vetekszik.  
És így  aztán,  mint  az  alma,  
Ráncosán  aszalódik.  

1945. november 27. 
Szerzője: ismeretlen 



13 
HOLOZSI  KÁROLY  

Felajánlom neked  

Felajánlom  neked Jézusom  az én  szívem,  
Gyámolítsd,  őrizd meg reményem  és hitem! 
Tárd  ki  a szívedet,  áraszd ránk  malasztodat,  
Oszlasd  szét felettünk Istenünk  haragodat!  

Pusztul  a kincs,  pusztul  az élet,  
Örökké  él  a tiszta  lélek.  
Legyen  ezért  lelkünk 
A legdrágább,  mely minden  kinccsel  felér.  

1945 

14 
GAÁLSÁNDOR 

Hó szállong  Orsa felett 

Hó szállong  Orsa felett, 
Környes-körül,  szerte-szét.  
Megremeg  a föld,  amerre  
A lágerista  odalép.  

Vér folyik a csákány  nyelén,  
A lágerista  csak  „Dáváj!"  
„Előre!" — még sötét van. 
Csak a halál  muzsikál  felettünk.  

Édes,  drága  lelkem 
Sajnálhatsz  te engem — hiába,  
Talán haza  megyek  majd  
Nemsokára. 

Vagy  nem megyek innen haza,  
S  nem csókolom  pici  piros  szádat,  



Felejtsd  el  a velem  töltött  
Holdvilágos  nyári  éjszakákat.  

Felejtsd  el  az  ölelésem,  
Csókjaimat,  ajkam  mosolygását,  
Hisz valahol  Orsa  alatt  
Közös  sírom nekem  is  megássák.  

Hogy miért lettünk  bűnösök,  
Ne kérdezd  azt — nem lehet  megmondanunk!  
Magyar  Honban  születtünk,  
És ezért  kell  most  nekünk itt  szenvednünk.  

A  sírunkat  ne  keressed,  
Elvájtak  és jeltelenül  fekszünk.  
Szemfedelünk hótakaró,  
Orsa  alján örökre  pihenünk.  

Orsa,  1945 decembere 

15 
Könyörgés 

Hozzád fohászkodom,  drága jó  Istenem,  
Segíts  meg még egyszer  innen  hazatérnem.  
Segíts  meg, hogy  lássam még egyszer  gyermekem,  
Kedves jó  szüleim,  meg a feleségem. 

Nem egyéb ez itten,  mint  pokloknak  pokla,  
Ahol  ember egymást,  mint vadállat falja.  
Testem  úgy kiszáradt,  mint  az  aszalt  gomba,  
Nem  csoda, hisz  nincs itt  az embernek  kosztja.  

Mint kijáró disznó, ha olyat  ehetnék,  
Vagy  a kóbor kutya kosztjában  osztoznék,  
Harminchat  kilónál  akkor több lehetnék,  
Akkor  bizony  innen  én haza  mehetnék.  



Drága jó  Szűzanyám,  hozzád is  esdeklem:  
Segíts  azt a napot  életben  megérnem,  
Hogy megmenekülhessek  gonoszok  kezéből,  
Mikor megszabadulok  ettől  az  éhségtől.  

Talán  a pokol  sincs ennyire  kegyetlen,  
Ennyire  pusztító, ilyen  embertelen,  
Mint ezek köröttem,  az  istentagadók,  
Kik tagadják léted — Téged,  Mindenhatót.  

Könyörgöm tehozzád,  Szentlélek,  Úristen,  
Vadállati voltuk változtasd  meg itten; 
De nemcsak  e lágerben,  az egész  világon,  
Ne legyen vak tovább — végre  megváltozzon.  

Nyisd  ki  a szemüket, konok  eszméiket,  
Oszlasd  el tévhitük,  gyenge  elméjüket.  
Változtasd  emberré  állati  voltukat,  
Ne üssék mindenbe bele  az orrukat.  

Hozzád fohászkodom, drága Jézusom, 
Oltalmazz  bennünket,  segíts  a sorsunkon. 
Segíts  meg, hogy lássam  még egyszer  gyermekem,  
Öreg szüleim, kedves  feleségem.  

1946 
Szerzője: ismeretlen 

16 
Turda Mihály  tekeházi  lakos levele  
családjához  a belorussziai  Minszk  

környéki  lágerből  
(Részlet) 

Kelt  1946. augusztus 25. 
Kedves  családom  és kedves  édesanyám  

agyon  a jó  Isten  mindnyáj oknak  erőt  egéséget  én is  egéséges  va-
gyok tudatom velek hogy most is két levelet kaptam ecere amejnek 



nagyon  megörültem  már  nagyon  vártam  Kedves  feleségem  amit  
augusztus 5 és  12 irtál 23 án kaptam meg de eléb nem irtam vár-
tam már hogy mi lesz velünk mert nagy kavargás volt egész héten 
már  a múlt  hét  péntekén  meg  kezdődött  ahogy  bej ötünk  a mun-
káról  orvosi  vizsgára  kelet  meni  és  én  is  bele  estem  az  elmenők  
közé  igaz  a  töbi  falu  beliek  nem  és  ugy  volt  hogy  szombaton  el  
megyünk  minszkbe  de nem mentünk  el és vasárnap  délután  me-
gint volt  orvosi vizsga más orvosok voltak engem ki  dobtak gyen-
géietek inkáb az erőseket válogaták egész héten vitek ötven hatvan 
embert  naponta  de  a magyarokat  csak  most  tegnap viték  el  igen 
kevesen  maratunk  magyarok vagy  százhúsz  a falu beliekből  csak  
Belényi  ment  el  ótón  viték  őket  én  szombaton  irtam  egy  cédulát  
17 én a Bálint levelébe nem tudom meg kaptátok e vagy nem aba 
irtam  hogy  el  megyek  de  még  it  maratam  egy  előre  most  megint  
aszt  hirelik  hogy  a  magyarok  mind  elmegyünk  inen  egyik  aszt  
mongya kolhozba másik aszt mongya minszkbe de nem tugya senki 
bisztosan  majd meg látjuk hova vet a sors benünket de azért csak 
Írjatok ha  el  is  találunk  meni  talán  utánunk  küldik  Kedves  fele-
ségem  a kérvényről  még nincs  semi  szó  nem törődnek it  a kérvé-
nyei Szabó Pali nem a kérvényre ment el a kérvénye mikor ide jöt 
ö  már  nem  volt  it  az  előt  el  viték  a  zöld  lágerbe  onan  ment  el  a  
tráncportal  a kérvénye  it van  Aladárnál  Kedves  családom  maga-
tokra  nagyon vigyázatok  az egéségetekre  már lasan jön  az ősz hi-
deg esők vigyázatok  meg ásztok könyen  meg hűltök vigyetek  ma-
gatokai kendőt vagy kabátot és iija  Ilon hogy az üszőt be fogtátok 
vigyázatok  mert  az  ojan fijatal jószág  könyen  meg ijed  akármitől  
meg  ugrik  össze  ne  törjön  beneteket  nagy  terét  ne  rakjatok  rá  
megne huasátok én is örülök hogy van még mit be fogni meg hogy 
megint van egy kis üsző ha lehet nevejétek ha nem muszáj el adni 
nem  tudom  hogy  miből  pénzeltek  már  irtam  is  hogy  a rózsi  még  
bir  eni  rendesen  tárcsátok  hátha  meg  segit  a jó  Isten  hogy  még  
éhetek  a tejéből  már nagyon  régen volt mikor etem tejet  még egy 
krumplihoz  se tudok jutni  már hetedik hónapja  nem etem hát hí-
zónak  való  van  e  tavaj  vágtatok  e  nem  tudom  az  erdőre  lehet  e  
valahogy  meni igazolványai  vagy nem hogy szerzitek be a tüzelőt 
télére  már  a káposztára nem igen lehet  számítani  azt is elverte  a  
jég ami talán let volna a nagy száraságba mongyad mamának hogy 
vágasátok  ki  a fizesen a jegenye  fából  ami csunyáb had  száradna  



télig  mert  ugye  gondolom  nehéz  lesz  fához jutni  hát  a  bunkerel  
mivan  még nem bontotátok széjel volt bene haszonra való fa is  az 
már  edig  meg  is  korhat  ha  még  ot van  és  a tölgyfák  az  udvaron  
megvagynak  e  nem  viték  el  vagy  nem  égeték  el  mikor  a  hidat  
csinálták  s ot volt  a konyha  ugy halotam  Bözsinél  hát a legelővel 
mi van jár  e rajta valaki jószága vagy kaszáltatok rajta hát  a hó-
tiszában volt e szilva ot is volt nagy jég de ne haragugy hogy anyi  
mindent  kérdek  hisz  ugy  szeretnék  tudni  mindenről  még  aszt  is  
mék fa termet  a kertbe is  az ócska faluba is hát még aszt is hogy 
szeretném tudni  mék földbe mit vettettek mijén a termés bene de 
nem  csoda  az hiszen  ot nőtem fel  aszt  lehet  mondani  a barázdák 
közt azok a földek aták azt a sok jó eledelt de szeretnék már rajtok 
járni  ot  dolgozni  veletek  Kedves  családom  de  talán  el  hoza  a jó 
Isten még aszt is csak ő bene bizhatunk ő segithet rajtunk ha erős 
hitel  bizunk  bene  igaz  sokszor  gondolok  a Vigtor  sógor  levelére  
amit nem felejtek el neki  soha látom velem érzi a hejzetet  azt iija 
ijen  családér  érdemes  szenvedni  ez  sokszor  meg  erősit  keseredé-
sembe meg van  sok szép bisztató énekünk  amit magamba  el éne-
kelek igy táplálom hitemet  el csügedésembe  napról  napra mindig  
várom  mit hoz  rám a holnap... 

(a levél  befejezése hiányzik) 

17 
Fogolytábor bús  lakói...  

Fogolytábor  bús lakói  fáradt  emberek,  
Valamennyi  otthonáról  gondol,  kesereg,  
Fájó  sóhajunk  az égig felér, 
Odahaza  az asztalon van-e  most  kenyér,  
Nem nélkülöz-e  a hű asszony,  a kedves  gyerek,  
Tudnak-e  még mosolyogni  otthol  a szemek. 

Ref.:  Minden vágy,  szép  álom haza hív,  
Csak értünk  dobog  a szív. 
Gyors galambszárnyakon  száll  a gondolat, 
Ott  áll  meg egy kis  ablak  alatt.  



Szívünkből  szívekhez  üzenünk,  
Nem soká haza  megyünk.  
A lelkünk fogságban nem lehet,  
Mert  soha nem feled  a szeretet.  

Elszenvedett  hideg télre eljött  már a nyár, 
Virágok közt dalolhat  már a szabad  madár.  
Zöld lombok felett ha  susog  a szél, 
Minden  szavunk  az elhagyott  otthonról  beszél.  
Tüskés  drót közt  a bajtársak búsak,  csendesek,  
A táborba  sápadt  arcok,  könnyező  szemek.  

Ref.:  Minden vágy,  szép  álom haza hív, 
Csak értünk  dobog  a szív. 
Gyors  galambszárnyakon  száll  a gondolat, 
Ott  áll  meg egy kis  ablak  alatt.  
Szívünkből  szívekhez  üzenünk,  
Nem soká haza  megyünk.  
A lelkünk fogságban nem lehet,  
Mert  soha  nem feled a  szeretet.  

Egyszer  eljön  majd  az idő, leszünk  boldogok,  
Amikor  a szív felderül,  minden  szem ragyog.  
Ölelős karok várnak  majd haza,  
Megtört  apját fogadja a kisgyermek  szava.  
Felszáradnak  mind a könnyek,  lesz újra  mosoly,  
Ha hazatér  otthonába  a hadifogoly. 

Ref.:  Minden vágy,  szép  álom haza hív, 
Csak értünk  dobog  a szív. 
Gyors  galambszárnyakon  száll  a gondolat, 
Ott  áll meg  egy kis  ablak  alatt.  
Szívünkből  szívekhez  üzenünk,  
Nem soká haza  megyünk.  
A lelkünk fogságban nem lehet,  
Mert  soha nem feled a szeretet.  

1946 
Szerzője: ismeretlen 



18 
Azt  írták...  

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

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

Válasz jött  a kislány  levelére,  
Hogy öltözzön  szíve feketébe. 
Szeretője hűségesen váija 
Odafenn, a fényes  mennyországba.  

1947 
Szerzője:  ismeretlen  

19 
Fogolyének 

Isten veled,  szülőföldem,  
Ahol  én  születtem,  
Szüleimtől,  testvéreimtől  
Nagyon  távol  estem.  

Nem  zúgnak  itt  a harangok, 
Templomba  sem járnak, 
Szegény fogoly  azt  sem tudja,  
Mikor van vasárnap.  

Megássák  a fogoly  sírját  
A  szolyvai  völgybe,  
Környes-körül  ráhajlik  
A fenyves erdő  zöldje.  



Csak egy  anya,  édesanya  
Sírdogál  magában,  
Mert  meghalt  a kedves fia 
A  fogolytáborban.  

Jó pajtásaim titeket is 
Áldjon meg  az  Isten,  
Keressétek  fel  a sírom 
A szolyvai  völgyben.  

íijátok  meg  az  anyámnak,  
Ha tudtok  felőlem,  
Hogy  a fiát már  ne várja, 
Éhség  eltemette.  

Fogolyima, fogolyének 
A  búcsúztatója,  
Vérrel  hímzett  hótakaró  
Lesz  a takarója. 

1947 
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BARTA  KÁROLY  

1944. november havában 

Szomorú  gyásznap jött  a magyar  hazára,  
Mert elvittek tőlünk  sok testvért  és  apát,  
Ki  nem látta többé  a szép magyar hazát.  
Idegen földbe lettek  eltemetve,  
Imádság nem szállott  az ő tetemökre. 
November tizenhatodik  napján dobolták ki,  
Tizennyolctól  ötven évig kellesz jelentkezni. 
Tizennyolcadikán  aztán Beregszászba 
Három napi  élelem  és meleg  ruhával,  
Sok száz ember hagyta  el siratva  hajlékát.  
Gyermekét, testvérét, édesanyját,  apját,  
Hogy egy pár nap múlva ismét viszontlátja,  



Bús könnyek közt indult  sötét gyászos  útra.  
Amikor  beértem  én is  Beregszászba, 
Fájó szívvel  gondoltam  szegény  családomra,  
Mert hogy megláttam  a sok orosz  katonát,  
Egész testemet  a fájdalom járta  át,  
Mert egyre  csak azt  kiáltják:  
„Dáváj!  Dáváj!  Dáváj!"  
Mert csordultig  megtelt  a keserű pohár.  
Szarka László  így  szólt:  
„Szomszéd,  ne menjünk be!  
Jobb lesz, ha még innét megyünk hazafele." 
De én csak  azt mondom, hogy ne húzzunk  ujjat,  
Mi rajtunk  sem fog ki  ez  a két-három  nap.  
Először is egy nagy termen  zavartak  át,  
Ahogy ott átmentünk, kiáltják:  „Popjáty!"  
Mi még  azt  sem tudtuk jóformán,  mit teszen. 
Ödön  bátyám  is így  szólt:  
„Károly,  mi  lesz  velem?" 
Innen áthajtottak  az  adóhivatalba,  
De mi ott nem hálhattunk  csak akkor  éjszaka.  
Épp elég volt  ott kihúzni  az éjszakát,  
Mert sok embernek  még csizmáját is  lehúzták.  
Reggel  sorakozó, kiáltják:  „Popjáty!"  
Sírva hagytuk  mi  el Beregszász  városát.  
Este volt,  amidőn beértünk  Munkácsra, 
De bizony  mán  akkor  el voltunk fáradva.  
És itt bezavartak  minket  egy nagy  épületbe,  
De  abba majd  megvett  a jó  Isten  hidege.  
Másnap már reggel  megint mondják, hogy  „Popjáty!"  
És már indultunk is „Dáváj!  Dáváj!  Dáváj!"  
Késő este lett, hogy  Szolyvára  érkeztünk,  
Búsan nézzük  egymást,  hogy  mi is  lesz velünk.  
Itt meg bezavartak  egy piszkos  épületbe,  
Állni  alig fértünk, nem hogy még leülve.  
Biz,  aki gyenge volt kicsit  hátramaradt,  
Puskatussal  az őr  a hátára  zuhaszt,  
Nem számít, ha meghal,  úgy is  ez  a jelszó. 
Másnap elhajtottak egy másik  épületbe,  
A  váriak itt  már  egybe voltunk  gyűlve.  



És bejön hozzánk  egy orosz  százados,  
Azzal  biztatott,  hogy nem soká leszünk  ott.  
Legyünk türelemmel,  nem kell  zúgolódni,  
Mert  egy pár hét múlva haza fogunk menni.  
Másnap útnak indult  újra a nagy sereg,  
De nem hazafele, hanem  Vereckének. 
Este volt  az  idó', hogy  Vereckére értünk, 
Itt meg nem volt hajlék,  ahol  megpihenjünk.  
Végre  mégis egy nagy, rossz háznál  megálltunk,  
Abba  zavartak be és abba  megháltunk.  
És ott bevert  minket  reggelre  a nagy hó,  
Egész  éjjel  ez lett  nekünk  a takaró. 
Még jól  meg  se virradt,  kiáltják:  „Popjáty!"  
És tovább kell  menni  „Dáváj!  Dáváj!  Dáváj!"  
El voltunk fáradva,  alig bírtunk  menni,  
Bátyám  így  szól  hozzám:  „Fogózz  a karomba!"  
„Hadd  el, te is nagyon  el vagy fáradva."  
Kérdjük, hová megyünk,  azt mondják Szamborba, 
Sok-sok  kilométer volt  az út oda. 
Akkor  nekivágtunk  a Kárpátok  vad  bércének,  
Ahol  egykor Árpád  őseink jövének. 
Búcsút intettünk  a drága jó  hazánknak,  
Szemünkből  a könnyek patakként folyának. 
Alig bír már minket vonszolni  a lábunk, 
Késő este volt,  amidőn  megálltunk.  
Azt mondták,  ne féljünk,  most  már kapunk  enni,  
Lesz  itt minden  bőven,  nem fogunk éhezni.  
Adtak  szuharit,  sőt cukrot,  de csak egy kanállal,  
És fövetlen borsót is  egy magyar  csajkával.  
De még  azér' is  úgy kellett  fázni,  
Mert  az ötös  sorból  nem szabad  kiállni.  
Este nyolc  óra van,  de tovább kell  menni,  
E hosszú  éjszakán  nem hagytak  pihenni.  
Másnap elértünk  egy fűrésztelepet, 
Ott  aztán  adtak egynapi  szünetet.  
Ott  aztán valahol  megfőztük a borsót, 
Nem főtt meg,  de jó volt,  megjárta  a forró. 
Mert  ott már elfogyott  a hazai  kenyér,  
Jó vón, ha barna is,  csak vón belőle  elég!  



Másnap megint mondják, hogy „Popjáty!"  
Megint tovább megyünk,  újra „Dáváj,  Dáváj!" 
Másnap tíz órakor  érkeztünk  Turkába, 
Nagyon  sokat  alig vonszolt  már  a lába. 
Ott már századokra  osztottak  bennünket.  
Lett húsz  deka kenyér  meg  káposztaleves,  
De még ezért is meg kellett  szenvedni,  
órák  hosszat kellett  a sárt érte  gázolni.  
Aki  ott ügyes volt,  még duplát is  evett,  
Ha elkapták  érte,  az biz'  megszenvedett!  
Mert  Péter  bácsinak is volt egy görbe botja,  
Ha észrevett valakit, hát hosszába húzta.  
Innen már  az utunk Szamborba  vezetett, 
Mire odaértünk  Tót Károly  beteg lett.  
Úgy-ahogy  alig bírta már vonszolni  magát:  
„Fiúk,  én nem láthatom meg többé  a szép hazám."  
Könny szökött  szemünkbe,  de mitévők legyünk,  
Sajnos, ha ilyen lett  a mi  osztályrészünk.  
Beértünk  Szamborba,  már  éppen ebéd lett,  
Mi három  nap múlva kaptunk ott  ebédet.  
Épp ideje volt már  akkor  ebédelni,  
Régen elfogyott már  nekünk a hazai. 
Ott tartottak bennünket  aztán még három nap!  
Akkor jött  igazán  a gyászos  nehéz  nap!  
Azt  mondták  nekünk,  most már megyünk haza,  
Boldogan ültünk fel egy  tehervonatra.  
Az  elindult velünk,  de nem hazafele, 
Hanem elvitt bennünket,  ki  a halálvölgybe! 
Hiszen  nem is  az volt  annak  az igazi  neve,  
Sok ártatlan  ember ott  a lelkét  kilehelte.  
Hogy ott  miránk  mi várt,  azt  le  nem írhatom,  
Mert  nincs oly toll, nincsen  rá fogalom. 
De megmutatta  azt  a nagy veszteség,  
Mily  sokakat vitt  a sírba közülünk  az  éhség!  
Kegyetlen hideg volt  december  havában,  
Ó, de soknak megfagyott  keze  és a lába. 
Akin jó  ruha volt, róla  levetették,  
Ha ellenszegült  érte,  akkor jól  elverték.  
Elmentünk Szamborból  oda  kilencszázán,  



De alig mentünk vissza  csak vagy  háromszázan.  
Mi a halálvölgyben  történt,  le nem lehet írni,  
Rajtunk látszott,  mit kell  az embernek kibírni.  
Mert két  napra  adtak húsz  deka  kenyeret,  
Este, reggel  hozzá  egy kis meleg vizet. 
Mosakodni  három hétig  soha nem lehetett,  
Tetű  annyi  bennünk,  seperni  lehetett.  
Szörnyű piszkosak voltunk,  méghozzá  rongyos,  
Bella Gyurihoz voltunk hasonlatos.  
A lágerben  semmit  nem lehetett  hagyni,  
Ami kis rongyunk volt, velünk kellett vinni.  
És már két órakor  zavartak  munkára,  
Soknak  az élet volt  a munka  váltságára.  
Biz elég volt  kihúzni  azt  a három hetet!  
Nem elég  az éhség,  a tetű is  majd  megett.  
Végre elérkezett  szent karácsony  napja,  
De nagyon  sok köztünk  aztat  megsiratta.  
Karácsony reggelén  azt jelentették ki,  
Aki beteg, lehet jelentkezni. 
És  azokat  sorban fal mellé  ültették,  
Puskatussal,  bottal kegyetlenül  elverték.  
Az  állat  sem bírta volna  e szörnyű  ütleget,  
Sírva rimánkodtak:  „Gyertek,  segítsetek!"  
De nekünk még csak mozdulni  sem lehetett,  
Ka megmozdult,  abba golyót  eresztettek.  
Borzalmas volt  nekünk szent karácsony  napja,  
Ehhez hasonló  tán  már csak a Golgota. 
Minket  aztán munkára rögtön  elhajtottak,  
Bródy Mihály, Barta János,  Szarka Endre,  

Guszti  meg még sokan ott  maradtak,  
És mi,  akik onnan  elmentünk  munkára.  
Kovács Dezsőnek  megfájdult  a lába, 
Csizmáját lehúzták,  s ott  bekötötték,  
Hogy hová vitték tőlünk, mi nem láttuk többé.  
Egyszercsak hozzánk  az a hír  érkezett,  
Farkas András  bevégezte  az életet.  
Borzasztó volt  ennek  a hírnek  hallása,  
Fia köztünk fakadt síró  zokogásra.  
A fia elindult  az apját  megnézni,  



Az  őr útját  állta,  s nem szabadott  menni.  
Mi tovább dolgoztunk  abban a nagy hidegben,  
Őtet meg elvitték,  ki tudja, hol  pihen.  
De nemcsak  ó'tet, voltak még bajtársak,  
Akiket  a sors velünk  oda  sodort.  
Másnap reggel  megint  mentünk  a szörnyű hidegbe,  
Este  Molnár Sándor  meg volt  gémberedve.  
Bejönni  már nem bírt, úgy kellett  vezetni,  
Könny szökött  szemébe:  „Fiúk, meg kell  halni."  
Éppen  csak beértünk,  azonnal  halott  lett,  
Gyászosan jött  neki  a karácsonyi  est.  
Másnap  Gáncsos Tamás  lett utána  sorba,  
Családjára gondolt,  amíg meghalt volna. 
„Sógor!" — így szólt hozzám. — „Ha Isten hazasegít  téged,  
Mondd  meg családomnak,  ne váljon  engemet!"  
S  még egy bús  sóhajtás,  s azonnal vége  lett.  
Másnap megint kimentünk  munkára.  
Reggel  Endre  csizmáját  az  őr lehúzatta, 
Azt mondta, húzza le, ő eztet  nem tette,  
Szegényt félre hívta,  s jól  megverte  érte.  
S  odalökött  egy felemás  bakancsot,  
Bizony  neki  abba a lába  megfagyott.  
Estére, hogy mentünk  a szállás fele, 
Ödön  bátyám is  el lett  gyengülve.  
„Testvér!" — így  szólt hozzám. — „Már nem bírok  menni,  
Nekem  is  a többi  sorsára kell jutni. 
Velem  már  ne törődj!  Csak  magadra  ügyelj!  
Neked  gondolnod  kell  a három  gyermekeddel.  
Te vigyázz  magadra!  Ha Isten  hazasegít,  
Mondd jó  szüleinknek, hogy  én meghaltam itt."  
Amikor beértünk  a rideg  lágerbe,  
Elmentem vele a gyengélkedőre. (Ami egy hideg vagon volt.) 
Elköszöntem  tőle:  „Áldjon  meg  az Isten!"  
Nem is találkoztunk  ebben  az  életben.  
Ott volt  Szarka Sanyi, Endre  meg  az  öccse,  
De már  ők is  el voltak  gyöngülve.  
Reájuk néztem,  mint három bús virágra, 
kik elhervadtak itt nagy Oroszországba. 
Pár nap múlva hozzánk  oly szörnyű hírt  hoztak,  



Szarka Endre,  Guszti, Ödön  bátyám a vagonban  meghaltak.  
Szörnyű hírhallás volt,  de nem tudtam  mit tenni,  
Mert  én magamon  sem tudtam  segíteni.  
Rágondoltam  otthon maradt jó  anyánkra,  
Aki  gyermekét  szívrepesve váija.  
Január második napnak  reggelére,  
Örömsugár  szállott  éltünk bús  egére.  
Egy orosz tiszt  délben  aztat jelentette, 
Holnap már nem jövünk  erre  a  munkahelyre.  
Holnap már megyünk vissza  Szamborba,  
Ott leszünk egy pár nap,  aztán  megyünk haza.  
Mint halálra ítéltnek, megjött  a kegyelem, 
Én a mi sorsunkat  olyannak  képzeltem.  
Bár a szíve  soknak  a bánattal  volt  tele,  
Egykor  amint búsult,  most épp úgy örüle.  
Kondor Pali  tudott  mindig  vigasztalni:  
„Ugye, fiúk, mondtam, nem kell  elcsüggedni!"  
Nagy nehezen indult  el velünk  a vonat, 
Majd  egy hét telt  bele,  míg Szamborba  szaladt.  
Amikor beértünk  ott  a nagy lágerbe,  
Betereltek bennünket  egy  moziépületbe.  
És ott már a kenyér,  a leves  is több volt, 
Kenyér hatvan  deka, levesbe  több borsó.  
Itt voltunk vagy négy nap,  még  az elég jó  volt.  
Reggel felébredtünk, Lengyel  Sándor  meghalt.  
A kétségbeesés  ismét  körülvett,  
Ismét megkezdődött  ez  a szörnyű  helyzet.  
Onnét betereltek  egy nagy istállóba,  
Mivelünk négyezer  lett  annak a száma. 
El lehet képzelni,  hogy hogy fértünk benne,  
Állni  alig tudtunk,  nem hogy  még leülve!  
De sokat szenvedtünk  abba a piszkos  porba!  
Mi mindig  csak  azt vártuk,  mikor megyünk haza.  
De azt  az igaz  szót nehéz volt  kivárni,  
A szovjet hazában könnyű volt  hazudni!  
Végre  mégis  megkezdődött  az  ígéret,  
Az már hazamegyen  ki  negyvenöt  éves.  
Ki  azon felül van, menjen jelentkezni! 
Azok ötven évig haza fognak  menni!  



Polyák Lajos, Barta István, Jakab Kálmán  és  
Szilágyi  Sándor,  

Juhász István, Molnár Endre,  Polyák Berti  és  
még  Porzsák  Gábor.  

Ezek négyszer  elkészültek,  és el is  köszöntek,  
De ez mind csak hazugság volt,  és üres  ígéret.  
Végre  Polyák Lajosnak  sikerült  elmenni,  
A többi  mind ott maradt,  ók is fognak menni.  
De hogy mikor,  azt  nem mondták,  és hogy mikor jön  meg  
Az  a boldog vagy gyászos nap  és utolsó  reggel.  
Bizony  sokan elindultak,  de nem hazafelé, 
Hasonló volt  soknak útja  a Golgota felé. 
Mi meg,  akik ott maradtunk, lett  szánalmas  helyzet,  
Hasonló  a Golgotához, vagy tán még roszabb lett.  
Egy szép napon  korán reggel, fürdőre kell  menni,  
Mert már tetű  annyi bennünk,  nem lehet  leírni.  
Ami  ott még jó  ruhánk volt,  mind  elszedték  tőlünk,  
Nem is tudtuk mit csináljunk, hogy mi lesz velünk.  
Szarka Dezső  azzal  biztat,  nem kell  elcsüggedni,  
Azért  szednek  el mindent tőlünk, haza fogunk menni. 
Barta  Gábor volt itt köztünk ki  megint  elindult,  
De a fürdőn összeesett,  és  az többet nem  szólt.  
Még azelőtt egy órával  emlegette  családját,  
Könnyes  szemmel  gondolt  rájuk, hogy maradtak  árvákká.  
Még közben hagyták menni hozzá  a testvéreket, 
Áztat  tollal  nem írhatom,  azok mit  érezhettek.  
Csak távolról  kellett  nézni, hogy viszik  őt elfelé, 
De aztat, hol  pihen ő,  azt nem tudja  senki  se.  
Barta Dezső,  hogyha élne, ő meg tudná  mondani,  
Őneki  is messze földön hamar meg kellett  halni.  
Két  nap múlva  Barta Istvánnak  a fia beteg  lett,  
Épp elég volt  az  apjának ez  a két  gyászos  eset,  
Mert  a fia és testvére,  ott pihennek valahol,  
A  szambori  határ mentén, hol vad hidegség  honol.  
Ott hervadtunk  még vagy két nap,  a láger  udvarában.  
A  sok nép közt, hogy figyelek,  Szarka Elemért  látom,  
Odamegyek,  kérdem tőle, hogy te hogy kerültél  ide?  
Azt felelte,  sok hűségnek  ez lett  a végérdeme. 
Ahogy  mi ott beszélgettünk,  Kondor Pali  azt  mondja:  



„Fiúk,  nem kell  elcsüggedni!  Már  mi is megyünk haza!"  
Másnap reggel  kizavartak  a láger  udvarába,  
Egy őrmester  azt kiátja:  „Magyarok,  megyünk haza!"  
Még  aznap századonként  kellett  felsorakozni.  
Kinek rossz volt  a munkája, jobbat  adtak  őneki.  
Másnap reggel  örömmel  ment  a sok nép a vagonba, 
Láttuk, hogy odaérkeztünk,  mindegyikben van kályha.  
Ott  a kályha ellehetett, ha nem  adtak hozzá fát,  
Keservesen  húztunk benne is  tíz  napot, tíz  éjszakát.  
Mert  amidőn  egy vagonba nyolcvan  embert  betettek,  
Aztat le nem lehet írni, milyen  nehéz volt  ott a helyzet. 
Két  nap múlva  már megtudtuk,  hogy mi nem megyünk,  
Mert  biz  addig  nem nyílt ki ránk  a bezárt vagon  ajtaja.  
Akkor  aztán kinyitották  a vagonnak  ajtaját,  
Benyújtottak  nyolcvanunknak  két vider krumpli  haját.  
Másnap  adtak tíz kenyeret  nyolcvan  ember  számára.  
De már  akkor mindannyian biz  el voltunk fázlódva,  
Mert  a vagonnak  oldala fehérre volt  meszelve,  
Kimeszelte  aztat nekünk a január hidege.  
Negyedik  nap  a hideg szél  aj',  szomorú hírt  hozott,  
Kovács Gábor fia, veje  és  Szász Gábor  már halott. 
Jakab Kálmán, Vári Lajos  és  még  Szarka Dezső, 
Hogy nézheti  a magyar égből  mindezt már a teremtő! 
Utána  a mi vagonunk  is fekete gyászt  öltött,  
Torzsas Gábor  s fia a halállal  küszködött.  
Palládi József, Kovács Zsiga  és még  Kósa Berti,  
Molnár Lajos, Fazekas Károly  és  még Török Zsiga.  
Szarka Lajos  így  szólt hozzám:  „Szomszéd,  most  már 

végünk van, 
Nekünk is itt meg kell halni  a piszkos vagonban."  
Hatodik nap egy reggelre  újra megállt  a vonat, 
A halottakat kihányták  és újra tovább haladt.  
Úgy maradt  ott  a sok halott,  az  út szélén  meztelen,  
Még  a nap is elhalványult,  nem  süt rájuk fényesen. 
Mer' még ilyen  a történet lapjába  nincs felírva, 
Mert ha eztet feljegyeznék, sokan olvasnák  sírva.  
Biz  ezeket a tollal  is  alig lehet  leírni,  
Rajtunk látszott, hogy mit lehet  az embernek kibírni.  
Tizedik nap végére  mégis  Sztalinóba  érkeztünk,  



Kik még éltünk ezidáig, irtásokat  szenvedtünk.  
Nagy nehezen leszállottunk,  de nem tudtunk  menni,  
Hiába is próbálkoztunk,  nem tudunk  elindulni.  
Nagy nehezen  elindultunk  a nagy töretlen  hóba,  
Szarka Lajos, Lenyel Endre,  hárman  összefogózva.  
Végre egy nap rozzant  épületbe  érkeztünk,  
De még akkor  sem  akartak enni  adni  minekünk.  
Egy öreg tiszt, hogy odajött,  az  adta  parancsba,  
Nekünk rögtön  enni  adni, mert félig meg vagyunk fagyva.  
De Berki Dezső nem evett,  már  akkor  elaludt,  
Nem  is ébredt többé ő fel, mert örökre  elaludt.  
így  indultunk mi Szamborból,  hogy  már megyünk haza,  
Hej, de sokat vártak  otthon  a szerető  családba.  
Aki  többet  nem tért vissza  abba a boldog  hajlékába,  
Ki tudja, hogy hol  porlott  el, messze  Oroszországba! 
Minket másnap elhelyeztek  olyan kórházfélébe,  
De biz  abba majdnem  megvett  a jó  Isten  hidege.  
Ismét eljött  a végzetes  napjai  sok  embernek,  
File Károly  sógor tudja, hogy mennyit  eltemettek.  
Bent még,  ahogy néhány napot töltöttünk  Sztalinóba,  
De sok édes jó  apának eljött ott  a végóra. 
Aki  egykor bús könnyek  közt és zokogó  kebellel  
Hagyta otthon  a családját, messze földön hervadt  el.  
Egy bús napon,  amikor bementem  Lengyel  Endréhez,  
Könnybe  lábadt  a két  szeme: „Sógor,  nekem letűnt  az  élet.  
Egyre kérlek, ha véletlen  hazasegít  az Isten, 
Mondd  szerető családomnak, hogy  én itt  elszenvedtem."  
Másnap éjjel  éjfél tájban  mentünk  el  a fürdőbe, 
Barta Sándorral  mi ketten  mentünk  annak befelé.  
Egy órára járt  az idő amidőn  visszaérkeztünk,  
Lefeküdtünk a szobába, deszkapriccsre  lefeküdtünk.  
Már  én ahogy szenderettem  álomban  elfele,  
Arra lettem figyelmes,  hogy  Sándor beszél félre.  
Nem tudtam,  mitévő legyek,  a félelem körülvett,  
Azt  gondoltam, hogy  most már  engem is elér  a végzet. 
Bús könnyek közt, fájó szívvel  álltam  ott  mellette,  
S  még egy pár mély  sóhajtás,  s a lelkét  kilehelte.  
Hogy megvirradt,  én meg rögtön  a bátyjához  szaladtam,  
De  azt mondták,  ne  menjek oda be,  mert már ő is halva van.  



Nem  zúg úgy  a megolvadt  kő Vezúv  szörnyű  gyomrába,  
Mint  ahogy megsújtott  ezen hírnek  hallása.  
Hát  már mind itt maradunk,  bátyám,  öcsém,  testvérem?  
Most  már én csak magam vagyok,  engem is  ér a végzet. 
Úgy látszik, itt nem válogat  a kegyetlen  zord halál,  
Vagy egyikre vagy  másikra hirtelen  rátalál.  
Bejött  ismét  a szobába,  Lengyel Jóskát  megfogta, 
Hiába  is küzdött  ellent:  gondoljon  családjára!  
De a halál kérlelhetetlen  és nem  adott  kegyelmet,  
Nem nézte  az otthon  maradt  neveletlen  gyermeket.  
Másnap  Debreceni Sándort  fogta  erős  kaijába,  
Vagy két heti  küzdés  után  őt is  letiporta.  
Hasztalan  szólt bús sóhajtás haza a  gyermekekhez,  
Otthon  maradt kedveséhez,  apjához,  testvéréhez.  
„Egyre  kérlek benneteket, ha ti  hazamentek..."  
De több szó  nem jött  az ajkára,  csak könnyei  peregtek.  
Répási  Gábor  és  a fia azok is ott  pihentek,  
Sztalinói  hideg földbe,  csendesen  elsenyvedtek.  
És ezután  Polyák Bertit  Sarkadi  Károllyal,  
Csapott le rájok a halál  erős, vaskos  marokkal.  
Ők is küzdtek ellene,  nem akartak  engedni,  
Nem  akarták gyermeköket  ily korán  árván  hagyni.  
Pál János  és  Selyfor Jóska, Polyák Ferenc  és Nyilas  is,  
Őket is  a végzet  elérte  rövid  pár  nap  múlva,  
Ők is  ártatlanul  kerültek  egy közös  sírgödörbe.  
Február huszadikán  Szarka Gábor  beteg lett.  
Másnap reggel  kérdem:  „Hogy vagy  sógor?"  „Elért  a végzet. 
Én már haza nem mehetek,  mondd  meg  feleségemnek,  
Viselje gondját  anyámnak, két árva  gyermekemnek."  
Szegény  Ombódi Sándorral  vittük  át egy  kórházba,  
S  azután hogy hova lett,  aztat  senki  se tudja. 
„Károly  bátyám",  így szólt hozzám:  „Áldja  meg a jó  Isten,  
Úgy érzem, hogy  mi nem látjuk egymást már  az életben.  
Hogyha  maga haza megyen,  mondja meg jó  anyámnak,  
Gyászba borult iijú  élete virágzó  tavaszának."  
Behoztak  a mi szobánkba  egy fiatal  gyereket,  
Kérdem tőle hova való,  azt mondja, hogy  Zéténybe. 
О is  kérdi, hogy hol  laktam,  én meg mondom, hogy Váriba. 
Ő  vele  is volt  egy  vári,  abba másik  kórházba.  



Érdeklődtem, hogy hogy hívják,  azt mondta,  Domonkos  
Károlynak, 

De már ő is  elköltözött  az élők  sorából.  
Nagyon  sokat emlegette  a jó  szüleit,  családját,  
Könnyes  szemmel  gondolt rájuk, hogy maradtak  árváknak.  
Érdeklődtem  továbbra is, nem-e volt  ott több földi,  
„Úgy emlékszem, hogy nem volt több, hanem inkább muzsalyi." 
És kérdeztem  a neveket,  de nem emlékezett  rá.  
„Hanem volt  ott egy jó  ember, úgy hívták, hogy  Tóth Balázs.  
Ő még  akkor életben volt,  de el volt már  gyöngülve,  
Ő  mentett  meg  a haláltól,  búsan váltam  el tőle." 
És  mi,  akik megmaradtunk,  sötét  gyászba  merülve,  
Mindig vártuk  mikor fúj ránk a halál hideg  szele.  
Egy szép napon  egy órára engemet is feltettek, 
Harmincunkat  Csisztyákovra  egyenesen  elvittek.  
Fájós  szívvel  bús könnyeket  engedtem  a sorsomnak, 
Fájt  a szívem,  mikor láttam,  a váriak  ott  maradtak.  
Csak én magam  mentem tőlük messze,  Csisztyákovra,  
Azt  gondoltam, ha meghalok,  nem lesz  aki  megíija.  
De  az isteni  gondviselés  engemet  hazahozott,  
Mindezekért  az Úr Jézus  szent neve legyen  áldott.  
Ott töltöttem nyolc hónapot,  abba a vad  kórházba,  
Veije  meg  az Isten,  aki  a fundamentumát  rakta.  
Hej,  de sokat kellett  benne októberig  tölteni,  
Sok bús napot  és éjszakát kellett  ottan tölteni.  
Csak  az tudja, ki próbálta  ezt a szörnyű helyzetet,  
Hogy lehet  áldani  érte  az idegen  nemzetet.  
Végre mégis elérkezett  októbernek hónapja,  
Fényesen jött fel rám a nap október hatodikára. 
Egykor régen  gyászba borult tizenhárom  magyar felett, 
De  én  akkor  úgy éreztem, eljött rám a kikelet. 
Hogy mily boldog volt  azon nap,  én  azt le nem írhatom,  
Mert nincs oly toll,  nincs  rá szó, nincsen reá fogalom. 
Végre  mégis  csak elindult  mivelünk is  a vonat, 
De bizony  az hiába ment,  két nap nem messze  haladt.  
Két nap múlva  az elindult  mint egy eszeveszett  szél,  
Meg  sem állott  addig,  amíg Besszarábiába  nem  ért.  
Itt  oszt  én már valamivel jobban  éreztem  magamat,  
Úgy éreztem,  az orosz föld csendesen  már  elmarad.  



Még egy napot mentünk,  aztán  ki  is értünk belőle,  
Estére  már beérkeztünk  a románok  földjére.  
Itt már jobb volt  a mi  sorunk,  nem voltak  izgatottak,  
Mert  a román civil  népek bennünket jól  fogadtak.  
Mert jól  tartottak bennünket  szőlővel és  kenyérrel,  
Amíg  élek én  aztat  már soha nem felejtem el.  
Itt már megint három napot kellett nékünk tölteni,  
Bár nékünk  egy perc is  sok volt,  bele kellett  nyugodni.  
Már a hadnagy  is megunta,  aki  kísért  bennünket,  
Mit lehetett,  mindent megtett, hogy hamarabb vigyenek.  
Nagy nehezen elindultunk még akkor  éjszaka,  
Másnap délre elérkeztünk  Aradra.  
Itt láttuk meg, hogy igazán  mi  a magyar  szeretet,  
Hogy beértünk,  özönével hoztak levest,  kenyeret.  
Itt tudtuk már értékelni,  mi  a magyar  szeretet,  
És hogy lehet meggyűlölni  az idegen  nemzetet.  
Ne feledd hát  aztat  soha, hogy magyarnak  neveznek,  
Míg ezen  a világon  élsz,  a sírodba  nem tesznek.  
Légy hű hozzá  mindig,  míg élsz,  ezen a nagy világon,  
Hogyha meghalsz,  a sírodra  magyar föld  domboruljon.  
Akik pedig távol  messze  meghaltak  idegenbe,  
Legyen  az a föld szent,  amely porló  testet befedte. 
Aradon  megint két  napot kellett  nekünk tölteni,  
Pedig vágytunk hazafelé,  de nem tudtunk  mit  tenni.  
Végre  mégis  egy gyorsvonat vezetője  azt mondja: 
„Jó emberek!  Maguk tán úgy újévre  érkeznek haza.  
Ügy menjenek,  ahogy tudnak, hol vonaton, hol  gyalog,  
Nem számít  csak mentől  előbb lássák meg a családot." 
Útnak is vettük magunkat  mi ottan  egynéhányan,  
Alig  mentünk egy pár órát,  egy vonatra  felszálltunk.  
Mire jól  beesteledett,  elértünk  Nagyváradra,  
Itt  a vonat  nem ment tovább, ott háltunk  az  éjszaka.  
Azt  mondták, hogy  reggel indul,  de csak nyolc  óra tájba, 
Akkor ismét csak felültünk, délre  elindultunk  Szatmárra. 
Ahogy  oda megérkeztünk,  adtak enni  eleget,  
Nemsokára  kiindultunk, láttuk  a muzsalyi hegyet. 
De míg onnan hazaértem,  sokat kellett  szenvedni,  
De  sok vészen,  akadályon kellett  áttörekedni.  
Halmi  mellett  egy állomáson,  ott  a vonat  megállott,  



Mi egy kicsit  leszálltunk,  egy orosz tiszt  elfogott.  
Mert  ő is  egy vonat foglyot kísért  egész  sietve,  
Minket tovább nem engedett, hanem menjünk ővele.  
Itt már nékünk nincs mit tenni,  csak ott kellett  maradni,  
Mire  a nap lehanyatlott,  ketten  el tudtunk  szökni.  
Nekivágtunk  a határnak,  az iszonyú  sötétbe,  
Addig jártunk  a sötétbe,  elértük  a  Túr vizét, 
Le is értünk  a vízpartra,  de ott  a víz  mély vala, 
Nem tanácsolá  az által  menni  a félelem  angyala.  
Ott töltöttük  az éjszakát, reggel  mikor  szürküllött,  
Csedrek  felől  egy lófogat korán kóróért  kijött.  
Éppen  szóval  el is  értük,  meg is  állott  egy  szóra:  
„Legyen  szíves megmondani,  hogy juthatunk mink túlra?"  
Arra fordult  a szekérrel,  és jött hozzánk  közelebb,  
Azt  mondja:  „Emberek,  én maguknak  segítek."  
Kifogta  az egyik lovát,  s hozzánk  áthajtotta,  
Elébb egyik,  azután meg másikunk  ment  át rajta. 
Megköszöntük  néki  szépen  az ő  szívességét,  
„Ne köszönjék jó  emberek  emberi  kötelességét."  
Ahogy tőle  elköszöntünk  nekünk utat  mutatott,  
Alig mentünk  egy fél  órát,  már a román  elfogott.  
Hogy  román volt,  azért  abba is meg volt  a becsület. 
Egy kicsit  gorombáskodott,  azért csak  elengedett.  
Sötét  este lett  az idő, hogy  Újlakot elhagytuk, 
Azt  mondom  a cimborámnak:  „Most már nyugodtan  vagyunk."  
Ahogy  elértük  az utat,  amely letér  Csetfalvára, 
Én letértem hazafelé,  ő meg ment Beregszászba. 
Nagyon  szépen megköszöntük  egymásnak tett hűséget, 
Aztán  egy kézszorítás:  „Jóbarátom,  Isten veled!" 
És amikor  elérkeztem jó  falum határára,  
Leborultam,  imádkoztam  Istennek hálát  adva,  
Hogy engemet hazahozott  szörnyű nehéz  helyzetből.  
Patakként folyt nekem  az örömkönny  szememből.  
De mielőtt hazaértem, rágondoltam  azokra,  
Kiket egykor velem együtt vittek  Oroszországba.  
Hej, de sok édesapa lett  annak  áldozatja,  
Akit  csúfos bánásmóddal  kergettek  a halálba. 
Magyar fiúk,  magyar lányok,  dobogjon  a szívetek, 
Ha e könyvet olvassátok,  e gyászos  történetet.  



Terjesszétek firól fira e gyászos  esetet,  
Hogy még unokáitoknak vésődjön  emiékezetökbe!  
Szánd meg Isten  a magyart,  kit vészek  hányának,  
Nyújts feléje védő kart tengerén  kínjának.  
Balsors,  akit régen tép, hozz reá víg  esztendőt,  
Megbűnhődte  már e nép a múltat  és jövendőt. 

1946—1947 
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Idegenbe eltemetettek felett 

(dal. 35. zsolt.  Perelj Uram) 

I. 
Sírva  zokog ma  az ének 
A magyarok  Istenének!  

Emlékezésünk  e nagy  napján,  
Őseinknek megszentelt  hantján!  

Óh, mert  akik értünk haltak:  
Jeltelenül  nem maradnak!  

Sírjukon  él  a  szeretet:  
Örök hála  s  emlékezet!...  

II. 
Boriszói  temetőben  
Sok magyar van  eltemetve.  

Szalókáról vagy hetvenen,  
Nem ejtettek rá egy könnyet  sem.  

Nem ejtettek,  mert  nem tudva,  
Hogy  a hitves  már  a sírba. 

Eltemették mint  állatot,  
Senki búcsúszót  nem mondott.  

III. 
De, mikor  megjött  a híre, 
Kik maradtak  el  örökre,  

Akkor volt  nagy  sírás  minálunk,  
A  szemünkből  zápor könny hullott.  



Nem vigasztalódott  senki,  
Mert  nem tudta felejteni  

Ki  a fiát, ki  a férjét, 
Ki  pedig  a jó  testvérét.  

1947 
Szerzője: ismeretlen 
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FILEP JÁNOS 

Bús magyarok...  

Bús magyarok  imádkoznak  
Égi  atyánk hozzád.  
Fordítsd felénk,  magyarokra 
Jóságos  szent  orcád.  
Sírva kérünk, fohászkodunk, 
Hozzád  száll  a lelkünk. 
Ennyi  tenger  sok fájdalmat 
Meg nem  érdemeltünk.  

Tagil, 1947 
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FILEP JÁNOS 

Búcsúzom  tőled...  
Búcsúzom tőled  kis falum, 
Búcsúzom tőled jó  anyám.  
Akik  úgy szerettek  engem,  
Soha  sem látlak talán.  
Gyermekkori  szép  emlékek,  
Hogyha rátok  gondolok,  
Szememből  a fájdalomnak 
Nehéz könnyei  csorognak.  
Elnézem  a madarakat, 
Boldogan szállnak tova,  
De előttem be van  zárva  



A láger nagy kapuja.  
Fenn  az égen  bárányfelhők  
Úsznak napnyugat fele,  
Üzenetet küldök vélük 
Drága szülőföldemre.  
Otthon lévő  szeretteim,  
Isten  áldjon meg  bennetek,  
Ha itt lehelem  ki ifjú lelkem, 
Sose felejtsetek  engemet.  

Tagil, 1947. május 4. 
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VADNAY ANDRÁS 

Emlékül 
Emlékül hagyom nektek  az én  emlékemet:  
Néked egy bús magyar  dalt,  néked  egy  könnycseppet,  
Én huncut ifjúságom hulló  csillagfényét,  
A  mi együttlétünknek egy-egy  drága  percét.  

Ne tudjátok  meg soha, mi  az rabnak  lenni,  
Ott bent a szív legmélyén  árván  felzokogni.  
Elszakadni  szeretőtől, baráttól,  hazától,  
Búcsúcsókot kapni könnyező  édesanyától.  

Ne törjön meg szemetekben  soha  a fény, 
Ne tudjátok meg,  mi  az a szenvedés.  
Csak a térképről  ismeijétek Ázsia Uralj át, 
S  a mesélő  ajkáról vérkönnyes  rabságát.  

Én megköszönöm,  ha volt  szív részvéttel  irántam,  
Ha volt köztetek valakim, kinek fájt szabadságom  rablánca.  
Köszönöm  a titkon  ejtett könnyek  néma  sóhaját,  
A velem együttérzők felém szálló  imáját.  

Nyugat-Szibéria,  1950  
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FEDÁK  LÁSZLÓ  

A kolimai  magyar rabok  hitvallása  

Nem félünk a  szenvedéstói,  
Nem félünk a kínzástól, 
Nem félünk a börtönöktói, 
Nem félünk a haláltól. 

Attól  félünk, hogy  rabságban 
Éljük le  életünket,  
Hogy szép hazánk,  Magyarország  
Rákosinak rabja lesz.  

Adjál nékünk jó  Istenünk,  
Annyi  erőt,  kitartást,  
Hogy hazánkat,  nemzetünket  
Tegyük újból  szabaddá.  

Öntsél  erőt, hitet,  kedvet  
A csüggedő  lelkekbe.  
S  bízzunk  abban, hogy miénk lesz 
Újra  a nagy  győzelem.  

1950 
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VADNAY ANDRÁS 

Verses levél  kislányaimnak  

Ha majd  egyszer  számon kérik tőletek  apátok nagy  bűnét...,  
Ellenetek próbálják felhasználni nyolcéves  börtönét,  
Szemetekbe vágják, hogy becstelen,  aljas  ember volt, 
Ti  ne ítéljétek el,  és meg  se  tagadjátok.  

Az  ár ellen  úszni  képtelenség  és nem lehet,  
Ki mégis megpróbál,  az menthetetlenül  elveszett.  



Az érvényesülés  a kor irányzatának hűséges  majmolása,  
Tarka  köpenyeg színének lélek nélküli  érdek forgatása. 

Apátoknak  nem volt ilyen  köpenyege,  
Rongyos  zöld  zubbonyán foltot hagyott bajtársai vére. 
Nem tudta levetni,  eldobni  avagy újat venni  magára,  
Szent volt  az esküje:  kötelezte fajtája, hazája...  

Fájt ugyan  a börtön, de büszkén  lépett  át kapuin, 
Sorsával  osztozni  kívánt  elbukott  nemzete füstölgő  romjain,  
Kegyelettel  koszorút vélt tűzni  édesapja jeltelen  sírjára,  
Hogy  ne csalódjon  az öreg katona  egyetlenegy fiában. 

Szerette fajtáját, kit  a haza szeretettel  szívébe vésett,  
Könnytől  ázott  szemei ködhomályon  át a messzeségbe  néztek.  
Nem látott mélyebben a jeltelen tömeghantok magyar sírjainál,  
Egy hazug világ bűneinek  ártatlan  halottainál...  

És bűnöm volt  még szókimondó  igazságos  érzetem,  
A „háromnapos  munka" érthetetlen,  nagyon fájó végzete. 
Számon mertem  kérni  sok ezer testvérem  s apám halálát,  
Bírálni  az istenített  Sztálin  embertelen  hibáját.  

Mert vajon maradt-e  könny nélküli  magyar ház  Kárpátalján?  
Ahol  a férjet, apát, testvért,  fiút  avagy a rokont  ne  siratnák?  
Jeltelen hantjaikról  hiányzik  az utolsó  kegyelet,  
Fejfájukra, keresztjükre  se koszorút,  se virágot  nem vihetek.  

Ezért  ült apátok,  de ti  ne  szégyelljétek,  
Áldozata lett becsületének,  hitének.  
Becstelen  ember  az, ki  meggyőződés  nélkül  köpönyeget forgat,  
Ki vizet  prédikál  s közben borral  koccintgat.  

1950 
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Kemény,  konok ember...  

Kemény,  konok  ember,  
Mondogatták rólam.  
Nem törődtem véle;  
Ha konok, hát jól  van.  

Mert  a börtönélet 
Igazolta  mélyen:  
Bár  megöregedtem,  
Tart  még  az  erélyem.  

Nagy szigorúság van 
A  rabtáborokban.  
Akármi  történik,  
Az  őr nyomban  ott van. 

Egyébként is  gyakran 
Átkutatnak mindent.  
Még  a lépésünk is  
Szemmel tartják  kint-bent.  

Leginkább  az írást 
Tekintik veszélynek,  
Mert  a sorok közt is 
Híresztelést vélnek. 

„Szeme  szenestuskón  
a  szénégetőnek."  
Itt  az írók írnak,  
S  nagy terveket  szőnek.  

Én is látok,  hallok.  
Gondolatom támad,  
De nem merek  írni,  
Féltem  az irhámat.  



Ám a konokságom, 
Meg  az  írhatnékom,  
Segítenek  mégis,  
Elérem  a célom. 

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

Ilyent nem pipált  még 
Ez  az  emberöltő;  
Megiratlan versét  
Emlékezi  a költő. 
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Amikor  elhagytak...  
Huszti Bélához 

Amikor  elhagytak  
És semmibe  vettek,  
Jöttél  te  énhozzám 
Isten  igéjével.  
Megmutattad  nékem  
Újra  az énemet 
És hogy nincs még veszve 
az egész  életem.  

Megmutattad  nékem  
Az élet  értelmét,  
És  azt, hogy félnem kell 
A jó  Isten  lényét.  
Őhozzá kell  térnem 
Reggel;  este,  délben, 
Mert  Ó kormányozza 
Mindenik  lépésem.  



Úgy beszéltél  hozzám  
Amint  egy jó  pásztor,  
Aki  megtalálta  
A kóbor jószágot. 
Jó  szóval,  örömmel  
Tereli  a nyájhoz, 
Te is így vezettél  
Vissza  barátimhoz.  

Óvtál. tanítottál, 
Mutattad  az utat, 
Mely ha göröngyös  is,  
Hazafelé  mutat.  
És mikor  esténként  
Imádba foglaltál,  
Éreztem  és tudtam: 
Fiaddá fogadtál. 

Nem tudom ezt  néked 
Sehogy  viszonozni.  
Csak e pár kis  sorral,  
S  forró  óhajommal  
Suttogja  a szívem: 
Addig  az ideig, 
Míg haza nem  térhetsz,  
Vezéreljen  Isten.  

Bratok,  1950. szeptember 15. 
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A kolimai  rabok  himnusza  

Szomorú  a sorsa 
A  Sztálin-raboknak,  
Távol  a hazától, 
Távol  a családtól.  
Nincsen  aki  megsirasson,  



Nincsen  aki vigasztaljon  bennünket,  
Erősítse  hitünket.  
Én Istenem, jaj  de nehéz 
Sztálin-rabnak  lenni.  
Én Istenem, jaj  de nehéz 
Sztálin-rabnak  lenni.  

Refrén:  Föl  a harcra  bátran,  
Nincsen veszve  semmi,  
A  szabadságunkat  visszaszerezzük.  
Ha Isten velünk,  ki  ellenünk,  
Sztálinnal  majd  elbánunk.  

Fogjál fegyvert,  bajtárs,  
Küzdj  az  igazságért,  
A  szabadságunkat  visszaszerezzük,  
Ha Isten velünk,  ki  ellenünk,  
Sztálinnal  majd  bátran  szembeszállunk.  

1951 
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Sztálin  arcképe  
(Részlet) 

Te vagy, te vagy,  Sztálin  Jóska,  
A gaz  postarabló,  
Véreskezű  tömeggyilkos,  
Hóhér,  gyújtogató.  

Nézlek téged,  
S  gyönyörködöm  képeid  ezrében,  
Olvasgatom,  „élvezgetem"  
A rólad írt  dics-verseket.  

Kolhoz kellett,  ötéves terv,  
És  Sztahanov-mozgalom,  



Minden  eszköz jó volt  ahhoz,  
Hogy  a népet  megzsarold.  

Ott  lógsz majd  a Vörös  téren,  
Tested  a szél  himbálja,  
Nem lesz  ember  a földtekén, 
Aki téged  sajnálna.  

Hullád fölött varjú  károg,  
S hívogatja  társait,  
Azt  rikoltja:  krá, krá, krá,  krá,  
itt  már  Lenin  sem segít.  

1952 
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Az ungvári  börtönben  
(Részlet) 

Örök emlék  az  életemben 
Április  10 —  negyvenkilencben  
A szovjet  börtönben.  

Akkor láttam  utoljára  
Jó  anyám s feleségem, 
Kettős  rács  és pisztolyos  őr  
Választott  el  minket.  

Lejött  már a fellebbezés, 
Jogerős  az ítélet, 
Még egy pár nap, s Isten veled 
Családom és szülőföld.  

Megadták  a nagy  kegyelmet,  
Láthatom  a családom, 
Elbúcsúzom  szép csendesen 
Jó  anyámtól,  Ungvártól.  



Bent állok  a fogadóban, 
Szívem dobog,  zakatol,  
Hol  a hangom, mért  reszketek,  
Mért kínoz  a fájdalom? 

Ez a szoba nincs  kifestve,  
Nincs virággal  díszítve,  
Csupasz falak, rácsos  ajtók,  
S körös-körül  szögesdrót.  

Hat hónapja  ülök én már 
Az ungvári  börtönben,  
Családomtól  elrabolva,  
Huszonötre ítélve. 
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Mikor magam  vagyok...  
(Részlet a szerző önéletrajzi költeményéből) 

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

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

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

De a kegyes  Isten  
Ottan is  megtartott,  
Megőrzött  engemet,  
Meg is  szabadított...  



Ezért  a nagy  kegyért  
Dicsőítem  Istent,  
Mindig  és  mindenkor:  
Itt  alant,  s majd ott fent... 

Aranybánya,  1953. december 1. 
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Nagy Jóska  halálára  

Sír  az  erdő,  zúg a tajga, 
Haldoklik  egy rab magyar,  
Sebe vérzik,  arca  sápadt,  
Nem megy többé már haza.  

Seblázában  anyját hívja, 
Kéri  drága jó  anyját,  
Imádkozzon  az Istenhez,  
Hozza haza rab fiát. 

Nincs  segítség,  nincsen  mentség,  
Haldoklik  a Nagy Jóska, 
Szegény  anyja, édesanyja 
Hiába várja haza. 

Jóska helyett  üzenet  megy  
Szegény édesanyjának, 
A rab fiát, Jóska fiát  
Haza többé  ne váija. 

— Drága jó  anyácskám,  drága jó  anyám,  
Árva rab fiadat haza  már ne várd. 
Nem megy ő már vissza, 
Nem megy ő haza, 
Teste itt  porlad  el,  
Sírja jeltelen. 



Itt  alussza  álmát,  
A vad  Kolimán,  
Lelke fenn  az  égben 
Őrködik terád.  

1953 
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Hazamegyünk... 

Sötét Tajga erdő kellős  közepén,  
Messze,  ott valahol  Tajset  közelén,  
Hol  a lombos  erdő völgykatlant  zárol,  
Lent  a mélyben lapul  egy fogolytábor. 
Bánatköd  borul  rá, mint  drapéria,  
Szomorú  hely ez  a rabkolónia. 
Est  alkonyatkor,  ha felsír a szél,  
Magyar rabok  ajkán panaszos  dal kél:  
Fiúk!  ah mily gyorsan  szállnak  az évek! 
Hogy foszlanak szét  az édes  remények?!  
Kesereg  a lelkünk,  s úgy fáj  a szívünk, 
Mikor látjuk újra, kiket  szeretünk?!  
Óh, hogyha sokáig ittmaradunk  még,  
Elvérzik  szívünk,  s beborul  az ég!  
Minden  áldott napon, ha leszáll  az est, 
Tajga  erdő lombja  mesélni  kezd.  
Magyar  szívek mélyén  remény tör  elő,  
Foszladozni  kezd  a bánatos felhő. 
Hulló könnyek  gyöngye  száll,  mint a pára, 
Kósza  szellő viszi  el  a magyar tájra.  
Ott, mint üzenetet felismerik még, 
Felcsendül  benne  a régi  reménység:  
Fiúk!  ah mily  gyorsan  szállnak  az évek...  
Valóra válnak  az édes  remények!  
Nem sajog  a szívünk,  nem  sír a  szemünk!  
Viszontlátjuk újra, kiket  szeretünk!  



Fiúk!  fel  a fejjel! — már nem  csüggedünk,  
Szeretteink várnak — mind  hazamegyünk!  
Hazamegyünk!  Hazamegyünk!  

1954. január  18.  
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Sötét  nagyhegy...  

Sötét  zord nagyhegynek  déli  oldalában  
Áll  egy kicsi  raktár  a csöndes  magányban.  
Magas kerítése  mezőn néz lefelé, 
Le a nagy Tiszára,  Magyarország  felé...  

Hát én merre nézzek,  mely tájat  szemléljem...?  
Őrszobámba  ülve merengek  ekképpen.  
Nézzek bár délre, keletre vagy  nyugatra,  
Nem  száll  el  a lelkem  eme bús tájakra.  

Észak felé nézek,  óh — de mit  láthatok? 
Előttem  a nagyhegy,  mint egy sötét  átok.  
Mért is nincs  oly erőm, hogy ketté vághatnám? 
Felét jobbra  tolnám, felét balra  tolnám...  

Aztán  megnyugodnék,  mert látnám falumat, 
Szemem gyöngysugara  keresné  házunkat.  
Lelkem elrepülne  kicsi  családomba,  
Csókomat halmoznám mindnyájukra  sorba'...  

Elszállok  én úgyis lélekben  hozzátok,  
Bármily  nagy  is e hegy, tetején  áthágok...!  
Lélek előtt  nincs  gát, sem erős  hatalom: 
Ölelem asszonyom,  drága pici  lányom...  

Aranybánya,  1954. május 2. 
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Elraboltak... 

Elraboltak tőled,  Édes,  
Hárman jöttek  értem.  
Kis fekete kocsin  vittek,  
Éppen hogy befértem. 

Szörnyű volt  az  elválásunk!  
Én magamnál  voltam,  
De te, Édes,  összetörve  
Feküdtél  félholtan.  

Eszelősen  sóhajtottad,  
Mikor  elbúcsúztunk:  
„Elhagyott  az Isten,  Sándor!"  
Aztán elvált  utunk.  

Évi  nem volt  éppen  otthon  
— Én kedves  egy lányom! — 
Szernyén járkált  élelemért,  
De nagyon  sajnálom.  

Kis  fiacskám az  ablakon  
Az  utcára  bámult,  
A fekete kocsit  nézte,  
Vajon merre  száguld?  

Kétszer  is  rákiáltottam: 
„Gyere  ide,  Drága!"  
Nem értette,  miről van  szó,  
Szívem kis virága! 

Aztán vittek...  Futott velünk 
A gépkocsi  messze.  
Én  az úton  eltűnődtem:  
Visszatérés  lesz-e?  



Rámcsukták  a börtönajtót — 
Mikor  a kulcs fordult, 
A vasajtón  a tolózár 
Egy nagyot  csikordult.  

Belesajgott  a szívembe, 
És bevallom  nyíltan:  
Leborultam,  imádkoztam,  
Azután  meg  sírtam.  

Én Istenem!  Miért  büntetsz?  
Ugyan mit vétettem? 
Nemzetemért  becsületből  
Tettem amit tettem. 

Pár nap múlva kezdődtek a 
Börtön-események. 
Két hónapig  sorakoztak  
Ellenem a „tények".  

Rám nyomoztak,  kihallgattak,  
Legnagyobbrészt  éjjel.  
A vallatás  kegyetlen  volt,  
Vadállati  kéjjel.  

Tárgyalásom röviden folyt, 
Mentségemre  semmi.  
Elítéltek...  Nyolc  esztendő,  
S  már lehetett  menni.  

így volt,  Édes. A többit  majd  
Apránként  elmondom.  
A börtönben  sok időm van, 
Semmire  sincs  gondom.  

Te meg, Anyja!  Kisfiúnkat  
Neveld jóra,  szépre!  
Legyen bátor,  becsületes,  
Ember  mindenképpen!  



Mondd neki, hogy  édesapja  
Rab és reád  bízta.  
Tanítsd  meg rá, hogy  a múltam, 
Becsületem  tiszta.  

Végül  annyit, hogy  értetek  
Imádkozom  egyre:  
Én Istenem, a keresztet 
Vállainkról vedd le!  

Szibéria,  1955. április 23. 
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Bús  „Babilon"-ban...  

Bús „Babilon"-ban  bánat  árja  
sorvaszt,  a szívem búban váija,  
Mit fog a holnap még rám hozni:  
„Uram, taníts  meg  imádkozni!"  

Gyenge  hitemnek egy-egy  ágát  
Az élet-szú  lassan  rágja  át,  
Levele  kezd  már hulladozni:  
„Uram, taníts  meg  imádkozni!"  

Hányódik lelkem titkon,  árván,  
Mint kicsi  gálya tenger  árján.  
Reményem  is  kezd foszladozni:  
„Uram, taníts  meg  imádkozni!"  

A  szeretetben  restül  szívem,  
Szeretteimért  hevül híven. 
De nem tud  másért is  áldozni:  
„Uram, taníts  meg  imádkozni!"  



Bús „Babilon"-ban  éj-nap  bánat,  
Vágyakozom  én teutánad.  
Szent szíved késztet  áhítozni:  
„Uram, taníts  meg  imádkozni!"  

1955 
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Más táborba...  

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

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

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

Szibéria,  1955. április 21. 
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Minap  éppen...  
A minap éppen enni  mentünk,  
S  az úton elmaradt  mellettünk  
Egy öreg, ráncosképű  lengyel;  
Egyidős lehetett  a heggyel. 



Nyitott levél volt  a kezében, 
Látszott, hogy  azt olvasta  éppen.  
Zokogva  sírt, mint  árva  gyermek,  
Akit ok nélkül  ütnek-vernek.  
Oh, milyen megdöbbentő  látvány!  
Barátom is megtorpant  láttán.  
Az  oka bizton  nem fikarcnyi,  
Hogy zokogott  az öreg harcfi. 
Visszatérőben kővé váltan 
A konyha mellett  állni  láttam. 
Ráhűlt  a könny  az  orcájára,  
Mint  a fagyöngy a tölgy  ágára.  
Megérdeklődtem tőle  csendben,  
Valami  nincs tán  otthon  rendben?  
Vagy  mégis,  mi volt  a levélben, 
Hogy könnyezett  az úton  délben?  
Előbb csak  állni, várni  hagyott,  
Majd megértvén, hogy  magyar vagyok 
Beszélni  kezdett — látszott  rajta,  
Hogy próbált ember, harcos fajta. — 
„Varsóban  laktunk a Fő téren, 
Házam  és kertem volt  ott,  kérem; 
Katona voltam, ennyi  tellett,  
De hát több nekünk nem is  kellett.  
Egyszer  csak irtózatos  hullám 
Elsöprő  áradata után 
Földönfutás lett népünk útja;  
De hiszen  ezt  már  Ön is tudja. 
Öreg vagyok  már,  sokat  éltem,  
S huszonöt  évre  elítélten.  
Négy éve már, hogy én is  hordom 
A rabtáborban  szörnyű  sorsom.  
Öt fiam katona volt  szintén,  
Felőlük kaptam máma hírt  én:  
Mind  az öt  elhullt  harcban hősen.  
Egy lányom volt;  nem él ő  sem.  
Hű feleségem „Urálon túl"  
Megháborodott  a sok gondtul.  
Na mondja, kérem,  ennyi  bánat  



Elgörbíthette-é  a számat?" 
„Hát...  igen" — szóltam  elmélázva,  
S  remegtem, mintha hideg rázna.  
És hálatelten  úgy  éreztem:  
Nem is nehéz  az  én  keresztem.  

1955. április 14. 
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Ha elmégy majd,  Édesanyám...  

Ha elmégy majd,  Édesanyám 
Az ungvári  templomba,  
Imádkozz  ott fiadért, 
Aki  messze,  távol van. 
Sírva kéljed  a jó  Istent,  
Hozza haza  fiadat,  
Mert szegénynek  a rabságban, 
De szomorú  a  sorsa.  
Szól  a harang,  lélekharang  
Az ungvári  templomban,  
Gyászmisére  hívogatja  
A  családtagokat.  
Ne szólj harang,  lélekharang,  
Ne hívj  gyászmisére,  
Mert jó  anyám  imádságát  
Meghallgatták  az égben. 

Kiszabadult,  hazafelé 
Útban van már  a fiad, 
Örömkönnyek,  igaz  gyöngyök  
Szegélyezik  az utat. 
Szebben  dalol  a pacsirta, 
Illatosabb a virág, 
Szabadságtól,  boldogságtól  
Hangos  máma  a világ. 



Szól  a harang,  a  nagyharang 
Az ungvári  templomban,  
Ünnepben  virágokkal  
Várják  a rabokat. 
Kitárt  karok, forró  csókok,  
Szívből jövő  köszöntők,  
Térdre hullva, hálát  adva  
Dicsérik  a Megmentőt.  

Kolima, 1955 
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Mi hozzánk is  megérkeztek...  
(Részlet egy  verses levélből) 

Mi hozzánk is  megérkeztek...  egy sötét  éjszakán,  
De nem fényes éltet, bánatot  hoztak  ám,  
Mert nincs nyugodalma,  azóta  senkinek  
Sem  a riadt nagyoknak,  sem a  gyermekeknek.  
Ellenségünk  dőzsöl  a mi  kamaránkban,  
Alig hagy  meg minket ide-benn  a házba'. 
Elvisz  mindent,  amit szeme-szája  kíván,  
Mindennek végtére  a sok édesapát.  
Rabságra  hurcolta  a sok  édesapát,  
Sok édesanyának  féltve nevelt fiát. 
Rabságra hurcolta, hogy  elpusztíthassa,  
Sok iíjú  életnek mécsesét  kioltsa.  
Egy része  a népnek  Szolyván van  bezárva,  
Ott éhezik, fázik, kínlódik  azóta,  
Ennivalójukat,  méreggel  vegyítik.  
Szeretteikkel  még beszélni  sem engedik.  
Nagyobb részük pedig, túl  ment  a határon, 
Hogy mi  ott  a sorsuk,  aztat  nem tudhatjuk.  
Hiába indulnak felkeresni  őket,  
Nem találnak  sehol rájuk a szerető  szívek.  
Kár utánnuk  menni, hisz úgysem találjuk,  



Mert nem úgy vitték  el őket, hogy még lássuk,  
Nem munkára vitték,  nincs szükség  munkásra,  
Hanem elpusztítni  a nehéz  rabságba.  
Óh, mire jutottál  szép magyar ifjúság, 
Rabságba kerültél,  mit meg sem  álmodtál.  
Ellenséged földén kínlódol  rabságba,  
Ahonnan  csak gondolatba  szállhatsz  kisfaludba.  
Szép magyar ifjúság, ki rabságban  hervadsz,  
Fohászkodj  Istenhez,  Ő  megszabadíthat.  
Ő  adott fogságba:  Ő szabadíthat  meg.  
Rajta kívül  nincs  más Szabadító  itten.  

1945. január  1.  
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Nagy e sírgödör  terjedelme,  
Nem tudhatom kire  lépek.  
Szívem most tele  fájdalommal,  
Ki itt nyugszol,  bocsáss  meg nekem.  

Tudom  és érzem:  szent  ez a hely, 
Mert  ártatlanok könnye, vére, 
A hangokat  a közös  sírban,  
Itt mindörökre  beszentelte.  

Csak három  napra  indultatok,  
De lett belőle  mindörökre...  
És ki hallotta  sóhajtástok?  
Talán  csak a láger  őre.  

Hány apa, hány fiú, féij,  rokon 
Lelte itt méltatlan  halálát?  
Vajon  ki  számolta  meg a sok 
Özvegyet  és  apró  árvát?  



Édesanyák véres  könnyeit,  
Feldúlt  életet,  reményeket,  
Mátkák, feleségek kínjait,  
Vajon  ki  és  mikor  méri  meg.  

Összeszorult  szívvel  nézem  
A jeltelen,  néma  sírokat...  
A kezem ökölbe  szorul  
És fájdalmas  sírás fojtogat.  

Zokogva fordulok  Istenhez,  
De ajkam nem hagyja  el  átok!  
—  Mivel jó  urunk így tanított — 

A vétkezőknek  megbocsátok.  
Megbocsátani  a bűnösöknek, 
Mert ezt imádkozzuk  naponta.  
De, felejteni?  Nem! Nem!  Soha!  

1993. november 26., Szolyva—Munkács 



A  MEGHURCOLTATÁSOKRA  
EMLÉKEZTETŐ  DÁTUMOK  

1944. szeptember 14.: a 4. Ukrán Front megkezdte támadásait 
az északkeleti  Kárpátokban  kiépített Árpád-vonal  ellen.  

Október 27.:  a szovjet haderő  bevonul  Ungvárra.  
Október 29.:  Csap  és  környéke  kivételével  Kárpátalja  szovjet  

fennhatóság  alá kerül. 
November  13.:  a  4.  Ukrán  Front  0036.  számú  határozata  el-

rendeli, hogy a német és a magyar nemzetiségű hadköteles szemé-
lyeket,  akik  Kárpátalja  felszabadított  területén  élnek,  ugyanúgy,  
mint  az ellenség katonáit,  le kell tartóztatni  és hadifogolytáborba 
kell irányítani külön csapatokban, listák szerint az NKVD-konvoj 
felügyelete  alatt.  

November 13.: Kárpátalja valamennyi magyar- és németlakta 
településén magyarul és oroszul kinyomtatott plakátokon közzéte-
szik  „A városparancsnokság  2.  számú  parancsát",  melyben  szigo-
rúan elrendelik, hogy november  14—16. között jelentkezni  kötele-
sek  a  legközelebbi  városparancsnokságnál  a  német  és  magyar  
nemzetiségű hadköteles  egyének  18 évtől  50 éves korig. Aki a pa-
rancsnak nem tesz  eleget  az haditörvényszék  elé kerül.  

November 14.:  a  falusi  kisbírók  dobszóval  toborozzák  három-
napos munkára  a katonaköteles férfiakat. 

November  18-ig:  felállítják  Szolyván,  az  egykori  magyar  
laktanya  helyén  a hírhedt  gyűjtőtábort,  amely  hat  más  táborral  
együtt  a  sztarij-szamborihoz  tartozó  lágerrendszer  része  volt.  A  
szolyvai tábort hivatalosan SZPV—2-nek, vagyis  a hadifoglyok 2.  
sz.  gyűjtőhelyének  nevezték  (oroszul:  Szbornij  Punkt  Vojenno-
plennih). A barakkjaiban  12 ezer foglyot tarthattak egyidőben őri-
zetben,  nagyobb  csoportokat  innét  indítottak  a  Szovjetunió  belső  
területeire.  Tábori  postacíme  szintén  ismertté  vált:  Szolyva,  D—  
23614. 

November  18-tól:  a  becsapott  férfiak  ezreit  hajtják  Sztálin  
munkatáboraiba  (Szolyvára,  Sztarij  Szamborba,  Szanokra  stb.).  
Bűnük:  saját  nemzetiségük.  

November 19.:  a kárpátaljai  sztálinista kommunisták  munká-
csi  konferenciájukon  indítványozzák,  hogy  Kárpátalját  Szovjet-
Ukrajnához  csatolják.  



November  20.:  Vásárosnamény  és  környékéről,  illetve  Kelet-
Magyarország  településeiről  is  malenykij  robotra hurcolják  a fér-
fiakat  és  a német  nőket.  

November 23.:  Csap teljes elfoglalásával Kárpátalján befejező-
dik a második  világháború.  

November 26.: Munkácson Kárpátontúli  Ukrajna Népi  Bizott-
ságainak I. kongresszusa kinyilvánította, hogy Kárpátalja egyesül-
ni kíván  az Ukrán SZSZK-val.  (Akkorra  már 30—40 ezernyi  ma-
gyart  és  németet  (svábot)  hurcoltak  el  malenykij  robotra,  amivel  
nemcsak  az  ellenkezés  nélküli  egyesülést  alapozták  meg,  hanem  
mind  a  mai  napig  lehetetlenné  tették  a  területen  élő  magyarság  
lélekszámának  pontos  meghatározását,  mivel  sokan  a későbbiek-
ben  is féltek magyarnak vallani  magukat.)  

December 13—14.:  az  NKVD  csapatai  külön  bevetésként  pót-
akciót indítottak, hogy begyújtsék a  18 és 50 év közötti német fér-
fiakat  Szolyva,  Munkács,  Ilosva,  Nagyszőlős,  Rahó,  Huszt  körze-
tében,  aminek  következtében  292  személyt  különítettek  el  és  
kísértek hadifogolytáborba. 

December  16.:  a  moszkvai  különleges  levéltárban  talált  helyi  
NKVD-dokumentum  szerint november  18. és december  16. között 
a  hátországot  védő  NKVD-csapatok  Kárpátalján  22  951  embert  
tartóztattak le és irányítottak a hadifogolyátvevő-helyekre, köztük 
14 202 katonát, tisztet  és tisztest,  8 564 német és magyar  nemze-
tiségű  hadkötelest,  valamint  185 rendőrt  és  csendőrt.  A  civileket  
„internáltként" vették  nyilvántartásba.  

December 18.: Kárpátontúli  Ukrajna Néptanácsa mellett meg-
alakul  egy  különbíróság,  amely  Kárpátontúli  Ukrajna  Néptaná-
csának  1944.  december  18-án  kelt  Dekrétuma  alapján  sokak  
tragédiáját okozta. Ez a különbíróság bárkit elítélhetett, aki a cseh-
szlovák  vagy  magyar  rendszerben  valamilyen  pozíciót  töltött  be,  
függetlenül  viselkedésétől,  tetteitől  stb.  Ügyvédi  védelem  nélkül  
hoztak önkényes ítéleteket, büntetésként joguk volt  10 évig terjedő 
fegyházat vagy vagyonelkobzással járó főbelövést kiszabni.  ítélete 
pedig  „nem fellebbezhető  meg". A  dekrétumot  a következők  írták  
alá: 1.1. Tuijanica, P. P. Szova, P. I. Lintur, I. M. Vas, J. I. Ivasko, 
M. V.  Moldavcsuk,  M. V.  Cuperjak,  Sz.  L. Weiss,  Sz. V.  Boreckij,  
I. J. Kercsa,  H. I. Ruszin, I. J. Kerecsanyin, F. I. Csekan, D. M. Tara-
honics,  Sz.  I. Borkanyukova,  I.  I. Kopolovics, V.  M. Teszlovics.  Ez  
a dekrétum, amely a civilizált társadalom joggyakorlata legelemibb 



követelményének  sem  felelt  meg,  Kárpátalja  magyar,  ruszin  és  
más nemzetiségű intelligenciáját jelentősen  megtizedelte.  

December közepétől:  a szolyvai táborban járványos  betegség,  
népi  nyelven  a flekktífusz következtében  naponta  százával  pusz-
tulnak az internált polgári személyek. Levéltári anyagok igazolják, 
télvíz  idején  fűtetlen  barakkokban,  meleg  felsőruházat  és  lábbeli  
nélkül  tartották  fogva  az  embereket,  éh-  és  fagyhalálra  kárhoz-
tatva őket. Ebből a táborból a kimondottan beteg foglyokat is gya-
logszerrel és vasúti teherkocsikban indították útnak, napokig élel-
miszer  nélkül  hagyták  őket,  így  gyorsították  meg  a  legyengült  
rabok  pusztulását.  

1945.  január  30—ig:  az  elhurcoltak  hozzátartozói  levelekkel  
ostromolják  a  helyhatóságokat,  követelik,  hogy  engedjék  haza  a  
férfiakat. L. Mehlisz vezérezredes, Sztálin ismert cinkostársa, a 4. 
Ukrán  Front katonai tanácsának tagja,  aki nem rejtette véka alá  
kegyetlenségét  a valódi  és vélt ellenséggel szemben, miután töme-
gesen pusztultak a hadifoglyok és az internáltak, a letartóztatottak 
nemzetiségi  hovatartozása  felől kezdett  érdeklődni  és  elősegítette  
sokuk szabadon  bocsátását:  az  általa  aláírt határozat  értelmében  
január  20.  és  30-i  állapot  szerint  hazaengedtek  a  lágerekből  
674(907)  szlovákot,  13(23)  zsidót,  1378  (1793)  45  éven  felüli  ma-
gyart,  425 (609) magyar  rokkantat,  39 (41)  sóbányái  szakembert,  
3(6) kommunistát,  3(3) nagybocskói vegyigyári  szakembert.  

1945. július  1-től  7-ig:  a  Kárpátaljai  Népbizottság  szociális  
osztályának  körlevele  értelmében  záros határidőn  belül  kötelezik  
a községek vezetőit, hogy állítsák össze a „hadifogolytáborban tar-
tózkodók"  névsorát,  akik kárpátaljai  illetőségűek.  A körlevél  uta-
sítása  szerint  a névsorokhoz  csatolják  a következő  adatokat:  szü-
letési  hely  és  dátum,  az  illetőség  és  a  láger  helye,  amelyben  
tartózkodik. A listák 2 példányban készültek. A napvilágra került 
adatok  alapján  a lágerbe  hurcoltak  számát  25—30  ezerben  lehet  
megállapítani. 

1945.  július 29.: a Moszkvában megkötött szovjet—csehszlovák 
szerződés  alapján  Kárpátalját  a Szovjetunióhoz  csatolják.  

1946.  január  22.:  a  Szovjetunió  Legfelsőbb  Tanácsa  Elnöksé-
gének  döntése  alapján  megalakul  az  Ukrán  SZSZK  Kárpátontúli  
területe, Ungvár  központtal.  



1946 májusától:  hazairányítják  a munkatáborokból  az életben 
maradt civil foglyok, azaz a Kárpátaljáról  elhurcolt  18—50 (45) év 
közötti  magyar  és német férfiak (nők) első  csoportjait.  

Május  26.:  nyilvánosan,  koncepciós  per  következtében  a  Kár-
pátaljai Területi  Népbíróság halálra ítéli  Bródy András lapszerkesz-
tőt,  a  Kárpátaljai  Autonomista  Agrárpárt  vezetőjét,  kormányzói  
biztost a következő vád alapján: „Horthy-fasiszta bérenc, vatikáni 
ügynök, amerikai kém...", ez év november 7-én kivégzik. A Bródy-
ügy többi  tagjával  is kegyetlenül  leszámolnak  a sztálinisták. 

Július 25.:  az USZSZK Legfelsőbb Tanácsa  Elnökségének ren-
delete értelmében  Kárpátalján több száz ruszin és magyar telepü-
lésnek  változtatták  meg  a  nevét.  A  sztálinisták  beindítják  a  ku-
láklisták összeállítását  is.  

1947 szeptemberétől:  a sztálinisták koncepciós  pereket konst-
ruálnak. Az USZSZK büntetőtörvényének  54. paragrafusában fog-
laltak szerint koholt vádak alapján ítélik  el az előző korszak köz-
hivatalnokait, tisztségviselőit stb. Úgyszintén igazságtalanul ítélik 
el  és juttatják lágerekbe  a református és a római katolikus  papok 
legtekintélyesebbjeit. 

1949 tavaszán:  Kárpátalján  is  feloszlatják  a  görög  katolikus  
(unitus)  egyházat  és  a pravoszláv  egyházba  olvasztják.  Az  erre a 
hitre  át nem térő görög katolikus  papokat elítélik  (129  személyt),  
lágerekbe  toloncolják.  A  magyar  ajkú  volt  görög  katolikusokat  a  
személyazonossági  igazolványokban ukrán nemzetiségűnek tünte-
tik fel. 

1949:  néhány éven keresztül, a bizalmatlanság folytán, az 1927 
és  1930  között  született  magyar  és  német  nemzetiségű  fiatalok  
nem  szolgálhatnak  a szovjet  hadseregben,  őket  a  donyecki  szén-
bányákba irányítják,  a dezertőröket börtönbe zárják, sokan a búj-
dosást  választják.  

1950:  kitelepítési szándékkal lista készül a magyar családokról, 
végrehajtását  Sztálin halála  akadályozza  meg. A jólértesültek  en-
nek tudatában  családjukat  és saját életüket féltve szintén  ukrán-
nak,  szlováknak  íratják  be  magukat  és  családjukat.  Hasonlókép-
pen cselekednek  a németek  is.  

1953. március 5.:  meghal  Sztálin.  
1953. szeptember  13.:  az  SZKP  KB  eső  titkára  Nyikita  Szer-

gejevics  Hruscsov  lesz.  
1953. december 23.: közlemény  Berija  kivégzéséről.  



1955. szeptember 17.: az SZSZKSZ Legfelsőbb Tanácsa  Elnök-
ségének rendelete az  1941—1945. évi nagy honvédő háború idején a 
megszállókkal  együttműködő szovjet állampolgárok  közkegyelméről.  
Az  amnesztiarendelet  nyomán  az  év  végéig  sok  száz,  koholt  vádak 
alapján elítélt kárpátaljai magyar, német és más nemzetiségű térhe-
tett  haza  a  szibériai  lágerekből.  Az  életben  maradottakat  még  sok  
esztendőn  keresztül  a bizalmatlanság  övezte a helyhatóság  részérói  
is, mint volt  elítélteket a „szovjet nép ellenségeinek" tartották őket.  

1956—1957: az  októberi—novemberi  budapesti  népfelkeléssel  
kapcsolatos  események  lelki  megrázkódtatást  okoznak  a  kárpát-
aljai magyarság körében is. Az ungvári börtönbe hurcolják az ese-
ményekben résztvevő magyarországi és helyi fiatalok több csoport-
ját  is.  A  gálocsi  Gecse  Endre  református  papot  az  ungvári  
börtönben halálra  kínozzák.  

*  *  *  

1990.  november  24.:  Szolyván,  a  KMKSZ  kezdeményezésére  
alapkőletételre  kerül  sor  azon  a helyen,  ahol  1944  novemberétől  
1945 áprilisáig internáló-  és hadifogolytábor jeltelen  temetkezési  
helye  volt.  A  tömegsírokban  magyar,  német  és  más  nemzetiségű  
férfiak földi maradványai  nyugszanak.  Közülük  sok ezren éh-  és  
fagyhalál, járványos betegségek áldozatai lettek. A hatvanas évek-
től kezdve először közút, majd benzinkút építése miatt a sírhalmo-
kat  megbolygatták,  a  kiemelt  csontokat  faládákba  rakták  és  az  
első világháború hősi  halottjainak  sírkertjébe temették el.  

1994. november 26-án  a Szolyvai  Emlékpark  Bizottság,  mely-
nek  alapítói  a KMKSZ,  a MÉKK és  a Kárpátalja Alapítvány,  Be-
regszászon emlékkonferenciát szervezett, melyen az elhurcolás 50. 
évfordulójára emlékeztek. Az érdeklődők a magyarországi  kárren-
dezési  és kárpótlási  hivatal  képviselőjével  is találkozhattak,  tájé-
koztatást  kaptak  a kárpótlási  ügyek jelenlegi  helyzetéről,  az  uk-
rajnai  államhatalom  képviselői  eddig  sem  erkölcsileg  sem  
anyagilag  nem  kárpótolták  az  elhurcoltakat,  ügyükben  központi  
állásfoglalás  még nem  született.  

November 27-én Szolyván  10 órai kezdettel került sor a Szoly-
vai Emlékpark avatóünnepségére (végleges kialakítását  1995-ben  
fejezik be). Ez a park a magyar Holocaust legnagyobb  emlékhelye  
a  Kárpát-medencében.  



UTÓSZÓ 

Az  internált  férfiakat  először  Szolyvára,  a  német  nemzetiségű  
nőket a volóci  állomás melletti  gyűjtőhelyre vitték, majd folyama-
tosan nagy csoportokban  gyalogosan,  marhavagonokban  szállítot-
ták  őket  a  szovjet  Gulagokra.  A  szolyvai  koncentrációs  lágerben  
december  közepétől  tomboló  tífuszjárvány  következtében  ezrek  
pusztultak  el.  Az  éh-  és  fagyhalálnak  kitett  férfiakat  főként  az  
ukrajnai és belorussziai munkatáborokban tartották fogva, az erő-
sebbjét  elvitték  a távoli  Szibériába,  Kaukázusontúlra  is.  1946-tól  
fokozatosan  engedték  haza  a túlélőket.  Közülük  sokakat  újra,  de  
már bírósági úton vitettek el kényszermunkára. Az 1944. december 
18-án kiadott dekrétum és Sztálin  1953-ban bekövetkezett halála 
közti időszakban Kárpátalján bűnösnek számított mindenki, aki a 
Cseh  és  Szlovák  Köztársaság  alatt,  különösen  a Horthy-  és  Szá-
lasi-rezsim  idején  bármilyen  hivatalt,  állami,  egyházi  tisztséget  
stb.  töltött  be,  illetve vállalt.  Lágerekbe  hurcolták  a hitükhöz  hű  
római,  illetve  görög  katolikus,  református  papokat,  országgyűlési  
képviselőket,  a  magyarbarát  ruszin  intelligencia  vezéreit  stb.  A  
több  hullámban  történő  tisztogatás  a  kollektivizálás  idején  sem  
csitult el, emberek százait forgatták ki javaiból, sokakat száműztek 
Szibériába is.  

A családjuktól elszakított,  a kegyetlen pusztulásra ítélt lágerla-
kóktól a sztálinisták elvettek úgyszólván mindent, de hitüket még-
sem tudták  megtörni,  hiszen  Istenre bízták sorsuk alakulását,  az  
elcsigázottak Istenhez fohászkodtak haláluk órájában, a borzalma-
kat túlélők  Istentől  várták  a szabadulást.  Az élniakarás  Írattatta  
velük  azokat  a  lágerimákat,  amelyekben  napi  fohászaikat  fogal-
mazták meg. Nagy Zoltán Mihály „Balog Sándor lágerverseiről" írt 
dolgozatában  —  melyet  1989-ben  a  sztálinizmus  áldozatainak  
szentelt  beregszászi  emlékkonferencián  olvasott  fel — többek  kö-
zött kitér arra is, hogy »A lágerírások némelyike többféle változat-
ban  maradt  fenn...  Az  EZER  FOGOLY  IMÁJA  1944-BEN  és  a  
FOGOLY  KARÁCSONYA  címűnek  négy-négy  változata  van...  
íme, így hangzik  az említett ima első szakasza  (ez  többé-kevésbé  
azonos minden eddig ismert változatban): „Ezer fogoly küldi imáját 
az égbe, / Hallgasd meg hát, Uram, kérésünket végre. / Könyörögve 
kérünk,  segíts haza minket, /  Bűneiben  szenvedő fogoly népeidet.  



/ Mi Atyánk, Úr Isten, ki fenn vagy az égbe, / Hallgasd meg sok-sok 
kérésünket végre." ...Látható, hogy az idézett verses imádság költői 
értéket nem tartalmaz, ám ezekhez az írásokhoz nem is mint költői 
alkotásokhoz  kell  közelítenünk,  hanem mint  ama korszak  hiteles  
dokumentumaihoz;  ebbéli  minőségükben  az  írások  értéke  felbe-
csülhetetlen.« 

Egyet kell  értenünk Nagy Zoltán Mihály eme megfogalmazásá-
val. Valójában sok-sok élettragédiát transzformáló írásos emlékek, 
vagyis  a hazatérésben  reménykedők  szólnak hozzánk,  akik  meg-
hurcoltatásuk ellenére lágerverseket, imákat költöttek.  Strófákba  
foglalták üzeneteiket,  okulásként  a jövő  nemzedék  számára is.  

A jelen  gyűjteményben  közzétett  dokumentumértékű  szövegek  
a  Kárpátaljáról  internált  vagy  koncepciós  per folyamán  elítélt  és  
kényszermunkára hurcolt magyarok rabságban töltött életét, szen-
vedéseit,  kínzásait,  vagyis  a  retorziókat  örökítik  meg.  Az  akkori  
koncentrációs táborok versfaragói  az eseményeket rímes  költemé-
nyekbe foglalták, melyeket fejben tartottak. Esetleges lejegyzésük 
fővesztéssel járt volna. Az írások szerzői között szinte minden tár-
sadalmi réteg képviseltetve van, hisz a begyűjtéskor  nem volt kü-
lönösebb  szelektálás.  Egyes  verses  imák  szerzőire  már  a  túlélők  
sem  emlékeznek.  Több  írásos  emléknek  sikerült  azonosítani  al-
kotóját, első kézből történő megfogalmazóját.  Ezekről bővebb ada-
tokat  a Jegyzetek  c.  fejezetben  nyújtunk.  Közülük  Balog  Sándor  
versei  meglepően fejlett íráskészségről, figyelemreméltó költői  ér-
tékekről  tanúskodnak.  Ő  is  gondolatban  írta  és  emlékezetében  
őrizte meg verseit, amelyeket hazatérte után rögzített papíron, me-
lyekben megrázó drámaisággal ábrázolja a lágerélet körülményeit, 
keserű  iróniával  a foglyok  szenvedéseit,  továbbá  hírt  ad  a külön-
böző  nemzetiségű  rabok  igazi  lágerbeli  összetartásáról  is.  A  fia,  
ifjú Balog Sándor révén ő hagyta ránk a legtöbb és legszínvonala-
sabb  lágerverset.  

Amíg  a  lágerekben  ezerszámra  pusztultak  „a  nép  ellenségei",  
közöttük a kárpátaljai magyarok is, addig idehaza diadalmenetben 
épült a „sztálini szocializmus", „hurrá-legények" harsogtak taktus-
ra nagy tirádákat,  egymást túllicitálva  égig magasztalták,  istení-
tették a nagy Sztálint,  a XX.  század legkegyetlenebb  népirtóját.  

A deportáltak és a politikai foglyok utolsó csoportjai  Sztálin ha-
lálát követően, az 1955-ben kiadott amnesztiarendelet  értelmében 
térhettek  vissza.  Hogy  tíz  év  alatt  hány  százalékuk  pusztult  el,  



arra  csak  becslések  vannak,  mindenesetre  azt  már  tudjuk,  hogy  
az első- és a második világháború csataterein együttvéve sem esett 
el  annyi  életerős férfi, mint  a háborút követő sötét  esztendőkben.  

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

Ezért is tartjuk fontosnak közreadni  e kötetbe összegyűjtött lá-
gerfolklórt,  illetve  az  imákat  és  fohászokat,  mert  ezek  minden  
egyes csiszolatlan mondata őrzi a megmaradás hitét. Az érzelmileg 
telített  strófákból,  szavakból  tengernyi  szenvedés  olvasható  ki. E 
szenvedésre  épült  az  Istenhez  fohászkodók  hite,  apáink  hite.  Ez  
táplálja  ma  a mi  hitünket  is,  erőt  ad nekünk  a  fennmaradáshoz,  
magyarságunk  fel nem  adásához...  Isten minket  úgy  segéljen!  

Félévszázad  elteltével  sem  feledhetjük  el  a  Kárpát-medencei  
magyarság és a velünk együtt élő nációk megtizedelését, ezért egé-
szítettük  ki  Utószónkat  a  hozzátartozók  visszaemlékezéseivel,  a  
kárpátaljai  költők  gondolataival,  akik  a mohácsi vészhez  mérik e 
nagy emberi veszteséget,  szimbolikusan értelmezve is, ezáltal lett 
„népünk temetője:  SZOLYVA!".  



JEGYZETEK 

1.  Emlékezzünk!  
Nagy Zoltán  Mihály író ezt az írását a Csonkapapiból  elhurcol-

tak emlékére szervezett gyászszertartás  alkalmából írta.  1989 no-
vemberében  a beregszászi Vörös Zászlóban  (ma Beregi  Hírlap) je-
lent meg  először.  

2. A 4. Ukrán Front 0036. számú határozata,  1944. novem-
ber 13. 

Alekszej  Korszun,  a  KGB  kárpátaljai  szervezetének  nyugdíjas  
ezredese  találta  meg ezt  a fontos dokumentumot  a Moszkvai  Kü-
lönleges  Levéltárban  és  a  területi  rehabilitációs  bizottság  1991-
ben  megtartott  ülésén  hozta  nyilvánosságra.  Gyűjteményünkben  
csupán részleteket  közlünk.  

3. A városparancsnokság 2. számú parancsa, 1944. novem-
ber 13. 

1989. november  18-án  Beregszászban  a sztálinizmus  áldozatai  
tiszteletére szervezett emlékkonferencián Keresztyén Balázs nagy-
szólósi  pedagógus ismertette  elóször e hírhedt plakátszöveget  elő-
adása keretében. Ez a felhívás orosz és magyar nyelvű plakátokon 
jelent meg 1944. november derekán. Az egyik nagyszólósi túlélőnek 
köszönhetően  megőrizte,  s így  1989-től  vált  ismertté.  

4.  Lágerballada.  
A  16 versszakos  írás  szerzője  ismeretlen.  Nagy  Zoltán  Mihály  

egy idős csonkapapi lakostól jegyezte le  1991-ben, azzal a feltétel-
lel, hogy amíg él, nevét titokban tartja. A ballada továbbadója sem 
ismeri  a szerzőt,  a szolyvai  lágerben tanulta  meg  szövegét.  

5.  Egy szép szerda reggel...  
Szerzője  ismeretlen.  A  feltehetően  1944-ben  született  írást  

1989-ben  az  egyik  túlélő juttatta  el  címemre.  
6.  Búcsúzás.  
Szerzője a Feketepatakról  18 évesen elhurcolt Nagy Jenő túlélő, 

aki  a nagyszólósi  magyar  tannyelvű  középiskola  nyugdíjas  taná-
raként Ungváron telepedett le. Az ő nevéhez fűződik az internáltak 
rehabilitálásának kezdeményezése és az átélt lágertörténetek köz-
zététele  Kárpátalján.  Még  a  lágerben  emlékezetben  fogalmazott  
írását  1991-ben juttatta  el készülő gyűjteményünk  részére.  



7. Ezer fogoly imája  1944-ben.  
Szerzője ismeretlen.  1944 decemberében  keletkezett  a  szolyvai  

gyűjtőtáborban. A kárpátaljai  magyarság, különösen a túlélők kö-
rében ez a legismertebb lágerima. Többféle változata vált ismertté. 
A túlélők egybehangzóan  állítják, hogy  ez volt  a napi  imádságuk,  
így  szövegét,  aki  tehette  átírta,  a  lágerlátogató  asszonyok  pedig  
szent  áhítattal,  Istenhez  fohászkodva  teijesztették  szeretteik  
körében. A hozzám eljuttatott egyik változatát  az Évgyűrűk  '90.  
c.  évkönyvben,  a  miskolci  Holnap  c.  folyóiratban  és  a  Kárpátalja  
c.  kétheti  lapban  is  közzétettük.  Eleinte  Balog  Sándor  szernyei  
református  kántortanító  és  költő  írásának  tulajdonítottuk,  azon-
ban  fia,  a  Magyarországon  letelepedett  ifj. Balog  Sándor  írásbeli  
reagálásában  kijelentette, hogy  ezt  az eléggé  ismert imát  nem az  
édesapja írta, mivel ő elkerülte  az 1944-es internálást, Sztálin lá-
gerébe  1949 után  került,  amikor  politikai  motivációval  ítélték  el:  
„a  szovjet  nép ellenségének"  nyilvánították.  így  Balog Sándor  lá-
gerversei  1949 után  születtek.  

8. Fogoly karácsony Szolyván.  
A lágerima szerzője Holozsi Károly. Benéből származó beregszá-

szi gimnáziumi  diák. Az  1944/1945.  iskolai  évben lett volna  nyol-
cadikos.  Ehelyett  sokadmagával  háromnapos munkára  hurcolták,  
onnan  pedig  többé  nem tért vissza.  Elgyötört  lélekkel,  baljós  elő-
érzette! 1944 karácsonyára a szolyvai táborban verset írt, s ezt egy 
túlélő  fogolytársa  hazamenekítette.  A  vészterhes  időkben,  ame-
lyekben  tiltva  volt  nemzeti  imádságunk,  Kárpátalja  magyarjai  a  
templomokban  és  egyéb  gyülekezetekben  himnusz  helyett  itt  kö-
zölt versét  énekelték.  Először  „A  beregszászi  magyar  gimnázium  
története  1864—1989" c. könyvben volt közölve  (Magyarságkutató  
Intézet, Budapest,  1990. 279—280. old.). Holozsi Károly lágerimá-
jának kárpátaljai elteijedtségét, egyes sorainak átköltését igazolja 
a hozzánk  eljuttatott  többféle változat  is:  Nagyberegen  1989-ben  
Mester  Magda, Nagydobronyban  1990-ben  Orosz  Ildikó,  Nagypa-
ládon 1990-ben Juhász Béla, Királyházán pedig Tegze Elemér túl-
élő jegyezte  le  és juttatta  el  címünkre.  Tegze  Elemér  visszaemlé-
kezése  szerint  1944.  december  25-én  Szolyván  közösen  
fogalmazták fogolytársaival. 

9. Verses levél  Szolyváról. Kedves Boris rokon...  
Részlet  az  1944. december 27-én  Szolyván keletkezett  levélből,  

melynek  szerzője  egy  bizonyos  Ferenc  nevű  civilként  ártatlanul  



elhurcolt  magyar.  A  Csonkapapiban  élő  Nagy  Zoltán  Mihály  őrzi  
eredetijét, melyet  az egyik túlélő juttatott  el  címére.  Nagy  Zoltán  
Mihály elemzése szerint „ezekhez  az írásokhoz nem is mint költői 
alkotásokhoz  kell  közelítenünk,  hanem  mint  ama korszak hiteles  
dokumentumaihoz;  ebbéli  minőségükben  az  írások  értéke  felbe-
csülhetetlen".  (Részlet  az  1989-es  beregszászi  emlékkonferencián  
elhangzott  előadásából.)  

10. A fogoly  szilvesztere.  
Szerzője  ismeretlen.  Nagyberegen  Mester  Magda  gyűjtötte  

1990-ben.  Közlése  szerint  egy  bizonyos  Bodnár  Bálint  írta  át  a  
vers szerzőjétől még a szolyvai lágerben. Hogy kitől, arra nem em-
lékezett, viszont  az átírt szöveg alatt feltüntette  a keletkezési  dá-
tumot: „Szolyva,  1944.  december  31."  

11.  Nagy Jenő feketepataki  deportált  levele  hozzátarto-
zóihoz. 

Keltezés:  Tiflisz,  1945.  szeptember  19.  Drága jó  Édesanyám,  
Öcsém  és  Húgom!  —  Részlet.  A  levél  szövegét  Nagy  Jenő  túlélő  
ajánlotta  fel  közlésre  1989-ben,  a beregszászi  emlékkonferenciát  
követően. 

12. Emberaszaló intézet  Szolyván.  
Az úgynevezett „akasztófahumorral" telített verses levél szerző-

je  ismeretlen.  1945-ben  a  szolyvai  lágerben  keletkezett.  Juhász  
Béla gyűjtése,  1989. Nagypalád.  Ekkor küldte  el címünkre  is.  

13. Felajánlom  neked.  
Szerzője feltehetően Holozsi Károly benei származású beregszá-

szi gimnazista. Először Balázs Ádám budapesti újságíró közlésében 
jelent  meg  a  Magyar  Hírek,  1989.  13.  számában.  Balázs  Ádám  
jegyzete szerint ezt a verset a kárpátaljai katolikus templomokban 
himnuszként  éneklik,  a munkácsi  templomi kórus Paskai  bíboros  
látogatása  alkalmából  adta elő. A jegyzetben  még ez áll:  „...1945-
ben a benei születésű Holozsi Károly egy ukrajnai  munkatáborban 
halála előtt írta ezeket a sorokat. Mint utolsó imáját egy volt rab-
társa  zenésítette  meg,  s  a  munkácsi  templom  karnagya  írta  át  
orgonára." 

14. Hó szállong Orsa felett. 
Valószínűleg  Gaál Sándor  a szerzője, kisdobronyi illetőségű. Az 

írás felhívásunk nyomán 1990. december 8-án került birtokunkba. 
Feladója közlése szerint a kisdobronyi  K. Úr Sándor jegyezte le az 
akkor  18  éves  Gaál  Sándortól  1945  decemberében,  akivel  együtt  



raboskodott  a donbászi  bányavidéken,  Orsán. A vers  szerzője éh-
és fagyhalál  áldozata  lett.  

15.  Könyörgés.  
A lágerima  szerzője ismeretlen.  Nagy Jenő feketepataki  illető-

ségű  túlélő  egyik  rabtársától  tanulta  meg.  1991-ben  adta  át köz-
lésre.  Keletkezési  ideje:  1946,  Ocsemcsiri.  

16. Turda Mihály tekeházi lakos levele családjához a be-
lorussziai Minszk környéki lágerből. Kelt: 1946. augusztus 25. 
Levéltöredék. Keresztyén Balázs nagyszőlősi pedagógus olvasta fel 
a birtokában lévő levelet az  1989 novemberében megtartott bereg-
szászi  emlékkonferencián,  az ott elhangzott  előadása  keretében.  

17. Fogolytábor bús lakói...  
Szerzője ismeretlen.  Szövegét a lágerből  Eszenybe hazatért  Bá-

thory Miklós jegyezte le  1946. december 25-én. Az eredeti  kézírá-
sos szöveget Medriczky Milánné ajánlotta fel közlésre.  1991. Ungvár. 

18. Azt  írták...  
Kelt  1947-ben.  Szerzője ismeretlen. A lágerballadát  Penckófer-

né Punykó Mária vette fel hangszalagra Tihor Júlia 57 éves bereg-
újfalusi asszonytól, szép énekhanggal. A gyűjtés ideje: 1988 decem-
bere. 

19.  Fogolyének.  
Kelt 1947-ben. Szerzője ismeretlen. Egyik rabtársától lejegyezte 

a kisbégányi  születésű Komári András volt fogoly, Makijevka, Do-
nyecki terület, 1947. A gyűjtemény részére 1990-ben Kromák And-
rás juttatta el. Először a Kárpátalja c. lap hozta le  1990. november 
24—i számában. 

20.  1944. november havában. 
A verses lágernapló szerzője a mezővári Barta Károly. 510 vers-

sorban  örökíti  meg  rabtársai  pusztulását.  Barta  Károly  elhunyta  
után  az  eredeti  kézirat  a  muzsalyi  Danes  Irénnek,  a helyi  refor-
mátus templom kulcsőrzójének a tulajdonába került. A mezőváriak 
kálváriáját  elbeszélő  kéziratot  először  a  Budapestről  Muzsalyba  
érkező falukutatók, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium 
III/A osztályos diákjai hozták nyilvánosságra  1989 júniusában. En-
nek  egyik  példányát  Bilics  Éva  Rahóról juttatta  el  hozzánk  köz-
lésre. A szöveget  eredeti  megfogalmazásban  publikáljuk.  

21. Idegenbe eltemetettek felett. 
A  munkatáborból  hazatért  szalóki  református  magyarok  írták  

ezt  a zsoltárt  a Perelj  Uram c.  35.  zsoltár  dallamára.  



A szalókai túlélők  1989 novemberében a falu mártírjainak emelt 
emlékmű leleplezése idején gyászszertartás közepette énekelték el 
a helyi  temetőben.  Lejegyezte  Soós Kálmán  Szalókán  1989-ben.  

22.  Bús magyarok...  
Szerzője a tagili munkatáborban  raboskodó lónyai születésű Filep 

János,  akit  a  beregiekkel  hurcoltak  el.  Versét  tartalmazó  naplója  
1990-ben,  a Szabolcs-Szatmári  Szemle egyik számában jelent meg. 

23. Búcsúzom  tőled...  
Szerzője a fentebb említett  Filep János.  Ugyanott jelent  meg.  
24.  Emlékül.  
Szerzője a beregszászi  Vadnay András. Verses levelét  Nyugat-

Szibéria  munkatáboraiból  küldte  haza  családjának.  Gyűjtemé-
nyünk részére  1989-ben juttatta  el.  

25. A kolimai magyar rabok hitvallása.  
Fedák  László  (1911—1991)  Kárpátalja  helytörténésze  1947—  

1956 között a szibériai  Kolimán raboskodott.  Emlékezetben fogal-
mazta  lágerverseit,  mint  a szovjet  nép ellenségét  25 évre  ítélték.  
Több mint hét évet töltött távol családjától. A távoli Kolimán szü-
letett verseit évtizedeken keresztül emlékezetében őrizte, csak né-
hány  évvel  halála  előtt vetette  őket  papírra  és juttatta  el  gyűjte-
ményünk részére.  

26. Verses levél  kislányaimnak.  
Szerzője a beregszászi Vadnay András, kelt  1950.  
27. Kemény,  konok ember...  
Szerzője Balog Sándor szernyei kántortanító,  az ottani  Gyöngy-

kaláris  énekkar  megalakítója.  „A  szernyei  Gyöngykaláris  emlék-
könyve" című gyűjtemény szerzőjeként és karvezetőként hatalmas 
színpadi sikereket ért el Kárpátalján a 30-as években. Az ügybuz-
gó  néptanítót  1947-ben  perbe  fogták,  s  mint  a  szovjet  nép  ellen-
ségét  az ungvári  bíróság  25 évre  elítélte.  Szibériában  raboskodva  
ő  is  fejben  fogalmazta  verseit,  hazatérve  vetette  azokat  papírra.  
Ezek a lágerversek hiteles kordokumentumok.  Ebben rejlik jelen-
tőségük.  Szernye hálás népe  1991. június  17-én  emlékművet  állí-
tott a helyi magyar iskola kertjében, így örökítve meg Balog Sándor 
református  kántortanítónak,  a falu  szellemi  napszámosának  em-
lékezetét.  Nagy Zoltán  Mihály  „Balog Sándor lágerverseiről"  cím-
mel  tartott  előadást  1989-ben  a  beregszászi  emlékkonferencián,  
ahol  az elsők között mutatta be a költő alkotói  életútját.  Közlésre  
verseit fia, ilj.  Balog  Sándor  ajánlotta fel. 



28. Amikor  elhagytak...  
Szerzője Ágoston Béla, pontos kiléte ismeretlen. Horváth Sándor 

közléséből  annyit  tudunk,  hogy Ágoston  Béla  együtt  raboskodott  
Bratszkban  1950 táján Huszti  Béla beregszászi református tiszte-
letessel.  Ágoston  Béla  verses  köszönőlevelét  Huszti  Bélához  íija  
„emlékül azért a sok jóságért és szeretetért, amelyben részesítette" 
a tiszteletes  a lágerélet nehéz pillanataiban.  Huszti Béla hagyaté-
kában Horváth Sándor bukkant rá erre az írásra, majd azt közre-
adta  a Kárpátalja  1991.  augusztusi  számában.  

29. A  kolimai rabok  himnusza.  
Szerzője a fentebb bemutatott  Fedák László.  
30.  Sztálin  arcképe.  
Szerzője Fedák  László.  
31. Az ungvári börtönben.  Részlet.  
Szerzője Fedák  László.  
32. Mikor magam  vagyok...  
Szerzője  a  kígyósi  illetőségű  Tar  Géza,  aki  szintén  strófákban  

örökítette meg lágerélményeit, melyeket a Gulagokon szerzett, ra-
boskodása  idején.  1991-ben  Nagy  Zoltán  Mihály  juttatta  el  ré-
szünkre  közlésre.  

33. Nagy Jóska  halálára.  
Szerzője Fedák  László.  
34.  Hazamegyünk...  
Szerzője a beregszászi Huszti Béla református lelkész, aki 1895-

ben született.  1949. március 25-étől  1956. május 8-áig a Molotovi 
javító-munkatáborban  tartózkodott, ahol magyar rabtársainak írt 
verseket,  így  is  éltetve  bennük  a  hitet,  a  reményt.  Huszti  Béla  
hagyatékát fia bocsátotta Horváth Sándor rendelkezésére,  amely-
nek feldolgozását magára vállalta.  Ezt az írást a Kárpátalja  1991.  
augusztusi  számában  adta közre.  

35. Sötét  nagyhegy...  
Szerzője Tar  Béla.  
36—39. A versek  szerzője Balog  Sándor.  
40. Ha elmégy majd,  Édesanyám...  
Szerzője Fedák  László.  
41. Mi hozzánk is  megérkeztek...  
A verses  levél  szerzője  a nagydobronyi  Szanyi  F.  Gyuláné  szü-

letett  Bátyi  Zsuzsanna,  írását  1995 januárjában juttatta  el  hoz-
zánk, melyet  mint  említi:  „1945 január  elsején  írtam.  Ekkor  már  



az utcánkból Szolyván meghalt Biró József... Nem volt a családban 
édesapám,  elvitték  azt,  akit  a legjobban  szerettem,  odamaradtak  
a  szomszédok,  rokonok.  De  most  hálát  adok  a jó  Istennek,  hogy  
elértem,  hogy  szeretteink  újra  itthon  vannak  velünk,  nem  úgy,  
ahogy vártuk 47 évvel ezelőtt.  Márványtábla  őrzi nevüket falunk-
ban.  Hű emlékük pedig  szívünkbe van  zárva.  Istennek legyen  di-
csőség  örökkön  örökké."  

42. Az elhurcoltak szolyvai  temetőjében.  
Szerzője Logojda (sz. Jekelfalussy) Eszter, aki dr. Dudinszki Pap 

Erzsébet ötlete nyomán írta e verset, mely először a „Szolyvai Kró-
nika" c.  közéleti  lap  1995. január 3-i  számában jelent  meg.  

Megjegyzés:  a 25., 29., 30. és a 33. sz. lágerversek szerzőjük meg-
nevezése nélkül  a következő kiadványokban jelentek  meg:  Szente 
Zoltán:  Magyarok  a szovjet lágerekben  (visszaemlékezés).  Küzdő-
tér. A  JATE  Galiba  Kör Társadalomtudományi  kiadványa.  1988.  
2. sz. 45.,  106. old.; Kolimai magyar lágerversek,  1946—1953. Kor-
társ.  1989.  7.  sz.  117. old.  Dupka György  gyűjtése.  



KÍSÉRTŐ  MÚLT  

1 
FORGON  PÁL  

Ajánlás helyett  

Csendes,  kicsi  temetőbe  
jár  egy asszony feketébe'.  
Akinek  nem fáj,  nem érzi,  
az nem is tudja,  nem  érti:  
úgy kell  az  az ő  szívének,  
ahogy kenyér  a testének. 
El  sem is mulasztja  soha,  
temetőbe visz  az útja.  
Hétköznapok teltén-múltán 
vánszorog  a sírok  során.  
Sóhaja  száll  minden  sírnál,  
írást  olvas  a sok fejfán, 
nehezen,  némán  keresve  
— fia messze  eltemetve...  
Nincs itt  sír,  melynél  megállva  
könnye hullna  sírhantjára,  
nincs fejfa, mit  átölelve  
fiát ölelhetné  benne.  
Nem is sejti, hogyan,  miért:  
el  sem érve  a sor végét 
fejfák között  egynek láttán 
fény gyúl  szeme  szivárványán:  
„Itt nyugszik  Éltető Béla,  
fiatalon hullt  a sírba".  
Uram  Isten,  az ő fia! 
Az...  én...  fi...am...  Bé...la...  Bé...la...!  
Sírokat, virágot, fejfát 
— bizony már  semmi  mást  nem lát,  
csak  a vésett  írást:  Béla!  
— Mintha bizony való volna...  
Mit érezhet így  az  anya?  



Elmondani  ő nem tudja,  
ó ,  te fájó szívű  anya:  
vigasztaljon  Isten  szava.  

Megyünk-j övünk, járunk-kelünk, 
temetőnkhöz  közeledünk.  
Mohosodó  sírhantokra  
hullhat könnyek bo  zápora:  
Muhi,  Mohács  nem volt  elég,  
sújtott  minket új veszteség, 
árva létünk  megrontója,  
népünk temetője:  SZOLYVA! 

2 
FÜZESI  MAGDA  

Kósa Anna  balladája  

Ősz volt.  Fényes és  diadalmas.  
Vonult  elóre  a csapat. 
Mögöttük tábortűz.  Hatalmas  
lángja már-már  az égbe  csap.  

Kósa Anna rakja a máglyát,  
fényénél fiát keresi. 
A szél felkapja  mormolását  
és tűzbe hullnak  szavai:  

„Most viszik  Pétert  a városba, 
elkísérném,  de nem  szabad.  
Kimostam két ingét  habosra.  
Ne bántsátok  a fiamat! 

Mondják,  messze van  az a város, 
és hideg  szívére  ölel.  
Csókja megváltó, vagy halálos,  
s  csak kárhozottan  enged el."  



...A harmat  száll  Péter  szemére,  
testét hazai  föld  borítja,  
s  a többiek — mind Árpád vére — 
húsz férfi hullott  ott  a sírba. 

„Ti, hangyák, lassan járjatok, 
s  ti  is, irgalmas  bogarak:  
— a földben rózsatő  zokog — 
ne bántsátok  a fiamat!" 

Kósa Anna rakja  a máglyát,  
görnyedt hátát  eső veri. 
A  szél felkapja  mormolását.  
A három nap múltát  lesi...  

3 
FÜZESI  MAGDA  

Évforduló 

Csak a keserűség  zászlaja  
mered  a magasba, 
a zászlórudat  ráncos  anyók  szorongatják  
és sírásra hajló  aszott  ajkuk között  
morzsolódnak  a nevek. 
Sem  koszorú,  
sem fáklyásmenet,  
sem  dobpergés...  
Csak  a magányosság  kútjába  
belehulló  nehéz  könnycseppek  
visszhangoznak. 
Valahol  csontok között  
menetel  a temetőbogár, 
még szúette, dülöngélő fejfák 
sem állnak őrt  
az elátkozottak  szíve fölött. 
A túlélőkön  szégyenbélyeg:  
kimondatlan  átok,  



meggyónhatatlan  gyűlölet,  
kiokádatlan  méreg.  
Szaporodnak  a rovások: 
lélekben gyújtott  gyertyák,  
felravatalozott  álmok,  
kiégetett  sebek.  
Sem  dobszó,  
sem fáklyásmenet,  
sem  koszorú.  
Ha csak a halottak fel  nem markolják  
a szemgödreikben  gyökeret vert  virágokat.  
Átkiabálnak  egymásnak  a csontok között — 
talán  az odahagyottak  sírását is hallják, 

• miközben  átrobog felettük 
a diadalmas  szocializmus.  

1990 

4 
KECSKÉS  BÉLA  
Kísértő múlt 

Fekete vérrel  ír  a tollam, 
a sok elhurcolt férfi hol van? 
Özvegyek könnye hull  a hóra, 
várva rejtelmes  virradóra.  
Fiúra, féij re némán várnak,  
szemükben  örök tűz  a bánat. 
Hiába jön  a Fényes  Hajnal,  
Ők csak siratnak makacs jajjal — 
Hiába hirdeti  a Törvény, 
hogy  csituljon  el minden  örvény,  
és tilos  még  a szó is róla — 
asszonyok könnye hull  a hóra. 
Magányuk nagy tél, rájuk omlott,  
nézik a révült  templomtornyot,  
felho-hírt lesnek, csodát várnak,  
minden  zörejre  ajtót tárnak. 
De féljük, fiuk nem jön  meg már, 



vállukon  a gyász  sötét  madár,  
állnak halálos  hóesésben,  
ravatal-csipke-holdsütésben. 

5 
NAGY ZOLTÁN  MIHÁLY  
Siratóének fiáért...  

Ki döfte gyilokját  gyanútlan  szívedbe  ki döfte 
Reménybe halálig  szerelmes  szülöttem  
Kiömlött  a véred kiáltó  sebedből  kiömlött  
Feküszöl  halottas lepellel  borítva  
Ki élettel  áldott vigaszt hol  keressen  találjon  
Megárad  szemének  siralmas  patakja  
Sötétül  az égbolt jajongó  szavától  sötétül  
Dübörgőn  koporsód ha  száll  majd  a földbe 
Sikoltson  reményünk  az özvegy miértünk  sikoltson.  

6 
S.  BENEDEK ANDRÁS 

Janicsárok 
Kopjád hegyét  apád  szívébe  törted,  
szablyád  acélja vérétől  pecsétes;  

Csak  a rokon vér  az igazán  édes!  

Kocka  perdül.  Osztozz te  is  a prédán. 
Szentelt  aranyon,  ékes  papi  kincsen;  

Micsoda hit  ez, miféle  isten?!  

Gyaur föld,  te! Átkozott,  édes!  
Vérző testeden  tapos  a lábam... 

Senki  sem vár  rám Anatóliában.  
1970 



VÁRI  FÁBIÁN  LÁSZLÓ  
Mikor a gyerek...  

Mikor a gyerek  elbitangol,  
nagyapja  sokáig néz  utána,  
s jeleket  ír  a görbebottal 
maga elé a föld  porába.  
Az  ábrák rendre  elbeszélik,  
hogy  a fiút hiába váija: 
ferde záporok felszegezték 
egy üres útszéli  keresztfára.  

Csak bajsza rezdül,  csak térde  roggyan,  
mihelyt mögötte  összesúgnak.  
Már nem is  érti,  mi  okból  tette,  
hogy tengerit  szórt  a  Fiastyúknak.  
Kopott  kalapja  szemére  billen:  
hogy  is érhette  ekkora  szégyen!  
De látni véli  azt a keresztet 
a pipafüst kékellő  ködében.  

Kézbe veszi  az öreg vekkert, 
beállítja  reggeli  hatra...  
A temető felett a lombok 
megrezzennek  egy pillanatra.  
S  másnap, kezében  görbebottal,  
mert hívja  a harang új  kenyérre,  
végigkopog  egy üzenetet  
a megváltó  Isten  nevére.  



OROSZ KIFEJEZÉSEK  JEGYZÉKE  

Dáváj, bisztró — gyerünk,  gyorsan  (szaporán)  
Popjáty — ötösével  (sorakozó)  
Szuhari —  száraz kenyér  (kétszersült)  
Tráncport  (tránszport) —  szállítmány  

HELYSÉGNÉVJEGYZÉK 

Besszarábia  —  Moldova  
Boriszo(v) —  Belorusszia  
Bratok (Bratszk) —  Irkutszki  megye,  Szibéria  
Csisztyákov  — Ukrajna  
Kolima (Aranybánya) —  Szibéria  
Makijevka — Donyecki  megye,  Ukrajna  
Orsa —  Belorusszia  
Szambor —  Lvovi  (Lembergi) megye,  Ukrajna  
Szolyva — Kárpátalja  (itt volt  a gyűjtőtábor) 
Sztalino — ma:  Donyeck,  Ukrajna  
Tagil  —  Szibéria  
Tajset —  Irkutszki  megye,  Szibéria  
Tiflisz —  ma: Tbiliszi,  Grúzia fővárosa 
Turka —  Lvovi  (Lembergi)  megye,  Ukrajna 
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"A  jelen  gyűjteményben  közzétett  doku-
mentumértékű  szövegek  a  Kárpátaljáról  in-
ternált  vagy  koncepciós  per  folyamán  elítélt  
és  kényszermunkára  hurcolt  magyarok  rab-
ságban  töltött  életét,  szenvedéseit,  kínzásait,  
vagyis  a  retorziókat  örökítik  meg.  Az  akkori  
koncentrációs  táborok  versfaragói  az  esemé-
nyeket  rímes  költeményekbe  foglalták,  me-
lyeket  fejben  tartottak.  Esetleges  lejegyzésük  
fővesztéssel  járt  volna.  Az  írások  szerzői  kö-
zött  szinte  minden  társadalmi  réteg  kép-
viseltetve  van,  hisz  a  begyűjtéskor  nem  volt  
különösebb  szelektálás.  Egyes  verses  imák  
szerzőire  már  a  túlélők  sem  emlékeznek.  
Több  írásos  emléknek  sikerült  azonosítani  
alkotóját,  első  kézből  történő  megfogalma-
zóját." 
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