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Bevezet� 

A második világháború végén, 1944 �szén a kárpátaljai magyarságot 
rettenetes támadás érte. A férfilakosság tömeges elhurcolása megtépázta a 
kárpátaljai magyarságot, szenvedést, örök fájdalmat okozva sok-sok 
családnak. Az elmúlt évtizedekben a történetírás számos az 1944-es 
elhurcolások történetét különböz� aspektusokból bemutató m�vet produkált. 
Temérdek levéltári dokumentum, napló, feljegyzés, visszaemlékezés látott 
napvilágot. Ennek ellenére nekünk, utódoknak kötelességünk foglalkozni a 
kárpátaljai magyarságot ért tragédiával, méltó emléket állítani az 
áldozatoknak.  

A szovjet hatalom rémtettének szép számmal voltak kárpátaljai áldozatai. 
Kevés olyan családot találunk a térségben, akiket közvetve vagy közvetlenül 
nem érintett az esemény. Kárpátaljai születésüként személyesen is érintett 
vagyok a témában, hiszen apai ágon mind a két dédnagyapámat elhurcolták 
„málenkij robotra”, ám csak egyik�jük volt olyan szerencsés, hogy 
hazatérhetett szül�falujába és viszontláthatta szeretett családját. Másik 
dédnagyapám a kommunizmus áldozatává vált, de áldozattá vált az özvegy 
felesége és az árván maradt három gyermeke is. A téma kutatóinak számításai 
alapján mára –, ha teljes pontossággal nem is – nagyjából tudjuk az elhurcoltak 
és az elhalálozottak számát. Ám ezekbe a számításokba nem vették bele az 
itthon maradt családtagokat. Azokat a szül�ket, édesanyákat, feleségeket, 
testvéreket és gyermekeket, akik reménykedve várták haza szeretteiket. A 
családoknak legtöbbször semmi tudomásuk nem volt arról, hogy gyermeküket, 
férjüket hová hurcolták el. Éltek a bizonytalanságban. Mások megkapták a 
rossz hírt, sohasem láthatták viszont fiúkat, férjüket, édesapjukat, testvérüket. 
A férj nélkül maradt édesanyáknak egyik napról a másikra egyedül kellett 
megoldaniuk a gyermekeik felnevelését. A második világháború utáni 
rettenetes helyzetet tovább nehezítette a férfilakosság, a férfi munkaer�, a 
családf� hiánya. A n�k kénytelenek voltak átvállalni a családfenntartói 
szerepet. A gyermekeket megfosztották attól, hogy családi környezetben, 
boldog, szeretetteljes légkörben n�jenek fel. Egészen kicsi gyermekkoruktól 
kezdve kötelesek voltak segíteni a háztartásban, hogy ezáltal is könnyítsenek 
életkörülményeiken.  

A ma gyermekének elképzelni is nehéz, hogy milyen fájdalmat és sebeket 
okozott a „málenkij robot” a családoknak. Az id� rohan, az évek múlnak és 
egyre kevesebb olyan személyt találhatunk, aki még emlékszik a tragikus 
eseményekre. Írásomban olyan személyeket szólaltatok meg, akik közvetett 
módon érintettek voltak. Törekedtem olyan családokat felkeresni, akiknek nem 
volt módjuk elmesélni élettörténetüket. Azon túl, hogy a hozzátartozók mit 
tudtak, illetve mint meséltek nekik az elhurcolt és hazatért családtag, arról 
szerettem volna informálódni és megérteni azt, hogy az itthon maradt 
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személyek, hogyan élték át az eseményeket. Hogyan küzdöttek meg az adandó 
nehézségekkel. Visszaemlékezéseiken keresztül megpróbálok beszámolni a 
háború utáni borzasztó id�kr�l. A családok, elhurcoltak sorsai egyénenként 
változó, de a kiváltó tényez� ugyanaz.  

A tanulmányban elején igyekszem egy rövid, de általános képet nyújtani a 
„málenkij robot” történetér�l, majd ezen belül bemutatom a polgári lakosság 
tömeges elhurcolásának részletesebb folyamatát Kárpátalján. Aztán az általam 
felkeresett és megismert családok sorsairól írok, melyeket két csoportra 
osztottam. Az els�ben olyanokkal foglalkozom, akiknek valamilyen úton-
módon a lágeréveket nem feledve, de hazatérhettek szeret� családjukhoz. A 
második csoportban olyan családok élettörténeteit igyekszem felvázolni, akik 
sohasem láthatták viszont elhurcolt férjüket, édesapjukat. Végezetül pedig két 
különleges esetr�l írok: aki megúszta a lágeréletet és aki szül�falujában 
nyugodhat. Feleségek és gyermekek emlékeinek részleteit adom most közre, 
tisztelegve a kegyetlen megtorlások áldozatai el�tt.  
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A „málenkij robot” témakör rövid áttekintése 
A második világháború végéhez közeledve a Kárpát-medencében él� 

német és magyar polgári lakosságot „málenkij robot” -ra, vagyis 
szovjetunióbeli kényszermunkára hurcolták el. A kifejezés az orosz 
málenykájéáá rábotá (������	�
 ����� – kis munka) kifejezésb�l ered. A 
felszabadító Vörös Hadsereg és a Belügyi Népbiztosság (NKVD) emberei ezt 
a kifejezést s�r�n használták, azt a hazug ígéretet téve, hogy csak a front 
mögötti területeken végzend� kismunkára gy�jtik össze a civil lakosságot. 
Ebb�l adandóan vált a „málenkij robot” szóhasználat ismertté a köztudatban 
és a történész szakmában.1 A Szovjetunió lágeribe történ� tömeges 
elhurcolásokról az 1980-as évek végéig szinte teljesen tilos volt beszélni, csak 
a rendszerváltást követ�en nyílott meg arra a lehet�ség, hogy a 
kényszermunkatáborokat megjárt áldozatok nyilvánosan elmesélhessék több 
évtizede magukba �rzött emlékeiket. Kivételt képeznek a Nyugaton megjelen� 
m�vek, így például nem lehet nem megemlíteni Alekszandr Iszajevics 
Szolzsenyicin (1918–2008) Nobel díjas orosz író munkásságát és m�veit. Egy 
barátjának írott levele miatt, melyben bírálta Sztálint, 11 évet kellett 
raboskodnia. Rehabilitációja után saját élményeib�l merítve megírta az Ivan 
Gyenyiszovics egy napja2 c. m�vét, mely 1962-ben jelent meg. Az 1973-ban 
pedig napvilágot látott A GULAG szigetvilág c. regénye:  

„Ajánlom 
mindazoknak, akik nem érhették meg, 

hogy mindez elmondassék. 
Bocsássák meg nekem, 

hogy nem láttam meg mindent, 
nem jegyeztem meg mindent, 

nem sejtettem meg mindent.”3 

A m� megjelenése után Szolzsenyicint a Legfels�bb Tanács megfosztotta 
szovjet állampolgárságától és kiutasította az országból. A szovjet vezetés ezt a 
fajta hozzáállását, a k�kemény cenzúrázást a kommunista rendszer végiég 
megtartotta, melyet a szocialista blokk országaira és Kárpátaljára is 

1 Magyarok szovjet fogságban. Történeti szemelvénygy�jtemény a hadifogolyként, 
internáltként vagy politikai rabként elhurcoltakról. Szerk.: Bank Barbara, Bognár Zalán, Tóth 
Gábor. Nemzeti Emlékezett Bizottság, Budapest, 2016. 165. 
2 Szolzsenyicin, Alekszandr. Ivan Gyenyiszovics egy napja. Európa Könyvkiadó, Budapest, 
1963. 
3 Szolzsenyicin, Alekszandr. A GULAG szigetvilág 1918–1956. Szépirodalmi 
tanulmánykísérlet. Magyar fordítás: Soproni András: 1993, 2003. Európa Könyvkiadó, 
Budapest, 2009. 1. 



	

kiterjesztett. Kovács Vilmos (1927–1977), kárpátaljai író 1965-ben megjelen� 
Holnap is élünk c. regényében els�ként említi a kárpátaljai magyar férfiak 
elhurcolását. A regényt egyb�l betiltották. A kárpátaljai sajtóban el�ször a 
Kárpát Igaz szó cím� megyei lap 1988. november 15-i számában olvashatunk 
az 1944 �szi megtorlásról.4 A második világháború után szovjet vonzáskörbe 
kerül� Magyarországon is csak az 1980-as évek végén a 90-es évek elején 
kezdtek a témakörben születend� munkák megjelenni. Napjainkra az elhívatott 
GULAG-kutatók munkásságának köszönhet�en megismerhettük a kegyetlen 
megtorlások történetét. Rengeteg levéltári dokumentum, visszaemlékezés, 
napló, memoár, ezekb�l elkészülend� összefoglaló munkák, 
forrásgy�jtemények, könyvek, tanulmányok láttak napvilágot és látnak mind a 
mai napig. A Magyarországi deportálások történetének feltárásához nagyban 
hozzájárult Bognár Zalán, Stark Tamás, Varga Éva Mária és sok más kiváló 
kutató. A kárpátaljai kutatások elindításának aktív kezdeményez�je volt 
Dupka György és máig elkötelezett híve. Számos levéltári dokumentumot 
els�ként hozott nyilvánosságra, m�vei hiánypótlóak a kárpátaljai elhurcolások 
történetét illet�en, akárcsak Molnár D. Erzsébet és Olekszij Korszun kutatói 
tevékenysége.  

A „málenkij robot” címszó alatt tömegesen elhurcolt polgári lakosság az 
úgynevezett GUPVI-lágereibe kerültek (Glavnoje Upravlenyije 
Vojennoplennih i Internyirovanih – Hadifogoly- és Internáltügyi 
F�parancsnokság), mely a Belügy Népbizottság (NKVD) felügyelete alá 
tartozott, ahogy a GULAG-lágerek (Glavnoje Upravlenyije Lagerej – Lágerek 
F�parancsnoksága
 is. A két lágerrendszer között jelent�s különbségek voltak. 
A GUPVI-lágerekben ugyanis nem számított az emberek személyes kiléte, 
tömegesen hurcolták ide �ket, csak az volt a fontos, hogy meglegyen a 
szükséges létszám. Ezzel szemben a GULAG-lágereibe a foglyok 
személyenként, koholt vádak alapján elítélve kerültek, akiket valamilyen a 
rendszer ellen vétett b�n miatt több évre (akár 10–25 év) szám�zetésbe 
kényszerítettek. Ezenkívül míg a GUPVI-lágerek többségben a Szovjetunió 
európai részén helyezkedtek el, addig a GULAG lágerek a birodalom ázsiai 
részén, az Urálon túli területeken voltak.5 

4 Dupka György. A kollektív b�nösség elvének alkalmazása a kárpátaljai magyarokkal és 
németekkel szemben, a 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa határozatainak végrehajtása az 
NKVD-jelentések tükrében, 1944–1946. Doktori (PhD) értekezés. Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, 2014. 10–11. 
5 Bognár Zalán. Malenkij robot. In. „Egyetlen b�nünk a származásunk volt…”. Német és 
magyar polgári lakosság deportálása „Malenkij robot” -ra a sztálini lágerekbe 1944-45/1955. 
Szerk.: Dr. Bognár Zalán. Kontraszt Pécs Bt, Pécs, 2009. 55–56.
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A Szovjet Birodalom óriási embervesztességgel fejezte be a második 
világháborút, a legújabb kutatások ezt 27-30 millió f�re teszi. Ebb�l kifolyólag 
hatalmas munkaer�hiányban szenvedett, a foglyok pedig tömeges és ingyenes 
– bár nem hatékony – munkaer�t jelentettek. A kollektív b�nösség elve 
szolgált ideológia alapul a hadifoglyok külföldr�l történ� elhurcolásához.6 
Bognár Zalán a Magyarországról történ� elhurcolásokat három f� ok köré 
csoportosítja: 

1.) a hadifogolylétszám-kiegészítés� 
2.) az etnikai tisztogatás� 
3.) a német nemzetiség�ként való internálás.7 
A hadifogolylétszám-kiegészítését az egész országra kiterjesztették, 

minden olyan férfira, aki 1941-t�l katonai szolgálatot teljesített, függetlenül 
attól, hogy szolgáltak-e a Szovjetunió területén. A szovjet vezetés számára 
egyedül a létszám volt a meghatározó. Az összegy�jtéseket a legkülönfélébb 
módokon, megtévesztésekkel hajtották végre. Sok esetben csak egyszer�en az 
utcákról szedték össze az embereket.8  

A másik csoport az etnikai okok miatt elhurcoltak. Az 1938–41 során 
visszacsatolt trianoni határon kívüli területeknél megfigyelhet� volt, mint 
például Szlovákiában (Felvidék) és Romániában, hogy a Szovjetunió oldalára 
állt országokban a tömeges elhurcolásokat a magyar lakosság eltávolítása 
érdekében hajtották végre. Ahogyan azt Bognár Zalán írja, a legnagyobb 
etnikai tisztogatást a Magyarországhoz 1939 márciusában visszacsatolt 
Kárpátalján, a szlovákiai Ung-vidéken, a trianoni Magyarországhoz tartozó 
Csonka-Beregben és Máramaros vármegye Romániához került részén 
hajtották végre, hogy ezáltal Kárpátalja az Ukrán Szovjet Szocialista 
Köztársasághoz történ� csatolása könnyedén, nagyobb ellenállás nélkül 
megvalósulhasson. A polgári lakosság összeszedésénél az ukrán, ruszin, 
román, szlovák nemzetiség�eket hazaengedték vagy akik annak vallották 
magukat megmenekülhettek a megtorlásoktól. 9  

A harmadik ok, a német származás miatti elhurcolás már nem csak a 
férfiakat, de a n�ket is értintette. A Szovjetunió 1944. december 16-i 7161. 
számú határozata a következ�ket foglalta magába „A Szovjetunióba történ� 
munkára irányítás céljából mozgósítani és internálni kell Románia, 
Jugoszlávia, Magyarország, Bulgária és Csehszlovákia Vörös Hadsereg által 

6 Magyarok szovjet fogságban i. m. 166–167. 
7 Bognár Zalán. Hadifogolytáborok és (hadi)fogolysors a Vörös Hadsereg által megszállt 
Magyarországon 1944–1945. Kairosz Kiadó, Budapest, 2012. 49. 
8 Bognár Zalán. Hadifogolytáborok és (hadi)fogolysors i. m. 50–61. 
9 Bognár Zalán. Hadifogolytáborok és (hadi)fogolysors i. m. 75–77. 
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felszabadított területén tartózkodó valamennyi munkaképes német – a 17 és 45 
év közötti férfiakat és a 18 és 30 év közötti n�ket.”10 A területeken összeírták a 
német nemzetiség�eket, s ezt követ�en született meg a hírhedt 0060-as számú 
szigorúan titkos parancs, mely el�írta a németek (sok esetemben a német 
hangzással rendelkez� család nev�eket és a magyarokat is) mozgósítását.11 A 
kutatók eddig számításai alapján a korabeli Magyarországról Szovjetunió 
lágereibe összesen 270–315 000 f�t hurcolhattak el, melyb�l 150–170 000 
hadifogolylétszám-kiegészítésként, 60–80 000 f�t etnikai tisztogatás gyanánt 
és 60–65 000 f�t németként.12  
  

10 Magyarok szovjet fogságban i. m. 195.
11 Magyarok szovjet fogságban i. m. 197. 
12 Magyarok szovjet fogságban i. m. 210.
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A kárpátaljai lakosság tömeges elhurcolásának története 
Kárpátalja 20. századi története igazán változatos, hiszen néhány évtized 

alatt a térség többször váltott „gazdát”, s került újabbnál újabb politikai 
közegbe. Az els� világháború után az anyaországtól elszakítva közel húsz évre 
Csehszlovákiához került, majd az 1938. november 2-án megszületett els� bécsi 
döntés értelmében Magyarország visszakapott a trianoni békeszerz�dés során 
elcsatolt területeib�l13. A revízió folytatásaként 1939. március 15–18-án 
katonai megszállással visszafoglalták egész Kárpátalját.14 Ám a visszacsatolás 
nem tarthatott sokáig, hiszen a második világháború kimenetele – a náci 
Németország veresége – végleg eldöntötte Magyarország és Kárpátalja sorsát. 
A szovjet vezetés Kárpátalja elfoglalásának céljából még 1944. július 30-án 
létrehozta a 4. Ukrán Frontot.15 A 4. Ukrán Front 18. hadseregének 17. lövész 
hadteste 1944. szeptemberében érte el a Tatár-hágót. A német–magyar 
hadseregnek ugyan néhány hétre sikerült megállítani a szovjet hader�t, ám 
azok folyamatos beözönlésével nem bírtak. Fokozatosan törtek el�re és 
foglalták el Kárpátalja településeit. Csap városánál azonban néhány hétre 
megtorpant a Vörös Hadsereg, 1944. október 28-tól csak november 26-án 
sikerült visszavonulásra kényszeríteniük a várost véd� magyar és német 
egységeket.16 Ezzel befejez�dött a katonai megszállás és kezdetét vette 
Kárpátalja szovjetizálása – a kommunista rendszer kiépítése a maga 
sajátosságaival.  

A hányatott sorú kárpátaljai magyarokra nem a háború utáni béke és 
szabadság várt, hanem a tömeges elhurcolások, deportálások, kényszermunka. 
A háborút megnyer� Szovjetunió a vesztes oldalán végz� németekkel és 
magyarokkal szemben a kollektív b�nösség elvét alkalmazta. B�nös 
nemzetnek nyilvánították �ket, akik megakadályozhatják a szovjetrendszer 
bevezetését Kárpátalján. Ezért kidolgozták, és a 4. Ukrán Front Katonai 
Tanácsának 1944. november 12-i ülésen jóváhagyták az akkor még szigorúan 
titkos úgynevezett 0036-os számú rendeletet, amelyet Petrov 
hadseregtábornok, Mehlisz vezérezredes, Novikov vezér�rnagy és Kariofilli 
tüzérségi altábornagy írt alá. A dokumentum el�írta a „kollektív b�nösség és 

13 Halmosy Dénes. Nemzetközi szerz�dések 1918–1945. Az els� bécsi döntés. Budapest, 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1983. 448.  
14 Botlik József: Egestas Subcarpathica. Adalékok az Északkeleti-Felvidék és Kárpátalja 
XIX−XX. századi történetéhez. Budapest, 2000. Hatodik Síp Alapítvány. 243. 
15 Dupka György. A mi golgotánk. A kollektív b�nösség elvének alkalmazása a kárpátaljai 
magyarokkal és németekkel szemben. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2012. 22. 
16 Móricz Kálmán. Kárpátalja sorsfordulói. Budapest, Hatodik Síp Alapítvány, 2001. 123. 
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büntetés elvének” kárpátaljai végrehajtását.17 A dokumentum kilenc pontból 
állt, mely a megvalósításra váró akció folyamatát, menetét részletezte. A 
rendelet teljes magyar szövegét Dupka György közölte el�ször, mely részlete 
szerint:  

„A front mögöttes területén a német és a magyar hadsereg számos katonája 
és tisztje telepedett meg, akik jelenleg Kárpát–Ukrajna felszabadított 
területének településein élnek.  
Egész sor településen német és magyar nemzetiség� hadköteles személyek 
laknak, akiket ugyanúgy, mint az ellenség katonáit, le kell tartóztatni és 
hadifogolytáborba kell irányítani.”18 

A rendelet szerint 1944. november 14-t�l november 16-ig nyilvántartásba 
kellett venni azokat a személyeket, akik a német és magyar hadseregben 
szolgáltak, illetve mindazon 18–50 év között német és magyar nemzetiség� 
hadköteles személyt, akik a felszabadított Kárpát-Ukrajna területén éltek. 
Tehát a civil, polgári személyeket egyaránt.19 A rendeletet 1944. november 13-
án kellett kihirdetni Kárpátalja valamennyi városában és községében. Ennek 

érdekében elkészítették az 
úgynevezett 

„Városparancsnokság 2. számú 
parancsát”, melyet magyar 
nyelvre is lefordítottak, s több 
száz példányban kinyomtatták az 
ungvári Miravcsik nyomdában, 
ezután minden községben, illetve 
városban kiragasztották. A képen 
is látható magyar nyelv� plakát 
szövege a következ�ket 
tartalmazta: 
„1. Folyó évi november hó 14-t�l 
három napon belül jelentkezni 
kötelesek a legközelebbi 

városparancsnokságnál 
mindazok a katonák és tisztek, 

17 Dupka György. „Málenkij robot” -ra hurcolás Kárpátaljáról. In. „Itt volt a végállomás”. 
Halálos áldozatokkal járó német- és magyarellenes tevékenységek a Kárpát-medencében 
1944–1949. Szerk.: Bognár Zalán. Kontraszt Plusz Kft, Pécs, 2015. 70. 
18 Dupka György. Egyetlen b�nünk magyarságunk volt. Emlékkönyv a sztálinizmus 
kárpátaljai áldozatairól (1944–1946). Patent–Intermix, Ungvár–Budapest, 1993. 7.   
19 Dupka György. A kollektív b�nösség i. m. 45. 

A városparancsnokság 2. számú parancsa 
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akik a magyar és német hadsereg kötelékébe tartoztak és a felszabadított 
Kárpátalja területén maradtak. Jelentkezni tartoztak, német és magyar 
nemzetiség� hadköteles egyének is 18 évt�l 50 éves korig. 
2. Ezen határid�n belül kötelesek ugyan csak jelentkezni mindazok, akik a 
magyar megszállás alatt Kárpátalján a rend�rség vagy csend�rség 
szolgálatában álltak.  
3. Jelentkezni csak a városparancsnokságnál lehet naponként reggel 9-t�l este 
7-ig. A jelentkezés utolsó napja 1944. évi november hó 16 - ika.  
4. Mindenki, aki a jelentkezésnek nem tesz eleget, le lesz tartóztatva és a 
haditörvényszék elé kerül.”20 

A helyhatósági vezet�k a városparancsnokokkal közösen kitalálták a 
„háromnapos munkára” mozgósító mesét, miszerint közmunkára, utak, hidak 
javítására, romeltakarításra mozgósítsák a lakosságot. A helyi kisbírókkal 
pedig ki is doboltatták, hogy a férfiak három napra való élelmet vigyenek 
magukkal az útra. Így akartak megtéveszteni a helyieket, elhessegetni a 
gyanújukat. Ezzel megkezd�dött a Kárpátalja lakosságának tömeges 
összegy�jtése.21 A 0036. számú parancsnak megfelel�en 1944. november 14–
16.-a között a városok és nagyobb települések katonai parancsnokságai 
nyilvántartásba vették a 18 és 50 év közötti német és magyar nemzetiség� 
hadköteles személyeket, valamint mindenkit tájékoztattak arról, hogy 
november 18-án kötelesek másodszorra is megjelenni, s akik nem tesznek 
eleget a parancsnak haditörvényszék elé kerülnek. Sokan azt gondolhatták, 
hogy csak egy egyszer� nyilvántartásvételr�l van szó, s november 18-án 
csupán dokumentumjaik visszavételéért mentek el. Ám már arra se adódott 
lehet�ségük, hogy hazamenjenek személyes dolgaikért vagy búcsút vegyenek 
családtagjaiktól.22 Az, hogy az akciót ilyen gyorsan letudták bonyolítani, arra 
enged következtetni, hogy már jóval el�re kivolt tervezve az egész folyamat. 
A szovjet vezetés még mikor a háború javában zajlott már azon gondolkodott, 
hogyan kellene Magyarországot megbüntetni, amiért fegyveres segítséget 
nyújtott Németországnak. Vjacseszláv Molotov szovjet külügyi népbiztos 
1943 nyarán a következ�ket írta a moszkvai brit nagykövetnek: „A szovjet 
kormány úgy véli, hogy azért a fegyveres segítségért, melyet Magyarország 

20 A kép forrása: Bognár Zalán. Malenkij robot, avagy a polgári lakosság tömeges elhurcolása 
Magyarországról szovjetunióbeli kényszermunkára 1944/45-ben, különös tekintettel a 
németként deportáltakra. 
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/malenkij_robot
/pages/004_Malenkij_robot.htm 
21 Dupka György. A kollettív b�nösség i.m. 46.
22 Molnár D. Erzsébet. Kárpátaljai magyarok a Szovjetunió hadifogoly- és munkatáboraiban 
(1944-1953). Doktori (PhD) értekezés. Debreceni Egyetem, BTK, 2015. 92.  
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Németországnak nyújtott […] a felel�sséget nemcsak a magyar kormánynak 
kell viselnie, hanem kisebb vagy nagyobb mértékben a magyar népnek is.”23 
Az emberi jogok értelmében pedig a polgári lakosság nem vonható 
felel�sségre országa hadi cselekményeiért. Származásuk, magyarságuk, 
nemzetiségük miatt deportálások, munkatáborok, lágerélet várt a Kárpátalja 
magyar lakosságára is. 

A lakoság összegy�jtésével párhuzamosan, 1944. november 19-én nyílt 
meg Kárpátontúli Ukrajna Kommunista Pártjának els� konferenciája, ahol 
Kárpátalja Szovjet-Ukrajnával történ� „újraegyesítésének” kérdéskörét 
tárgyalták át. 1944. november 26-án Munkácson kongresszust tartottak 
vidékünk hovatartozásáról, ahol elfogadták Kárpátontúli Ukrajna, azaz 
Kárpátalja Szovjet-Ukrajnával való újraegyesülésér�l szóló kiáltványt, mely 
meglehet�sen magyar ellenes volt: „véget ért a magyarok és idegenek sok éves 
uralma Kárpátontúli Ukrajna �si ukrán földjén.”24 Megválasztották 
Kárpátontúli Ukrajna törvényhozó szervét is, a Narodna Radát (Néptanács), 
melynek elnökéül Ivan Turjanicát nevezték ki. Természetesen a kommunista 
vezet�ség azt a látszatot igyekezett kelteni, hogy a Kiáltványban foglaltakkal 
a lakosság teljes egésze egyetért. 25 A regisztrációk után, 1944. november 18-

án megindították fegyveres kísérettel az els� gyalogos menetoszlopokat.26 A 
Kárpátaljáról összegy�jtött hadifoglyokat, és a katonaköteles polgárokat 

23 Molnár D. Erzsébet. Kárpátaljai magyarok i.m. 91. 
24 Móricz Kálmán. Kárpátalja sorsfordulói i. m. 129. 
25 Móricz Kálmán. Kárpátalja sorsfordulói i. m. 129, 132. 
26 A kép forrása: Dupka György gy�jtése. In. Dupka György a kollektív b�nösség i. m. 388.

Az összegy�jtött férfiak Munkácson, útban Szolyvára 
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többféle típusú táborba hurcolták el. Bognár Zalán történész megjegyzi, hogy 
a civil személyek nagyobb részét, úgy Magyarországon, mint Kárpátalján 
hadifogolyként kezelték, és csak kisebb részüket deportálták internáltként a 
szovjetunióbeli kényszermunkára, vagyis a „málenkij robotosok” f�ként a 
katonák közé kerültek hadifogolytáborokba, míg kevesebben 
internálótáborokba.27 

Kárpátalja területén nem létesítettek hadifogolytáborokat, helyettük 
hadifogoly-átvev�helyek és gy�jt�táborok m�ködtek, melyeknek különböz� 
volt a befogadóképességük. Átvev�hely volt Perecsenyben (4 000 f�), 
Szolyván a 2. számú gy�jt�tábor m�ködött (8 000–10 000 f�, de ennél, jóval 
többet is elhelyeztek), illetve két ideiglenes gy�jt�tábor Huszton. 28 A 
Szolyvára vezet� gyalogos út során a férfiak nem kaptak enni, sem inni. Sokan 
már betegen, elgyengülve, megfázva érkeztek meg, ahol kezdetét vette a 
megpróbáltatásuk. A foglyokat istállókban helyezték el. Napközben munkára 
fogták �ket: hidak, utak javítása, vasútépítés, fahordás. Kegyetlen 
körülmények uralkodtak. Az emberek tömegesen pusztultak el a járványos 
megbetegedésekt�l, f�leg a flekk- és a hastífusztól. A nem megfelel� 
táplálkozás, az orvosi ellátás hiánya és a kimerít� munka miatt több ezer 
kárpátaljai vesztette életét Szolyván.29 Ezt a tényt a rengeteg szemtanú 
alátámasztotta, mintahogy az idézett részlete is h�en visszaadja a kegyetlen 
körülményeket: „A szolyvai lágerben borzalmas volt a helyzet. […] majd 
tífuszjárvány tört ki. Sokan megbetegedtek és elpusztultak. Különösen azok, 
akik le voltak gyengülve és más szervi betegségük is volt. A csupasz földön 
aludtunk. Felébredtünk, hát látjuk, hogy halott fekszik mellettünk. De ezeket a 
halottakat nem adták ki a hozzátartozójuknak. Itt, a lágerben temettük el �ket. 
Hosszú ideig tartott a vesztegzár.”30 – emlékezett vissza Vajdaffy G. Z. 
ungvári túlél�. 

A hadifoglyok átvev�helyei és a gy�jt�táborok a front lágerrendszerét 
alkották, amelynek Szamborban volt a központja. Akik túlélték az embertelen 
körülményeket tovább hajtották az Uzsoki-hágón keresztül Sztarij vagy Novij 

27 Bognár Zalán. A polgári lakosság tömeges elhurcolása szovjetunióbeli kényszermunkára a 
Kárpát-medencéb�l, kitekintéssel Kelet-Közép és Délkelet-Európára. In. „Itt volt a 
végállomás” i. m. 9-10. 
28 Dupka György. „Népünk temet�je: Szolyva.” Kárpát-medencei magyarság kegyhelye. A 
szolyvai gy�jt�tábor történetéb�l 1944–1945. KMMI-füzetek VI, Ungvár, 2009. 6.
29 Dupka György. A mi golgotánk. A kollektív b�nösség elvének alkalmazása a kárpátaljai 
magyarokkal és németekkel szemben. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2012. 107–109. 
30 Vajdaffy G. Z. Akkori lakhely: Ungvár. Adatközlés ideje: 1997. In. Vádolnak a kárpátaljai 
túlél�k és a meggyalázott holtak. Összeállította: dr. Dupka György. Intermix Kiadó, Ungvár–
Budapest, 2016. 51. 
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Szamborba. Szambor volt az átvev�-továbbító tábor, parancsnoka 
Mkervalidze �rnagy volt. Ebben az elosztó lágerben szervezték meg a foglyok 
marhavagonokban történ� tovább szállítását a Szovjetunió különböz� 
területein elhelyezked� GUPVI-munkatáborokba.31 A túlél�k elmondása 
alapján a marhavagonokba történ� szállíttatásuk volt az egyik 
legembertpróbáló kihívás: „Nagyon megörültünk, mikor láttuk a vagonokat, 
melyekbe bepréseltek bennünket. Legalább nem kellett tovább gyalogolni. 
Nyolc nap és nyolc éjjel utaztunk a vagonokban. Ha adtak száraz kenyeret, 
vizet nem kaptunk, ha másnap vizet kaptunk, kenyér nem volt. Ha megállt a 
vonat, kinyitották az ajtót és számoltak egy 3-4 méteres rúddal balról jobbra, 
vagy fordítva. Mikor december 10-én megérkeztünk Orsára, nem ismertünk 
egymásra a piszok és a lefogyás miatt.”32 – mesélte id. Barát Mihály. A kijelölt 
táborokba való megérkezésükkel kezdetét vette a lágerélet, a többéves rabság. 
A családtagoknak sem volt tudomásuk arról, hogy szeretteik ezekután hova 
kerülhettek.33 Éltek a bizonytalanságban, reménykedve, hogy miel�bb újra 
találkozhatnak.  

A foglyok életkörülményei borzasztó volt, legtöbbször barokkban 
helyezték el �ket. Mindennapjaik nehéz fizikai munkával teltek. Különböz� 
típusú munkákat végeztettek velük, így a sokakat bányákban, másokat 
építkezéseknél, erd�kben fakitermelésnél, vasúti helyreállításon, de volt, hogy 
mez�gazdasági munkákra irányítottak vagy a láger rendbetartási feladatait 
bízták rájuk. A lágerekben nagyon kevés élelmet kaptak. A kenyéradagok a 
visszaemlékezések alapján változó volt, de általában 10 és 40 dkg között 
oszlott meg. A kenyér mellé valamilyen levest adtak legtöbbször korpa-, 
káposzta-, burizs-, répa-, krumplilevest. A lágerekben tisztálkodási 
lehet�ségek sem voltak vagy csak nagyon ritka esetben és korlátozott 
mértékben. Nem voltak megfelel�, illetve váltás ruháik. Ebb�l kifolyólag az 
elhurcoltak több alkalommal lettek tetvesek, amelyek különböz� 
betegségekhez vezettek, mint például a flekktífusz. Az internáltak jelent�s 
része raboskodásuk alatt szenvedett valamilyen betegségbe, melyet sokszor az 
alultápláltság, legyengültség okozott.34 A tífusz, mely magas lázzal, fájdalmas 
görcsökkel jár, a sárgaság, tüd�gyulladás általános betegségek voltak. Az 
orvoslás mondani se kell, hogy min�síthetetlen volt. 

31 Dupka György. A mi golgotánk i. m. 110. 
32 Id. Barát Mihály. Akkori lakhely: Ungvár. Adatközlés ideje: 1990. In. Vádolnak a kárpátaljai 
túlél�k és a meggyalázott holtak. Összeállította: dr. Dupka György. Intermix Kiadó, Ungvár–
Budapest, 2016. 20. 
33 Molnár D. Erzsébet. Kárpátaljai magyarok i. m. 100–101. 
34 Molnár D. Erzsébet. Kárpátaljai magyarok i.m. 109–113.



��

Az 1944. december 17-én kelt 5032P számú NKVD dokumentum alapján 
Kárpátalja térségben „folyó év november 18-tól december 16-ig az NKVD-
osztagok összesen 22 971 f�t tartóztattak le és irányították 
hadifogolygy�jt�helyekre.”35 Az áldozatok számát tekintve különböz� 
számadatokat találhatunk. A legvalószín�bb számítást Dupka György és 
Molnár D. Erzsébet kárpátaljai GULAG kutatók végeztek, (rengetek 
különböz� levéltári dokumentumokra, internáltak névsoraira, dossziéaira, 
túlél�k visszaemlékezéseire támaszkodva), e szerint az 1944–1946 között 
internált, letartóztatott, hadifogságba hurcolt, elítélt és kivégzett személyek 
számát 25–29 000 f�re tehetjük36, melyb�l 9–10 000 veszthette életét. Nem 
számítva bele azokat a túlél�ket, akik hazatértük után nem tudtak felgyógyulni 
és életüket vesztették vagy egy életen át betegesen éltek, valamint azokat az 
anyákat, akiknek átkellett venni a családfenntartó szerepet, gondoskodni 
gyermekeikr�l, azokat gyerekeket, akiknek árván kellett feln�niük, egyik 
napról a másikba munkát vállalniuk, besegíteniük a családi háztartásba. Innen 
nézve az áldozatok száma még jelent�sebb.37 

Az otthon maradtak több kérvényt, beadványt nyújtottak be a járási és 
körzeti helyhatóságoknak az elhurcoltak hazatérésének érdekében. Az 
internáltak els� csoportját 1945. szeptemberében engedték haza, ett�l kezdve 
a foglyok hazatérése folyamatos volt.38 A magyarok és németek tömeges 
elhurcolásának több oka is volt, de talán a két legfontosabb az etnikai 
tisztogatás, ezáltal akarták gyengíteni, megfélemlíteni a magyar etnikumot és 
a Szovjetunió hatalmas munkaer�hiánya, a kényszemunkások iránti általános 
igényb�l következett.39 
  

35 Szolyvai Emlékpark. 70 éve történt… A kárpátaljai magyarok és németek elleni retorziók 
1944–45/1955 (elhurcolás „malenkij robot” -ra, internálások, deportálások. Összeállította: dr. 
Dupka György. Kiadja a Szolyvai Emlékparkbizottság, Ungvár, 2016. 8.  
36 Dupka György. Halottaink 1944–1959. A kárpátaljai népírtás eddig ismert áldozatainak 
névsora. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2014. 359. 
37 Molnár D. Erzsébet. Kárpátaljai magyarok i. m. 119–120.
38 Dupka György. A mi golgotánk i. m. 141.  
39 Stark Tamás. „Budapest felé fordultak védelemért…”. In. Kárpátalja 1919–2009 történelem, 
politika, kultúra. Szerk.: Fedinec Csilla, Vehes Mikola. Argumentum Kiadtó, MTA Etnikai-
nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest–Ungvár, 2010. 248.
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Akik hazatérhettek… 

Az utóbbi évtizedekben egyre elismertebb m�fajjá vált a mikrotörténeti 
kutatás40 egyik legjellemz�bb módszere az oral history (szóbeli elbeszélés), 
amely interjúk készítésével gy�jt információkat múltbeli eseményekr�l és 
életmódokról. Az interjúkészítést több tudományág eredményesen használja, 
többek között a szociológia, néprajz, történelem, antropológia stb. Sokan 
megkérd�jelezik az oral history források megbízhatóságát. Természetesen az 
ilyen jelleg� források is kritikai ellen�rzésre szorulnak, akárcsak az írott 
források. A kutatóknak fontos az elhangzott narratívákat összevetni más típusú 
forrásokkal, és csak azután felhasználni.41 Mindezen túl megkell említeni, 
hogy a m�faj képvisel�i nem az elmondottak bizonyítására a törekednek, 
hanem az átélt tapasztalatok elbeszélésére. Az oral history alkalmazásával sem 
tudhatjuk meg biztosra, hogy egykoron mi történt valójában, inkább abban 
nyújt segítséget, hogy megértsük az adott személyek, hogyan élték át az 
eseményeket és mit gondolnak arról, ami velük történt.42 Gyáni Gábor 
történész szerint: „Az orális történet ennek megfelel�en a múlt olyan, az 
eseménytörténettel egyérték� olvasatához segíthet hozzá bennünket, amely 
els�sorban nem a múlt magyarázata, hanem annak megértése szempontjából 
fontos.”43 

A továbbiakban az életinterjúk elemzését szeretném bemutatni, 
amelyeket kárpátaljai többségében magyar lakta településeken, illetve 
városban készítettem. A terepmunka során négyszemközt készítettem 
mélyinterjúkat. Arra kértem az interjúalanyaimat, meséljék el élettörténetüket 
a „málenkij robot” függvényében. A beszélgetéseket diktafonnal rögzítettem. 
Átlagosan az interjúk 1,5–2,5 óra hosszúságúak, melyeket utána lejegyzetem. 
Mivel az áldozatok a rendszerváltásig nem beszélhettek a velük történtekr�l, 
így sokan már meg sem tehették, hogy elmeséljék sorsukat, helyettük ezt 
megteszik leszármazottjaik. A megfélemlítések miatt sokan a mai napig nem 
szívesen beszélnek a múltról, interjúalanyaim között is akadt olyan, aki tart 
attól, hogy valahol nyilvánosan megjelenjen visszaemlékezése, családja 
története, ezért egyes esetekben az eredeti neveket az anonimitás tiszteletben 
tartása miatt megváltoztattam vagy nem teljes egészében adom közre.  

40 A mikrotörténelem egy viszonylag jól körülhatárolható kisebb egység vizsgálatát jelenti. A 
mikrotörténeti kutatások során a vizsgált tárgyat lesz�kítik egyetlen eseményre, falura, 
lakóhelyi közösségre, háztartásra, vagy akár egy családra, egy egyénre. Szijártó M. István: A 
mikrotörténelem. In: Bevezetés a társadalomtörténetbe. Szerk. Bódy Zsombor–Ö. Kovács 
József. Osiris Kiadó, Bp. 2006. 500. 
41. Vértesi Lázás. Oral history. A szemtanúként elbeszélt történelem lehet�ségei. Aetas 19. 
(2004: 1. sz.) 163−164. 
42 Bögre Zsuzsanna. Személyes történelem. Aetas 22. (2007: 2. sz.) 224. 
43 Gyáni Gábor. Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. Napvilág Kiadó, Bp. 2000. 
136. 
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Demjén Béla visszaemlékezése alapján 
Béla bácsi édesapja azon elhurcolt áldozatok közé tartozik, aki a három 

röpke kis nap helyett három és fél évet töltött munkatáborban ártatlanul, távol 
a családjától, de mégis szerencsésnek mondható, hiszen hazatért. Béla bácsi 
1936. november 27-én született, ketten voltak testvérek. Édesapja Demjén 
Gyula (1910–1990) gépészként dolgozott a malomban, édesanyja otthon a 
háztartásban, majd a szovjet rendszer kiépítése után a kolhozban. 
Interjúalanyom nyolcéves gyermekként élte át a háborús eseményeket, de 
elmondása szerint, úgy emlékszik rá, mintha ma történt volna. Szül�faluját, 
Bátyút 1944. október 28-án foglalta el a Vörös Hadsereg. A községben az 
adatok szerint ekkoribban 1898 f� élt. Az NKVD–parancsoksága a bátyúi 
Lónyay-kastélyt jelölte ki gy�jt�központtá, ahová a környez� falvakból 
gy�jtötték össze a férfiakat. Így Bátyú, Bótrágy, Beregsom, Harangláb, 
Hetyen, Lónya, Szernye, Barkaszó, Eszeny és Szalóka férfi lakosainak ide 
kellett gyülekezniük.44 Erre így emlékezett vissza Béla bácsi: „és akkor már 
itt Bátyúba, a kastélyba gyülekezet volt, ki volt dobolva minden faluba, Bakos, 
Újbátyú, Harangláb, Szernye, ezek mind ide, itt volt a gy�jt� a kastélyba. Ki 
volt dobolva, hogy három napi kaját vigyenek magukkal, mert három napi 
munkára mennek […], akkor még senki nem gondolta, hogy ebb�l mi lesz, csak 
ott voltak egy nap két és harmadnap múlva hajnalba felsorakozva vitték”.45  
Az 1945. július 6-án összeállított lista alapján Bátyúból 192 polgár tartózkodott 
hadifogolytáborban. Bagu Balázs bátyúi születés� helytörténész 221 f� adatait 
dolgozta fel. Az � véleménye szerint 140 katonaköteles férfit irányítottak 
Szolyvára és Szamborba 1944. november 18-án.46 

Béla bácsi édesapjára nagy szükség volt a malomban, mivel egyedül � értett 
a csépl�gép beindításához és motor szereléséhez, ezért felmentése lett volna, 
ám � önként jelentkezett, mondván három napot kibír, nehogy a falubeliek 
megszólják. Az összegy�jtött férfiak els� csoportja között Demjén Gyula is ott 
volt. Szolyva után a szambori elosztó táborból a bátyúiakat három táborba 
osztották el, Orsa, Nevjaszk és Boriszov.47 Gyula bácsi, testvérével Demjén 
Bélával együtt Orsára került. „Szolyván már ott rengetegen meghaltak és ott 
még összeszedtek többet, többet és akkor tovább vitték �ket Szamborba, Sztárij 
Szamborba, onnét osztán bevagonírozták �köt, amennyi csak fért egy vagonba 
és elvitték. Azt az egy salont, amibe az én édesapám volt Orsára vitték”48 – 
mesélte Béla bácsi. Sok asszony gyalogosan ment Szolyvára, hogy egy kis 
élelmet, ruhát vigyen férjének, interjúalanyom édesanyja hiába ment, férjét 

44 Dupka György. Halottaink 1944–1959. A kárpátaljai szovjet népirtás eddig ismert 
áldozatainak névsora. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest. 2014. 29. 
45 Demjén Béla. Interjúkészítésének ideje és helye: 2016. november 29., Bátyú. 
46 Dupka György. Halottaink 1944–1959 i. m. 29.
47 Dupka György. Halottaink 1944–1959 i. m. 29. 
48 Demjén Béla. Interjúkészítésének ideje és helye: 2016. november 29., Bátyú. 



��

már nem találta ott, tovább vitték. Több 
mint három évig semmit nem tudtak 
édesapjukról, levelet nem kaptak. 
Nehéz évek vártak a családra: „hát a 
gyerekkor az nehéz vót, azért azt a 
három évet nagyon megsínyl�dtük, míg 
apám lágerbe volt […]. Nehéz vót az 
élet megmondom neked, ruhák se 
nagyon, ilyen rongyok vótak, 
összevarrtak bel�le nadrágot. Cip�nk 
is úgy vót, hogy az iskolába 
szeptemberbe leakasztottuk a szegr�l a 
cip�t, jártunk iskolába májusba, mikor 
lemaradtunk felakasztottuk a szegre, 
egész nyáron mezítláb. Olyan vót a 
talpam, hogy a szeg nem ment vóna 
keresztül rajta, olyan kérges.”49 Jártak 
a mez�re fát gy�jteni, hogy télére 
legyen mivel tüzelni. Elmondása 
szerint a nehézség leküzdésében nagy 
segítség volt a háztáji jószágok, f�ként 
a tehenek. A tejtermékek számos étel alapjául szolgáltak. „Ugyi abba az id�be 
nem vót hús, csak nagy ünnepekbe, akkor minden csak habart paszuly, habart 
krumpli ilyen tejes dolgok […] és ugyi vót úgy, hogy megf�zött [édesanyja – O. 
J.] egy nagy tál puliszkát, megkeményedett a tálba és csak a késsel vágtuk és 
megettük, így tudtunk lenni.”50 Ami termény volt a padon, azt lepucolták a 
Vörös Hadsereg számára, édesanyja könyörgött, hogy legalább egy zsákkal 
hagyjanak meg a 25 zsákból, de egy szálig mindent elvitték.  

49 Demjén Béla. Interjúkészítésének ideje és helye: 2016. november 29., Bátyú.
50 Demjén Béla. Interjúkészítésének ideje és helye: 2016. november 29., Bátyú. 
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Id. Demjén Béla, interjúalanyom 
keresztapja félévvel hamarabb 
szabadulhatott a fogságból, mint 
testvére, Gyula. A reményt � hozta 
meg a család számára, testvére 
életben van és nemsokára �t is 
hazaengedik. „Osztán mondta 
[keresztapja – O. J], hogy apám is 
haza fog jönni nem sokára, de ugyi 
nem tudta senki, hogy mikor, hogy 
lesz.”51 Mikor már hallották, hogy 
folyamatosan engedik hazafelé a 
foglyokat minden nap kiment Béla 
bácsi az állomásra várni édesapját: 
„oszt egyszer csak megjelent, meg se 
ismertem, hát ugyi egy talpraszakadt 
ember jön, � ismert meg engem […]. 
Emlékszek, mikor levette magáról a 
szvettert csak a csont meg a b�r vót. 
Elképzelheted, hogy egy 48 kila vót, 
egy olyan nagy ember 
összeszakadt.”52 Lassan az itthon 

melegében felépült Gyula bácsi. A lágerkoszt után sokáig csak diétás ételeket 
tudott megenni, zabpogácsát, csalánlevest. Édesapjuk sokszor mesélt nekik a 
fogságról, a lágerben történtekr�l, a rabszolgamunkáról. Mindvégig Orsán 
raboskodott, legtöbbször építkezésnél dolgoztak, újjáépítési munkákra, 
romeltakarításra vitték �ket a városba, de volt, hogy fakivágásra. „Egyszer 
mesélte, hogy kivitték �ket a kolhozba dógozni, krumplit szedni, hát míg 
mindegyik egy-egy vider krumplit meg nem f�zött magának, addig egy se ment 
dógozni, ha ütötték is �ket, akármit csináltak, nem mentek […]. Úgyhogy egy 
hétig jól éltek, de ugyi ben a lágerben nagyon rossz volt, minden reggel volt 
egy csapat, amék csak szedte össze a halottakat.”53 A lágerekben tomboltak a 
különböz� betegségek. „Nem vót orvos, hogy kórházba vigyék �köt. Bevitték a 
gyengélked�re, belökték a barakkba, mire ezek visszajöttek, ha élt még élt, ha 
nem nem.”54 Gyula bácsi is elkapta a tifuszt, a hatalmas láztól félre beszélt, de 
sikerült meggyógyulnia.  

Fia elmondása alapján apjának testileg sikerült teljes egészében felépülnie, 
semmilyen nyomott nem hagyott egészségében a fogolytábor. Hazatérte után 

51 Demjén Béla. Interjúkészítésének ideje és helye: 2016. november 29., Bátyú. 
52 Demjén Béla. Interjúkészítésének ideje és helye: 2016. november 29., Bátyú. 
53 Demjén Béla. Interjúkészítésének ideje és helye: 2016. november 29., Bátyú.
54 Demjén Béla. Interjúkészítésének ideje és helye: 2016. november 29., Bátyú. 
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nyugdíjaskoráig a malomban dolgozott. Gyula bácsinak és testvérének, 
Bélának sikerült átvészelni annyi év megpróbáltatást. 1990-ben, 80. életévében 
érte a halál. A család semmilyen kárpótlásban nem részesült. Fia senkit nem 
hibáztat a történtekért. Életükben volt rossz is, jó is egyaránt.  
 
A Demjén lányok emlékei 

A Demjén család történetét egy testvérpártól volt lehet�ségem 
meghallgatni, Ilonka (1938) nénit�l és húgától Gizi (1941) nénit�l. A szüleik 
egyszer� gazdálkodó emberek voltak, édesapjuk földm�veléssel foglalkozott, 
anyjuk pedig a háztartásban tevékenykedett. Édesapjuk, Demjén Gábor 1903-
ban született. Édesanyjuk, Eszter 1910-ben látott napvilágot.  

Házasságukból hét gyermek született, ebb�l hat élte meg a feln�ttkort, 

három lány és három fiú. Interjúalanyaimat külön-külön kerestem fel, így a 
családjuk történetét két szemszögb�l hallgathattam meg. A családot szintén 
sújtotta a „málenkij robot” tragédiája. Édesanyjuk négy ártatlan kisgyermekkel 
maradt itthon családf� nélkül. Pontosan nem tudták megmondani édesapjuk 
hány évet tölthetett fogságban. „44-be 41 éves vót, 42 éves, 43. éves lehetett, 
amikor hazajött, a legszebb korában kellett neki lenni”55 – mesélte lánya, Gizi. 

55 Demjén (szül. Demjén) Gizella. Interjúkészítésének ideje és helye: 2015. július 24., 2017. 
02.03., Bátyú. 
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N�vére emlékezete szerint is elég sokáig két vagy három évig oda volt. A 
gyermeknek sokat kellett nélkülözniük, nagy szegénységben n�ttek fel. 
„Bejöttek az oroszok és mindent összeszedtek. Nekünk annyi vót a szerencsénk, 
hogy vót sok paszuly zsákba a padon, és a szegény anyám azt f�zögette, meg 
tudod mit? Tengerit vízbe, de jó iz� vót annak a leve, olyan jó iz� volt.”56 – 
emlékezett vissza Ilonka néni. Abból éltek, ami a kertben megtermett. Annyi 
lekváros kenyeret ettek kiskorukba, hogy a mai napig nem kívánta meg Gizi 
néni. Édesanyjuk sz�tt, font, vászonból saját maga készítette gyermekeinek a 
ruházatot. Cip�jük sem volt, a háború után segélyként kapott egyet a család, s 
aki hamarabb felkelt az ment benne iskolába. Mai napig mindkett�jük 
emlékezetében eleven él édesapjuk hazatérésének napja. Amikor már 
hallották, hogy jön hazafelé, az utcán várták �t, szaladtak elé, ám 
kisgyermekként meg sem ismerték már: „arra emlékszek, mikor jött hazafele 
nem ismertem meg, jött az öreg egy nagy rossz gumicsizmában, meg egy rossz 
köpeny volt rajta”57 – mondta Gizi néni. Ilonka néni a következ�képpen 
emlékezett: „hát megyünk mi, elmentünk Béresig, visszamentünk. Jaj, édes 
[édesanyjuk – O. J.] nem édesapánk, egy 
vén kódus ember jön bottal a kezébe. Bot 
volt a kezébe, de minden lócán leült. 
Szegény anyám lejött, hát pulya az az 
apátók, hát � megismerte a 
menésér�l.”58 Nagy betegen, leépülve 
érkezett haza. Nagymamájuk különféle 
házipraktikákkal (gyógyfürd�) 
gyógyította fel fiát. Lassan visszanyerte 
erejét, itthon azonban megváltozott 
minden. A szovjetrendszer kiépítése 
1944 �szét�l az 1950-es évekig ment 
végbe, mely során a kárpátaljai falvak 
teljes átalakuláson estek át.59 A 
„málenkij robot” után szovjet vezetés 
következ� lépése a kollektivizálás és a 
magántulajdon teljes felszámolása volt. 
Gábor bácsi sokáig ellenállt, nem akart 
belépni a kolhozba, emiatt még a 
faluújságba is kirakták: „Demjén Gábor 

56 Tóth (szül. Demjén) Ilona. Interjúkészítésének ideje és helye: 2015. július 27., Bátyú. 
57 Demjén (szül. Demjén) Gizella. Interjúkészítésének ideje és helye: 2015. július 24., 2017. 
02.03., Bátyú. 
58 Tóth (szül. Demjén) Ilona. Interjúkészítésének ideje és helye: 2015. július 27., Bátyú.
59 Csanádi György: Sorsfordító évek sodrában. Fejezetek Beregvidék történelmi múltjából. 
PoliPrint, Ungvár 2004. 5.  
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láblógató emberfia vékony lesz a karaja”60 – emlékezett vissza a történtekre 
Gizi néni. Végül, hogy ne zárják börtönbe kénytelen volt mindenét beadni a 
közösbe, lovait, szekerét, teheneit. 1946-ban még csak két kolhoz m�ködött 
Kárpátalján, viszont már 1950 elejére ez a szám 532-re n�tt, mely magába 
foglalta a falusi gazdáságok 82%-át, illetve a szántóföldek 84%-át.61 A Szovjet 
Falu 1951. június 6.-i száma így írt Kárpátalja államosításáról: „Kárpátontúl 
földm�vesei részére örökké emlékezetes az 1948. év, a teljes kollektivizálás éve. 
Ekkor sikerült megszabadulnunk a kulákok kizsákmányolása alól.”62 Demjén 
Gábor hazatérte után még született két gyermekük. Szerényen, de együtt 
boldogságban, szeretetben felnevelték, kiházasították gyermekeiket. Gábor 
bácsi lányainak sosem beszélt a lágerben eltöltött évekr�l, fájdalmait 
mindvégig magában tartotta. 1979-ben 76 évesen hunyt el, így nem volt 
lehet�sége elmesélni sorát. Emlékét lányai és egy pár megfakult katonai 
fénykép �rzi.  

60 Demjén (szül. Demjén) Gizella. Interjúkészítésének ideje és helye: 2015. július 24., 2017. 
02.03., Bátyú. 
61 Oficinszkij Román: Mez�gazdaság. In: Kárpátalja 1919–2009 i.m. 277. 
62 Zoltán S. Ki a kulákokkal a kolhozból. Sztálini Gy�zelem, 2. évfolyam, 45. (86.) szám, 
1951. június 6. 2. 
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Orosz Margit emlékei alapján 
Orosz Margit nénihez rokoni szálak 
f�znek, hiszen apai nagyapám testvére 
volt. Margit néni, aki mesélt nekem 
családunk életér�l, 1932-ben született 
katolikus családban. Sajnos az 
interjúkészítése után néhány hónappal 
elhunyt. A család rövid történetével, 
Margit néni emlékeit lejegyezve szeretnék 
felmen�imnek méltó emléket állítani. 
Dédszüleim gazdálkodó, juhász család 
volt, én már személyesen nem 
ismerhettem �ket. Dédnagyapám, Orosz 
István 1905-ben született és 1984-ben halt 
meg. Dédnagymamám, Zsófia 1907-es 
születés� volt, négy évvel korábban 1980-
ban hunyt el, kilenc gyermeknek adott 
életet, közülük heten érték el a feln�ttkort. 

Ma viszont már csak ketten élnek, távol egymástól. Dédnagyapám megjárta a 
frontot, a háború vége fele hazaengedték. A 
front közeledtével bunkert épített 
családjának, ahogyan azt a legtöbb 
kárpátaljai család tette. 1944 �szén 
összegy�jtötték a többi férfiakkal és elvitték 
Szolyvára. Szamborból a Szovjetunió 
valamelyik hadifogolytáborába került, lánya 
nem tudta feleleveníteni, hogy melyik 
városban raboskodhatott. Körülbelül két 
évig lehetett oda, 1947-ben jött haza. 
Sokszor elmesélte családjának, kinek 
köszönheti azt, hogy életbe maradt és viszont 
láthatta szeretteit. Dédnagyapámnak volt egy 
fiatal bojtárja, Diósi Balázs, aki akkoriban 
Szernyi lakos volt. Tizennyolcadik életévet 
betöltve � sem menekült meg a deportálástól, 
viszont dédnagyapám életét megmentette. 
„Apám mesélte, én nem nagyon emlékszer rá, 
jó bojtár vót, sokat segített neki, nem csak azt, 
ami az � munkája vót. És a lágerbe ilyen szanitár vót, és már édesapámot 
kitették valahova, hogy annyi neki, mikor észrevette visszavitte. Eladta a 
mahorkáját [silány min�ség� dohány – O. J.] meg mit tudom én még milyét, 
vett neki tejet, meg cukrot osztán így beleöntögette, felépítette. Az a Diósi 

Orosz István id�sebb korában, jóval 
hazatérése után 

Orosz Margit, fiatal leánykorában 
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Balázs. Oszt visszanyerte a járt erejét. Úgyhogy mindig mondta, hogy neki 
köszönheti, hogy él. Annak a Diósi Balázsnak […]. Az ember mellé a jó Isten 
mindig valakit oda rendel, hogy vigyázzon rá. E mentette meg az életét.”63 

Margit néni volt a legid�sebb gyerek a családban, sosem értette édesanyja, 
hogy tudott, annyi gyermeket felnevelni, vigyázni rájuk. Emlékszik a 
bombázások idején � nagyon félt, édesanyjuk viszont sosem mutatta ki 
félelmét, bátor asszony volt. Hiába építettek bunkert, nem bújtak el: „azt 
mondta édesanyám nekünk, soha nem felejtem, pulya minek menjünk, hova 
menjünk, ahogy lesz úgy lesz, ha meghalunk egyszerre halunk meg, nem 
küszködünk. Nem félt anyám […].”64 Margit néni, hogy besegítsen 
édesanyjának három évvel id�sebb leányunokatestvérével és néhány 
barátn�jével átjárt Magyarországra, vittek sót, hoztak dohányt, amit itthon 
eladtak, így tudtak egy kis pénzre szert tenni. „Úgyhogy, hát tudjátok nehéz 
vót, de valahogy az emberek mindig kimásztak a gödörb�l.”65 Édesapjuk 
hazatérte után nyugdíjaskoráig juhász volt, az állatokat mindvégig nagyon 
szerette, csak immáron saját juhai helyett a kolhoz juhait �rizte. 
 
Izsák Emma néni 

Bár minden életút, sors egyenénként változik, azt mégis megállapíthatjuk, 
hogy a háborús események idején gyermeknek lenni nem volt könny�. 
Interjúalanyaimnak nem adódott egy boldog, önfeledt gyermekkor, 
mindannyian átélték a háború okozta nehézségeket, mely er�teljesen beégett 
tudatukba. Így van ezzel az 1934-es születés� Izsák Emma néni is. Négyen 
voltak testvérek. Édesapja katonaként szolgált a második világháborúban. 
Édesanyjuk a bombázások idején, férfi munkaer� híján saját maga vájta ki a 
bunkert és rendezte be a gyermekei segítségével. Férje a katonaságból 
hazatérve igyekezett mindent beszerezni nélkülöz� családja számára, ám az 
1944-es elhurcolást � sem úszta meg. Emma néni elmondása szerint édesapját, 
csak �rnek rendelték fel a községben található gy�jt�helyre, de a többiekkel 
együtt �t is elvitték.  

Ínséges id�ket kellett megélniük, „vót olyan id�szak az én koromba, hogy 
este ettünk és reggelre már semmi ennivaló a házba nem vót. Nem vót egy szem 
ennivaló se, oszt édesanyám azt mondja, hogy na pulyám ettünk vacsorát, de 
reggeli mi lesz […].66 Emma néni volt a legid�sebb gyerek a családban, 
elcsukló hangom mondta, hogy így � húzta a legnehezebb igát édesanyja után. 
Rengeteget dolgozott, már egész kicsi korától kezdve kivette részét a paraszti 
munkából. „Én még ilyen kisjány vótam ni, és én már akkor dógoztam. […]. 
Ej, mondom, akkor amilyen nehéz életkor vót. Nem lehetett semmit a bótba 

63 Orosz Margit. Interjúkészítésének ideje és helye: 2015. július 26., Bátyú. 
64 Orosz Margit. Interjúkészítésének ideje és helye: 2015. július 26., Bátyú. 
65 Orosz Margit. Interjúkészítésének ideje és helye: 2015. július 26., Bátyú. 
66 Izsák Emma. Interjúkészítésének ideje és helye: 2014. szeptember 30., Bátyú.
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venni, se ruhát, se ennivalót. Odajártunk a mez�re szedegetni, ilyen 
napraforgó, meg tengeri górét, dohánygórét, hordtuk a hátunkon. Leped�, 
otthon kiterítettük száradni, hogy tudjunk mivel t�zelni […].67  

Emma néni nem tudott nekem sokat mesélni édesapja láger éveir�l, azt 
tudta, hogy Szamborba vitték, hogy honnan került haza azt nem tudta, de nem 
is ez számított, csak hogy újra együtt lehetett a család. A háború utáni években 
nem túl sok munkalehet�ség adódott, a falvak lakosai számára a kolhoz adott 
munkát. Így interjúalanyom édesapja is a kolhozban helyezkedett el, 
pásztorként, de az élet attól kezdve sem volt könny�: „akkor is olyan 
nyomorúság vót, 26 rubelért �rizni annyi marhát, és végighajtani a falun, meg 
a vasúton keresztül és mezítláb, mert nem vót még a lábára egy cip� se. Ó, ne 
adja az Isten ezt senkinek, és akkor mi is mezítláb mentünk vittük neki az 
ebédet, amit anyánk keservesen összetudott valamib�l állítani. Nehéz vót élni, 
nehéz err�l beszélni is […].”68 Emma néni 7 osztályt fejezett be. Fiatal korától 
dolgozott a kolhozban, majd a szovhozban.69 1956-ban ment férjhez, férje a 
vasúton dolgozott. Házassága után, az évek múlásával lassan javultak az 
életkörülmények. A nyomorúságos gyermekkor ellenére, egyik gyermeke, 
majd kés�bb férje elvesztése után, mind a mai napig aktívan tölti napjait, 
ellátva saját magát.  
 
A Tekerman család férfitagjainak esete 

Tekerman Józsefet és fiát Tekerman 
Jánost is elhurcolták „málenkij robotra” 
1944 �szén. Családjuk mégis 
szerencsésnek mondható, hisz 
mindkett�jük hazatért. Történetüket 
lányától özvegy Kovácsné született 
Tekerman Erzsébett�l hallgathattam meg. 
Tekerman Erzsébet, mindenki Bözsi 
nénije 1927-ben született 
Mez�kaszonyban. Édesapja hentes–
mészáros, édesanyja háztartásbeli volt. 
Heten voltak testvérek, három fiú és négy 
lány. Legid�sebb bátyja János 1926-ban, 
legkisebb öccse pedig 1941-ben született. 
Testvérei közül ma már csak egyedül 
Bözsi néni él.  

67 Izsák Emma. Interjúkészítésének ideje és helye: 2014. szeptember 30., Bátyú. 
68 Izsák Emma. Interjúkészítésének ideje és helye: 2014. szeptember 30., Bátyú. 
69 Szovhoz (oroszul: szovjetszkoje hozjajsztvo –szovjet gazdaság) – állami tulajdonú 
mez#gazdasági nagyüzem a Szovjetunióban.  

Nagy Erzsébet (szül. Tekerman) fiatal 
asszonykorában 
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Mez�kaszony lakosság 1944-ben 2658 f� volt. A Vörös Hadsereg 1944. 
október 28-án foglalta el a községet. A Kaszonyi Községi Népbizottság által 
készített lista alapján 368 férfi került hadifogolytáborba. Ebb�l 164 katona 

volt, kiket a szovjet 
csapatok Románia és 
Magyarország területein 
fogott el. 201 polgári lakost 
pedig Szolyvára, Sanokra és 
Szamborba hurcoltak el. A 
katonaköteles férfiak közül  
131 hazatért, 70 f� 
különböz� lágerekben halt 
meg.70 Bözsi néni bátyja 
még nem töltötte be a 18. 
életévet, amikor az 

összegy�jtött 
férfilakossággal együtt 
elvitték. Édesapját a helyi 
vezet�ség becsapta, azt 
ígérték, ha fia önként 

vállalja, hogy elmegy, akkor a családf� itthon maradhat. Ám nem így történt, 
az apa fiával együtt a szolyvai gy�jt�táborba került. Viszont apjuknak 
könnyebb sors jutott, ugyanis Szolyvától tovább nem vitték. A Szolyvai 
gy�jt�tábort nagyon sok asszony felkereste. Félelmet nem ismerve 
tehervonaton utazva, szekéren vagy akár gyalogosan mentek, csakhogy újra 
láthassak családtagjaikat. Bözsi néni is vitt egyszer édesapjának csomagot. 
Elmesélte, ha egy nappal hamarabb ment volna a többi asszonnyal, akkor 
személyen találkozhatott volna, és talán néhány szót is tudott volna váltani 
édesapjával. „[…] Én nem mertem felülni [a tehervonatra – O. J.], egy másik 
asszonnyal csak másnap mentünk el, oszt ha aznap azokkal elérek találkozok 
apámmal, mert ahol a láger fent vót egy olyan dombon, erre lefelé a köves útra 
vót egy olyan fás kiserd� féle, oszt olyan patak víz folyt, oda jártak le vízért a 
rabok. Oszt akkor nap, mikor azok az asszonyok megérkeztek, hát beszéltek is 
apámmal.”71 Másnap már csak messzir�l láthatta édesapját, a kerítésen 
keresztül integettek egymásnak. Az otthonról összekészített kis csomagot, 
szekérre kellett rakni és a katonák továbbították a táborba. Emlékezetében 
nagy szakállas kép maradt meg apjáról, jóformán meg se ismerte olyan 
messzir�l, de legalább láthatta és jóhírt tudott hazavenni aggódó édesanyjának.  

70 Dupka György. Halottaink 1944–1959 i. m. 74–75. 
71 Kovács (szül. Tekerman) Erzsébet. Interjúkészítésének ideje és helye: 2015. augusztus 3., 
Bátyú. 

Tekerman József és felesége id�sebb korukban 
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Szolyváról az édesapja gyalog ment haza 
egy napon. Fia, János viszont két évig 
raboskodott Oroszország egyik 
hadifogolytáborában. Lágerévei kemény 
munkával teltek, fakitermelésen dolgozott. 
Mindennap jártak ez erd�be fát vágni, ahol egy 
szörny� baleset érte, melynek maradandó 
nyomait élete végéig magán �rizte. Húga a 
bátyjával történtekr�l így mesélt: „a bátyám 
olyan szerencsétlen vót, hogy az erd�be, ahogy 
vágták a fákot kid�lt egy nagy fa, oszt eltört a 
combja. Mert az uram Józsi [kés�bbi férje, 
Nagy József testvérével egy lágerbe került – O. 
J.] már olyan szanitár [ápoló –O. J.] féleként 

dógozott, már ott a lágerbe, húzatták 
a lábát a bátyámnak, de nem jól fort 
neki, rövidebb lett az a lába egy pár 
centivel.”72 A deportáltak nagy 
többsége a fogság évei alatt 
szenvedtek valamilyen betegségben. 
A legtöbb visszaemlékezés pedig 
alátámasztja, hogy a lágerekben alig 
volt orvosi ellátás, és ha volt, akkor is 
min�síthetetlen. Így életbe 
maradásukat saját akarateröjüknek, 
az isteni gondviselésnek vagy a 
szerencsének köszönhették. 
Tekerman János 1946-ban jött haza, 
Bözsi néni leend� férjével, Nagy 
Józseffel. Édesapjuk mindenáron 
megakarta operáltatni fiát, de � nem 

engedte, nem akart még egy olyan szenvedésen keresztül menni. Bözsi néni 
1947-ben ment férjhez. Házasságukból két kislány született Ida és Erzsike. A 

72 Kovács (szül. Tekerman) Erzsébet. Interjúkészítésének ideje és helye: 2015. augusztus 3., 
Bátyú.

Bözsi néni els� férjével, Nagy 
Józseffel 

Az özvegyen maradt Bözsi néni: két lányával 
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lágerélet rányomta bélyegét Józsi bácsi életére. Hirtelen egyik napról a másikra 
hunyt el. Házasságuk mindössze öt évig tartott. Tönkre voltak a bels� szervei 
(mája, gyomra), felesége szerint a lágeri koszt okozta. A Dupka György által 
összeállított Halottaink 1944–1959. A kárpátaljai szovjet népirtás eddig ismert 
áldozatainak névsora c. könyv Mez�kaszony községgel foglalkozó részében 
olvashatunk arról, hogy Horváth Gyula, Heged�s Zsigmond és Petneházy 
István még 1989–1993-ban portabejárással végeztek felméréseket (SZEpB, 
NKTTRJVFM, Emlékkönyv–1993 részére), mely során összeállították a 
mártírok és a túlél�k névsorát. Többek között feljegyezték, hogy a 
munkatáborból súlyos betegen hazatér� Nagy Miklós (1897), Nagy József, 
Heged�s Mihály I., Szilágyi Árpád (1917) néhány nap múlva elhunyt.73 Mivel 
Nagy József születési dátuma nincs feltüntetve, ezért biztos nem állíthatjuk, de 
valószín�síthet�, hogy interjúalanyom férjér�l esett szó. Viszont Nagy József 
hazatérte után csak néhány év múlva hunyt el, hiszen még életet adott két 
kislányának. 

Két pici kislányt hagyott magára, akik sohasem ismerhették igazán 
édesapjukat. Ida lánya nem volt egész hároméves, Erzsike pedig hat hónapos, 
amikor meghalt apjuk. Bözsi néni fiatalon a kolhozban dolgozott, majd 
szakácsn�, kés�bb pedig mosón� volt a helyi kórházban. 1964-ben ment újból 
férjhez. Második férje Kovács József, a vasúton dolgozott. Egyedül nevelve 
fiát, Sándort.  

Bözsi néni nehéz sorsa ellenére megtalálta a boldogságot, s gyermekkorára 
is boldogan emlékszik 
vissza, nem jártak soha 
mezítláb, mint sokan 
abban korszakban, 
édesapjuk mind a hét 
gyermekét elbírta 
tartani. A családot a 
rendszerváltás utáni 
években a magyar állam 
kárpótolta. Bözsi néni 
férje után járó kárpótlás 
pénzösszegének 
egyrészében részesült, 
testvére Tekerman 
János a két évi 
kényszermunkáért járó 
teljes juttatást 
megkapta. Napjainkban mostohafiával ketten élnek közös háztartásban. 

&' Dupka György. Halottaink 1944–1959 i. m. 75.

Bözsi néni napjainkban két lányával és mostohafiával 
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Zékány Irén emlékei 
Irénke néni személyeben egy már sorsába beletör�dött, megtört 

id�sasszonyt ismerhettem meg. Negyvenhat évesen hirtelen megözvegyült, 
majd egy véletlen balesetben elveszítette egyetlen, fiatal gyermekét. Irénke 
néni 1934-ben született Beregszászban. Szülei vállalkozó emberek voltak, 
saját üzletüket (vegyes bolt) vezették. Hárman voltak testvérek, de bátyja az 
akkor hatéves Sándorka diftéria (torokgyík) járványban meghalt, pont Irénke 
néni születésnapján. Édesanyja emiatt sohasem engedte születésnapja 

megtartását.  
Beregszász városát 1944. 

október 26-án foglalták el az 
orosz katonák. A három napos 
munkára 1020 civilt vittek el74, 
köztük volt Irénke néni édesapja 
is az 1904-es születés� Nagy 
Gyula 1904-ben. 18 hónapig volt 
távol a családjától, akik semmit 
nem tudtak róla távolléte alatt. 
Többek között Donyeckben és 
Harkovban raboskodott. Gyula 
bácsi bátyja nem hitt a három 
napos munkát ígér� beszédnek. 
Elbújt a beregszászi hegy egyik 
borházában, így megmenekült a 
kényszermunkától, testvére 
viszont nem. Gyula bácsi fogsága 
idején építkezésen, útjavításokon 
dolgozott. Mesélte, hogy sokszor 
a halottakat kellett összeszedniük 
a táborba és kivinni. Sógora a 
karjaiban halt meg. Felesége, 

Gyula bácsi testvére három kisgyermekkel maradt özvegyen. „Három gyerek 
maradt árván, bizony. Azokat felnevelni, ártatlanul elvitték az embereket, csak 
az azért, mert magyar volt […]”.75 Ahogyan Dupka György írja „az NKVD 
vezet�sége az ingyen munkaer� maximális kihasználtágára törekedett, ezzel 
szemben a foglyoknak nem tudta biztosítani az elégségesnek sem mondható 

&( Dupka György. Halottaink 1944–1959 i. m. 40.
75 Zékány (szül. Nagy) Irén. Interjúkészítésének ideje és helye: 2016. augusztus 4., Beregszász. 

Irénke néni szüleivel és húgával, 1942-ben 



� 

élelmiszer- és ruházati ellátmányt, sem az orvosi-egészségügyi ellátást.”76 
Ezekb�l kifolyólag az elhalálozások száma rettent� magas volt 

Irénke néni édesanyjáék nyolcan voltak testvérek, öt fiú és három 
leánygyermek. Mind az öt fiú megjárta a háborút, de mindannyian túlélték és 
épségben hazakerültek. Egyikük, aki akkoribban katonatiszt volt, szintén 
Irénke néni édesapjával volt egy hadifogolytáborban, ám lebetegedett és 
elkerültek egymástól. Szerencséjére jó borbély volt és a tisztek felkarolták a 
lágerben. Egynap sikerült megszöknie a lágerb�l, átúszta a Nyugati-Bug 
folyót, így tudott elmenekülni és hazajönni.  

Irénke néni anyukája egymaga vezette a boltot, abból éltek egészen az 
oroszok bejöveteléig. Err�l így mesélt: „nekem kijutott a nehézid�kb�l, mert 
csakugyan anyám a boltba dolgozott, mi meg ketten a testvéremmel ültünk a 
házban. magunkba, vártunk, hogy hazajöjjön. És ráadásul, mikor az oroszok 
bejöttök, hát kirabolták a boltot, még utána anyám egy évet dolgozott, de aztán 
lekellett adni a boltot, úgyhogy ott kellett hagynia”.77 Az államosítás folyamata 
1944 decemberében a bankokkal kezd�dött, majd folyamatosan államosították 
a nagyobb gyárakat, üzemeket.78 Kivitelt az egyszer� kis boltok, m�helyek 
sem képeztek, a tulajdonosok annak is örülhettek, ha megmaradhattak állami 
munkásként egykori saját tulajdonukban lév� boltjukban.79 A kollektivizálás 
után Irén néni anyja a dohánygyárba ment el dolgozni. Édesapjuk 1947-ben 
jutott haza, miután � is munkába állt feleségét nem engedte tovább dolgozni. 
Irénke nénibe is mély nyomokat hagyott, mikor el�ször meglátta apukájukat. 
„Majd mikor hazajött egy német katona köpeny volt rajta, meg két ballábas 
facip�, soha nem felejtem el. Nem ösmertük meg. Csak a kutya ösmerte meg, 
csak a kutya. Jaj, soha nem fogom elfelejteni, jött felfele az udvarra, azt hittük 
valami kéreget�, szakállason és a kutya ordítva elébe szaladt, felugrott a 
vállára, megösmerte.” Mint minden hazatér�nek teljesen le volt épülve a 
szervezete. „Úristen milyen soványon jött haza, még anyám, szegény 
nyugodjon kacagta is, mert bármit adott anyám neki enni a kenyérnek mindig 
ott kelletett lenni. Bármit evett haluskát, törte a kenyeret és ette, levessel is, 
mindennel. Nem tudott megtelni a szervezete, úgy ki volt éhezve, bizony. Ne 
adja a jó Isten. senkire se azt.”80 

76 Dupka György. Lágerek, rabtelepek a Szovjetunióban. In. „Itt volt a végállomás”. Halálos 
áldozatokkal járó német- és magyarellenes tevékenységek a Kárpát-medencében 1944–1949. 
Szerk.: Bognár Zalán. Kontraszt Plusz Kft, Pécs, 2015. 104. 
77 Zékány (szül. Nagy) Irén. Interjúkészítésének ideje és helye: 2016. augusztus 4., Beregszász. 
78 Molnár D. Erzsébet. A kárpátaljai magyarok i. m. 62–63. 
79 Csanádi György. Sorsfordító évek sodrásában. PoliPrint, Ungvár, 2004. 179–181. 
80 Zékány (szül. Nagy) Irén. Interjúkészítésének ideje és helye: 2016. augusztus 4., Beregszász.
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Gyula bácsi 
hazatértekor 

szembesült az új 
rendszerrel. Saját 

boltjukat 
államosították, mivel 
nagyon jó sz�lész 
volt, nem volt más 
lehet�sége, hát 
elment a szovhozba 
dolgozni. Kerekhegy 
akkoriban be volt 
ülteteve gyönyör� 

szép 
sz�l�ültetvénnyel. 

Gyula bácsi egészen 
nyugdíjaskoráig ott dolgozott brigadérosként, 200 ember tartozott a 
felügyelete alá. Sokán jártak a szovhoz sz�l�t kapálni, kötözni. Itt a kolhozzal 
ellentétben fizetést kaptak az emberek és az elmondások alapján a korabeli 
viszonyokhoz képest jól is fizetett. Nagy Gyula 1977-ben halt meg, a magyar 
államtól � is részesült jóvátételben.  
 
Julika néni rövid visszaemlékezése 

Julika néni egy rettent� kedves id�s hölgy, aki 1935-ben született 
Borzsován. A négy elemi osztály elvégzése után Beregszászban tanult tovább 
és élt keresztannyánál. Édesanyja testvérének nem született gyermeke, így a 
kis Julikát, úgy szerették és nevelték férjével, mintha a saját gyermekük lett 
volna. Szülei, mint a korszakban sokan mások gazdálkodó emberek voltak. 
Édesapukája vincellér volt, aki a sz�l�k kezelésével, �rzésével, felügyeletével 
járó munkákat végezte. 1944 �szén gyalogosan ment jelenteni a gazdának a 
sz�l�szét helyzetét, akkor már az összegy�jtött magyar férfilakoság egy 
csoportját hajtották a Szolyvai gy�jt�láger felé, és �t is befogták közéjük. A 
GUPVI-lágerekbe, ahová a legtöbb „málenkij robot” során deportált 
kárpátaljai férfi került, nem számított a foglyok személyi kiléte, a szovjet 
hatóságnak csak a volt a fontos, hogy meglegyen a megfelel� létszám.81 Ezért 
is történt az, hogy sokszor, ha valaki netán útközben összeesett, helyére 
bezavartak bárki éppen arra járót. Ilyen szerencsétlenük járt Julika néni 
édesapja is. A család egy hétig nem tudott édesapjuk hol létér�l. „Elment 
reggel és nem jött haza este, és nem tudtuk hova lett. Az volt a 

81 Molnár D. Erzsébet. A kárpátaljai magyarok i. m. 27. 

Nagy Gyula (jobb széls�) brigadérosként munkatársaival 
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legborzasztóbb.”82 Ezt a tényt Dupka Görgy kutatásai is alátámasztják, sok 
esetben a Szolyvára és Szamborba menetel� foglyok létszámát akár más 
nemzetiség�ekkel pótolták az útba es� településeken vagy gyakran a 
bámészkodókat rángatták be a sorba.83 A túlél�k szerint 1944. november 19-
én 133 katonaköteles férfit vittek el Borzsováról. El�ször Beregszászban, majd 
tovább vitték �ket Szolyvára. Az 1945. július 3-án összeállított lista alapján 
175 polgár tartózkodott hadifogolylágerekben.84. Julika néni édesapja akkor 
sikerült családját értesítenie hollétér�l, amikor a borzsovai férfiakhoz mentek 
a feleségek, édesanyák. Ily módon szerzett tudomást róla a család.  

Julika néniék hárman voltak testvérek, de a kishúguk, Margitka meghalt 
másféléves korában. Apukájuk mindössze egy hónapot töltött Szolyván, 
nagyon lebetegedett és hazaengedték. „Anyu szegény alig tudta hazahozni. 
Olyan rosszul volt, le volt gyengülve, már járni se bírt, csak feküdt, be volt esve 
az arca, csont meg b�r volt. Hát azt mondta, hogy csak korpát és csak azt 
kaptak […]. Mesélte, vitték elásni, akik már meghaltak, az akácfa, ahogy 
lehajlott neki estek a levelének és azt ették, annyira éhesek voltak szegények.”85 
Bár szerencséjük volt, mert édesapjuk viszonylag hamar hazakerülhetett, de a 
család nehéz körülmények között élt. „Azel�tt volt egy tehenünk is, de már 
mikor a kolhozba mentünk, már nem tudtunk tartani, mert a földet elvették […]. 
Nagyon nehéz volt. Meg apukám se volt az a nagy er�be, mivelhogy hazajött a 
lágerb�l, neki is a gyomrával volt baj, tönkre ment.”86 Hirtelen hunyt el, 60 
éves korában. Julika néni az iskola elvégzése után egyb�l a szovhozba járt 
dolgozni, majd 18 éves korától kezdve, 1953-t�l 1985-ig a beregszászi 
ruhagyárba dolgozott varrón�ként. 1962-ben ment férjhez. 
  

82 Julika néni. Interjúkészítésének ideje és helye: 2016. július 27., Beregszász. 
83 Dupka György. „Málenkij robot” -ra hurcolás i. m. 78. 
84 Dupka György. Halottaink 1944–1959 i. m. 86. 
85 Julika néni. Interjúkészítésének ideje és helye: 2016. július 27., Beregszász. 
86 Julika néni. Interjúkészítésének ideje és helye: 2016. július 27., Beregszász.
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Akik sohasem térhettek haza… 

Számtalan elhurcolt férfi sohasem láthatta viszont itthon hagyott szeretteit. 
Olyan a „málenkij robotban” érintett családok hozzátartóival beszélgettem, 
akik végleg elveszítették édesapjukat, férjüket, rokonaikat. E kegyetlen 
rendszer családok sokaságától vette el a boldog jöv� reményét. Megtört, 
bánatos szívek maradtak hátra, akiknek arra sem volt lehet�ségük, hogy utolsó 
útjukra elkísérhessék és örök búcsút vegyenek családtagjuktól. 
 
Szanyi Jolán 

Jolika néni egy roppant jó kedély�, kedves, beszédes id�sasszony, aki élete 
80 éve alatt nagyon sok mindent átélt. T�sgyökeres nagydobronyi lakos. Pont 
még a cseh id�szak alatt született, így anyakönyvezve is csehül van, apját Hidi 
Ferencet Frankiseknek írták. Tizenegy hónapos volt, mikor a magyarok és 
visszafoglalták Kártpátalját. 1944. október 26-án, amikor bejöttek az oroszok 
els� osztályba járt, a háborús helyzet miatt egy pár hónapig nem kellett járniuk 
iskolába, majd csak külön szül�i kérelemmel vették vissza �ket. 
Interjúalanyom gazdálkodó, földm�ves családból származik. Négy testvére 
van Jolika néninek, a legid�sebb 82 éves a legfiatalabb 73, a mai napig 
mindnyájan jó egészségnek örvendnek.  

Nagydobrony lakossága 1944-ben 4007 f� volt. Hadifogságba 397 helyi 
lakos került87, köztük volt Jolika néni édesapja, Hidi Ferenc. Jolika néni így 
mesélt a „málenkij robot”-ról: „aranyos, amikor a lágerbe vitték elfele az 
embereket, kihirdették, hogy aki nem jelentkezik, meg vót adva az id�pont, 18 
évt�l 50 éves korig, arra az id�re, ahol gy�jtötték a faluba összefele az 
embereket, hát agyon lövik.”88 A községben, ahol ma középiskola található, 
ott volt régen egy nagy udvar, kés�bb az lett a kolhoz udvara, oda gy�jtötték 
össze a falubeli férfiakat. Apukája onnan került Szolyvára, Boriszovba, majd 
Szamborba. A felmérések szerint az elhurcoltak közül 251 f� hazatért, 147 f� 
meghalt a lágerekben (Szolyva, Szambor, Boriszov, Minszk), illetve elesett a 
fronton.89 Az odahaltak között volt Hidi Ferenc is, felesége mindig azt mondta, 
hogy Szamborban vesztette életét. Ferenc bácsi, Jolika néni egyik 
nagybátyjával közös lágerbe volt, neki sikerült hazatérnie. � hozta magával a 
szörny� hírt. „Azt mondta, hogy beteg lett az apám, belesett valami hastífuszba 
és abba halt meg. Sokan abba haltak meg, úgyhogy a nagybátyám este bement 
hozzá, azt mondta még vitt neki enni [bácsikája szakács volt a lágerben – O. 
J.], de már nem kelletett az ennivaló neki. Osztán reggel már mikor ment, már 
nem vót sehol.”90 Az orvosok és a felszerelt hadifogolykórházak hiánya miatt 

87 Dupka György. Halottaink 1944–1959 i. m. 226. 
88 Szanyi (szül. Hidi) Jolán. Interjúkészítésének ideje és helye: 2017. február. 9., Nagydobrony. 
89 Dupka György. Halottaink 1944–1959 i. m. 227.
90 Szanyi (szül. Hidi) Jolán. Interjúkészítésének ideje és helye: 2017. február. 9., Nagydobrony.
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a kirobbant járványos megbetegedéseket nem tudták id�ben megakadályozni, 
így az foglyok tömegesen haláloztak el.91 Hidi Ferenc, a szeretett édesapa 
valamelyik névtelen tömegsírban nyugszik.  

Árván maradt öt vétlen gyermek. A legkisebb mindössze 10 hónapos volt, 
Jolika néni pedig hétéves. Beteges édesanyjuk [sokszor volt tüd�- és 
mellhártyagyulladásban – O. J.] sosem ment férjhez, a családtagok 
segítségével tudta felnevelni gyermekeit. Nagyapjuk még 1935-ban elhunyt, 
hét gyermekéb�l csak ketten maradtak életben, Jolika néni édesanyja és egy 
húga. A család így csak tiszta n�kb�l állt, a nagymama, az édesanyja, egy 
nagynéni, három leánygyermek és két fiatalabb fiúgyermek. A nagymamájuk 
is mindig beteges volt, nemcsoda hiszen elveszítette öt gyermekét és a férjét is 
korán. Nehéz helyzet volt minden szempontból, Jolika néni elmondása szerint 
nagynénjünk óriási segítség volt számukra. Er�s, határozott n� volt, aki 
minden férfimunkát elvégzett. V�legényét elvitték a „három napos munkára”, 
majd csak 1947-ben jött haza. A második világháború után a nemi szerepek 
között a legfontosabb változást világszerte a n�k fizetett foglalkoztatásba való 
beáramlása jelentette, ami alapvet�en változtatta meg társadalmi helyzetüket, 
szerepüket.92 Ennek okát részben a férfilakosság nagyarányú elhalálozásában 
és az ebb�l fakadó munkaer�hiányban kell keresnünk, másrészt a kommunista 
hatalom n�kkel szemben alkalmazott politikájában. Tóth Eszter Zsófia, 
történész Kádár leányai c. könyvében leírja, hogy a szocialista id�szakban a 
hatalom el�szeretettel alkalmazta a dolgozó n�ket férfifoglalkozásokban, 
ezáltal akarták szimbolizálni, hogy a n�k teljesen egyenjogúak a férfiakkal az 
élet minden területén.93  

Jolika néni elmondása alapján régen mindig akadtak jóemberek, akik 
segítettek a családnak egyes nehéz fizikai munkák elvégzésében. Amiben 
tudták a gyerekek is kivették egészen pici koruktól a részüket. „Mentünk 
tallózni hajnalok hajnalán, oszt akkor meg�rtük, kézzel hajtós darálón, osztán 
parasztlisztb�l sütöttünk kenyeret, mert vót darálónk, ilyen kézzel hajtós, de 
azzal háromszor is lekellett darálni, hogy abból lehessen sütni valamit […]. 
Hát ilyen világot éltünk mi, ilyen nehéz helyzetet.”94  

A kommunista rendszer gazdaságpolitikájának alapját képezte a 
kollektivizálás, azaz a magántulajdonban álló javak állami tulajdonba való 
vétele. A mez�gazdaságban ez az egyéni gazdálkodás felszámolását és helyette 
a közös, kollektív gazdaságok, szövetkezetek – kolhozok kialakítását 
jelentette. Molnár D. Erzsébet történész kutatásából megtudhatjuk, hogy 

91 Dupka György. Lágerek, rabtelepek a Szovjetunióban i. m. 110. 
)* Victor R. Fuchs. A nemek közötti gazdasági egyenl�tlenségekr�l. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest, 2003. 28.
93 Tóth Eszter Zsófia. Kádár leánya. N�k a szocialista korszakban. Nyitott Könyvm�hely, 
Budapest, 2010. 58 
94 Szanyi (szül. Hidi) Jolán. Interjúkészítésének ideje és helye: 2017. február. 9., Nagydobrony. 
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Kárpátalján 1946–1950 között könyörtelenül véghezvitték a mez�gazdaság 
szovjet mintára történ� átalakítását. A kollektív gazdálkodás els� 
lépcs�fokaként 1946-ban még csak földm�ves társulásokat (hromadákat) 
hoztak létre, majd fokozatosan megalakították minden község saját kolhozát, 
míg végül 1950-re Kárpátalján teljesen megsz�ntették a magánszektort, és 
ezzel felszámolták a korábbi természetes gazdálkodási formát.95 Jolika néni 
elmondása szerint Nagydobronyban 1948-ban alakult a kolhoz, azéven még 
nem volt kötelez� mindenkinek belépni, majd csak 1949-ben, de akkor már 
muszáj volt. „Lovunk is vót, meg sok tehenünk is, hát értesítették az anyámot, 
hogy adja el a lovakot, meg a teheneket is, csak a maga szükségletére hagyjon, 
mert mindent be kell szógáltatni, osztán na hát a szekeret azt elvitték, de a lovat 
eladta édesanyám, meg a teheneket is, amennyit adtak érte […] meg fias 
disznónk is vót, aztat elvitték a kolhozba.”96 Anyukája beállt a kolhozba, 
mezeimunkásként dolgozott, egy id�be fej�n� is volt, majd mikor alakították 
a gyermekotthont, oda ment el. Jolika néni a kolhoz alakulásától már dolgozott: 
„bizony 12 éves koromtól mindig munkakönyvem vót a kolhozba. 12 éves 
koromtól.”97 Eleinte a dohánytermesztésben dolgozott, majd a 
zöldségesbrigádban. 16 évet dolgozott a kolhozban, utána a helyi 
középiskolába volt takarítón�, ahol nyugdíjaskoráig tevékenykedett.  

Férjével, 1957-ben 
kötött házasságot, két 
gyermekük született. Ma 
unokái és kis dédunokái 
teszik szebbe a napjait. 
Kárpótlásban apukájuk után 
nem részesültek, anyukájuk 
akkor már nem élt. Jolika 
néni apósa is a „málenkij 
robot” áldozata volt, 
második világháborús 
magyar katona volt, mint 
hadifogoly került a 
Szovjetunióba 
kényszermunkára. Két fia 
árván n�tt fel. Fia, Szanyi Sándor édesapja után megkapta a kárpótlást.  

95 Molnár D. Erzsébet. A kárpátaljai magyarok i. m. 66–71. 
96 Szanyi (szül. Hidi) Jolán. Interjúkészítésének ideje és helye: 2017. február. 9., Nagydobrony. 
97 Szanyi (szül. Hidi) Jolán. Interjúkészítésének ideje és helye: 2017. február. 9., Nagydobrony.

Szanyi Jolán unokáival 80. születésnapján 
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Orosz Julianna elmesélése alapján 
Orosz Julianna, apai nagymamám. Családunk történetét már nagyon 

sokszor elmesélte nekem. Nagymamám nagyszülei Amerikába (Tuba József és 
felesége lánykori nevén Nyeste Eszter) kivándorolt magyarok voltak. 
Kimentek szerencsét próbálni, dolgozni, nyolc gyermekükb�l négyen: Gizella, 
dédnagymamám Julianna, József és András Amerika területén született, majd 
hazatértek szül�földjükre. Földeket vásároltak, mez�gazdasággal 
foglalkoztak, jómódban éltek. A többi gyermekük (Zoltán, Irén és Margit) már 
itthon születtek, rajtuk kívül egy sajnos nem élte meg a feln�ttkort.  

Dédnagymamám, Julianna férjhez ment Nyeste Gáborhoz. Házasságukból 
három gyermek született: 1933-ban Béla, 1936-ban Endre és 1943-ban 
nagymamám. A szül�k gazdálkodással foglalkoztak. A család életében 1944. 
sorsfordító tragikus év volt. Nyeste Gábort elhurcoltak a magyar 
férfilakossággal és Szolyván életét vesztette. Egy kilenc, egy hét és egy másfél 
éves gyermek maradt apa nélkül. Bagu Balázs kárpátaljai pedagógus–
helytörtész úrnak még lehet�sége volt dédnagymamámmal beszélgetnie. 
Nyeste Julianna több mint tíz alkalommal kereste fel férjét Szolyván, hogy 
élelmet vigyen neki, hol gyalogosan, hol vonattal mentek. Egyszer sikerült 
látnia a férjét pár percre, de akkor már nagybeteg volt. „Amikor tizenegyedszer 
mentem a férjemhez, sokáig ott álltam a kapunál és vártam: hátha látok vagy 
hallok valamit. Egyszer csak hozták a férjemet szekéren. Miközben vitték, 
beszéltem vele. Azt mondta: „Jaj, nem ettem, éhen kell halnom.” Mire én: „Te 

A Tuba gyerekek (bal szélen ül 
megözvegyült Nyeste Julianna 

gyermekével) 

Tuba József feleségével és unokáival 
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Gábor, hát már tízszer voltam itt, hoztam eleséget.” Azt felelte: Nem adtak ide 
semmit.”98 Juliska dédnagymamámat nem engedték be dédnagyapámhoz, 
hiába kérlelte a katonákat. Majd közölték vele, hogy férje meghalt, egy 
tömegsírba temették el többi sorstársával együtt. Dupka György történész a 
katonai jelentések alapján vizsgálta a 2. számú Szolyvai gy�jt�láger helyzetét: 
„1944 decemberének derekától a szolyvai 2. sz. gy�jt�táborban rendkívül 
feszülthelyzet alakult ki. A hadifoglyok és internáltak között terjedtek a fert�z� 
betegségek, az átvev�helyek és a rabkórházak túlzsúfoltak voltak, a betegek 
szállításához hiányoztak a szükséges járm�vek.”99 A helyzet a többi 
lágerekben is hasonló volt.  

Nagymamán nem ismerhette édesapját, egyetlenegy megsárgult, 
megkopott kép �rzi számára emlékét. 
Dédnagyapám tifuszban halt meg. 
Nagymamám csak azokra a dolgokra 
emlékszik, amit elmeséltek neki: 
„hát, hogy mondjam aranyos, az 
utolsó csomaggal ment [édesasanyja – 
O. J.] oszt akkor már vitték befele a 
kórházba, a lágerb�l a kórházba, oszt 
azt mondja erigy haza a pulyák köz, itt 
van neked ez a bekecs [bárányb�r 
kabát – O. J], majd jó lesz, ha kimégy 
a jószágok közé, nem fogol fázni.”100 
Attól a bekecst�l édesanyjuk is 
beleesett a tífuszba. Elzárva volt 
mindenkit�l, hátul a nyárikonyhában, 
egyedül anyja gondozta. A 
gyermekekre addig Irén nagynénjünk 
és József bácsikájuk vigyázott 
feleségével.  

Dédnagymamám er�s asszony 
volt, felgyógyult a betegségb�l, nem 
hagyhatta teljesen árván feln�ni 
gyermekeit. A kolhoz rendszer 
bevezetésével elvették a sok 
földterületeket, jószágokat, 
eszközöket. „Mindent elszedtek, oszt akkor hát, hogy megéljen az ember a 

98 Bagu Balázs. Életutak. Beszélgetések meghurcolt magyarokkal, az áldozatok 
hozzátartozóival. Intermix Kiadó. Ungvár–Budapest, 2004. 101. 
++ Dupka György. „Népünk temet#je: Szolyva.” i. m. 17.
100 Orosz (szül. Nyeste) Julianna. Interjúkészítésének ideje és helye: 2014. augusztus 27., 2015. 
július 23., Bátyú. 

Nyeste Gábor katonaként 
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kolhozba elment dógozni.”101 Juliska dédnagymamám is, hogy eltudja tartani 
gyermekeit beállt a kolhozba. El�ször, három évig mez�gazdasági munkásként 
dolgozott, majd fej�n� lett. Egészen nyugdíjba jöveteléig a kolhoz farmjának 
fej�n�je volt. Jó munkás volt, nem hiába érdemrenddel is kitüntették, még 
újságban is szerepelt. 

Nyeste Julianna fej�n�ként (jobbról a második ül�) a helyi Vörös Zászló hasábján, 1958 

Egyedül nevelte fel három gyermekét. 
Férjhez sosem ment, bátyjai segítettek 
neki minden férfimunkában, valamint 
édesanyjára támaszkodhatott a 
nehézségek idején. A gyermekik is fiatal 
koruktól kezdve kivették a részüket a 
családi munkákban. „Tudod tíz éves 
korunktól hordtak minket a mez�re, úgy 
mondták, hogy isztike, a búzaföldbe 
szurókák vótak, oszt vót egy ilyen bot a 
végén meg egy kislapos pléh, oszt akkor 
kikellett szurkálni, hogy mire feln� a 
búza, csak tiszta búza legyen.”102 Ilyen 
volt a második világháború után a 
gyermekek sorsa. Nyeste Julianna 1994-
ben halt meg 80 éves korában. 
Gyermekei mind boldog házasságban 
éltek. A magyar államtól a Nyeste Gábor,  

101 Orosz (szül. Nyeste) Julianna. Interjúkészítésének ideje és helye: 2014. augusztus 27., 2015. 
július 23., Bátyú.
102 Orosz (szül. Nyeste) Julianna. Interjúkészítésének ideje és helye: 2014. augusztus 27., 2015. 
július 23., Bátyú. 

Nyeste Julianna (a kép nem sokkal 
férje halála és betegségéb�l való 
felgyógyulása után készülhetett) 
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az édesapa elvesztése és az elszenvedett veszteségek miatt részesültek 
kárpótlásban. 
 
Forgon Irén története 

A lassan 90 éves Irén néni tényleg elmondhatja magáról, hogy � igazán sok 
mindent átélt. Négy polgári iskolát végzett el, még a cseh id�k alatt, 
gimnáziumba már nem tudott menni, mert akkor jöttek be a német katonák, 
elfoglalták a várost és az iskolába is �ket helyezték el. Édesapja, Henkel József 
kádár volt, feleségével együtt egy balazséri méltóságosasszony sz�lészetében 
dolgoztak. Irén néni két évvel id�sebb n�vérével ketten voltak testvérek.  

Kárpátalja elfoglalásakor, Csap bombázásának idején Beregszászban is 
nagy volt a rémület. Irén néni már tizenhat éves nagy lány volt, így jól 
emlékezett vissza az eseményre. A bombázások el�tt mindig sziréna jelzett: 
„Ki volt dobolva meg ragasztva, hogy mindenkinek az udvarán kell egy gödröt 
vájni, ahova bombázás idején bebújik. Az apukám is vájt és akkor volt egy 
olyan nagy vastag pléh és azt betettük az ajtó elibe, ott voltunk majdnem 
minden este.”103 Beregszász akkoribban még tele volt magyar katonákkal, a 
szomszédjukba sokan voltak elszállásolva egy id�s házaspár f�zött rájuk. 
„Egyszer csak megszólalt a sziréna és kaptak egy jelentést, pillanatok alatt 
nekik szaladni kellett, menni. Az oroszok támadtak, jöttek innen Muzsaj fel�l 
[…]. A Vérke, ahol folyik van ott egy híd, ott kaptak egy telitalálatot […] 
Istenem azok a gyönyör� szál emberek, hány esett el bel�lük. Rettenetes, amit 
átéltünk csillagom. Rettenetes dolog.”104 

A második világháborús traumák után gyermekként még szörny�bb évek 
következtek. Henkel Józsi bácsit elvitték a „háromnapos munkára”. A 
gyülekez� a posta melletti, a mai ukrán tannyelv� iskolában volt, a pincébe 
zárták be a férfiakat. „Mikor már útnak indították arra Munkács felé, akkor 
láttuk, hogy itt már valami baj van, mikor a katonák lovon ülve körülvették az 
embereket. És akkor szaladtunk el�re, hogy majd, ha ott fogják az én apukámat 
ott fog menni a sorba, fogunk neki kiabálni, vittünk ruhát meg cip�t, mert egy 
kisfélcip�be ment el […]. Már jönt a tél és mi lesz vele, Erzsébet este volt 
csillagom, akkor vitték el apukámat meg a sok ezer embert.”105 Irén néni 
befutott édesapjához a sorba, hogy a kis csomagot átadja neki, de a lovas 
katona korbáccsal a kezébe nem engedte és kizavarta �t. Édesanyja és az 
asszonyok alig tudták megvigasztalni Irén nénit az esett után. Akkor látta 

103 Forgon (szül. Henkel) Irén. Interjúkészítésének ideje és helye: 2016. augusztus 2., 
Beregszász. 
104 Forgon (szül. Henkel) Irén. Interjúkészítésének ideje és helye: 2016. augusztus 2., 
Beregszász. 
105 Forgon (szül. Henkel) Irén. Interjúkészítésének ideje és helye: 2016. augusztus 2., 
Beregszász. 
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utoljára apukáját. Henkel József106 Szamborba vesztette életét. Irén néni 
nagybátyja is ott volt, � hozta a szörny� hírt a családnak. „Rettenetes volt, az 
én anyukám majd meg�rült.”107 A 18 éves n�vérének a v�legényét is 
elhurcolták, név szerint Mándi Bélát, soha nem jött haza.  

Anyukájuk az id�sebb lányát gépgyorsírónak taníttatta ki, Irén nénit pedig 
egy magán varrón�höz járatta, hogy tanulja el a mesterséget. Nehéz éveket 
éltek. „Elmentünk én meg a n�vére a városba, úgy tud meg csillagom, órák 
hosszát vártunk, hogy honnan indul ki a kenyeres autó. Ilyen vályog kenyér 
volt, tiszta fekete, mint a tégla […]. Mire odaértünk a n�véremmel, ott ezer 
ember volt, bekellett állni a sorba, egy-egy vályog kenyeret kaptunk. Azzal 
mentünk haza az anyánkhoz.”108 

Tizennyolcéves korában Irén néni Sz�l�sre, majd Husztra járt úgynevezett 
ternó kend�t árulni. Anyukája vett fehér anyagot, azt befestették 
feketefestékkel, kivasalták gyönyör�en, kihúztak a végéb�l szállakat, így 
kaptak rojtos kend�ket. „Kifeszítettünk három spárgát és akkor a vasalót 
rányomtuk, és az a ternó kend�be gyönyör� három csíkot hagyott.”109 A 
kend�ket összet�rték, kisb�röndbe rakták és úgy járt más utcabéli 
asszonyokkal árulni a piacra. Ekkor már udvarolt hozzá leend� férje, Forgon 
Gusztáv. Férje, Forgon Pál110 Kárpátalaja kés�bbi református püspökének 
öccse volt. Forgon Gusztáv tizenhétéves korától Szolyván tanult, ott sajátította 
el a borbélymesterséget, majd Beregszászba dolgozott. Huszanegyéves 
korában �t is elvitték a „háromnapi munkára”. Két évig volt oda, 
fakitermelésen dolgozott Szamborban. Nagyon sok foglyot erd�kitermelésre 
fogtak. Irén néni elmesélte megismerkedésük napját. A Május 1 nev� 
bútorgyárnak volt egy épülete, ahová az emberek táncosmulatságra jártak. 
Akkoriban minden lány csak az édesanyja kísértével mehetett el. „És ott 
ismerkedtem meg a férjemmel, mikor felkért engem táncolni, sose felejtem el, 
egy fiatalember volt, ekkora eltorzult arccal, kopaszon, tiszta fekete volt, hát 

106 Dupka György. Halottaink 1944–1959 i. m. 45, 49. 
107 Forgon (szül. Henkel) Irén. Interjúkészítésének ideje és helye: 2016. augusztus 2., 
Beregszász. 
108 Forgon (szül. Henkel) Irén. Interjúkészítésének ideje és helye: 2016. augusztus 2., 
Beregszász.
109 Forgon (szül. Henkel) Irén. Interjúkészítésének ideje és helye: 2016. augusztus 2., 
Beregszász. 
--.110 Forgon Pál (1913–2004) –  Kárpátaljai Református Egyházkerület meghatározó alakja 
volt. 1939 és 1943 között Tiszakeresztúr, 1943 �szén a viski egyházközség lelkésze volt. A 
sztálini vallásüldözés következtében, Forgon Pált is letartóztatták 1951-ben, uszítással és 
hazaellenes irodalom �rzésével vádoltál. 25 évnyi lágerbüntetésre ítélték. A büntetését az 
Omszk környéki lágerekben töltötte. 1956. május 24-én szabadulhatott. 1978-ban püspökké 
avatták, s majd csak 1989. február 24-én nyilvánították semmisé az ítéletet. Magyarok szovjet 
fogságban i. m. 57. 
A Gulágon töltött hányatott sorsát Ott voltam, ahol a legszebb virágok nyílnak cím� 
könyvében írta le. Kálvin, Budapest, 1992. 
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szinte féltem t�le. Ki ez Istenem? Akkor jött haza a háromnapi munkáról, 
megviselte, el volt torzulva.”111 Két év udvarlás után, 1948-ban volt az 
esküv�jük. 1949-ben megszületett els� fiúgyermekük, majd 1955-ben a 
lányuk. Irén néni a kés�bbiekben a beregszászi borgyárban helyezkedett el, 
mert egy fizetésb�l nem tudták fedezni fia tanulmányait. Húsz évet dolgozott 
a borgyárban, onnét jött el nyugdíjba. Férje mindvégig megmaradt eredeti 
szakmájában, üzletvezet�ként dolgozott egy borbélyszalonban. 62 évet éltek 
le együtt boldog házasságban.  
  

111 Forgon (szül. Henkel) Irén. Interjúkészítésének ideje és helye: 2016. augusztus 2., 
Beregszász.
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Két külön történet… 

Számos kárpátaljai családot érintette az 1944-es szovjet megtorlás. 
Megszólított interjúalanyaimat két f� csoportra osztottam, az els� részben 
olyan családok történetét jegyeztem le, akik bár nem menekültek meg az 
elhurcolások el�l, de szerencsés hazajutottak és újra együtt lehettek 
családjaikkal. A második csoportban már olyanokról írtam, akikt�l a 
„háromnapos munka” elragadta szerettüket, örvegyen, árván, örök 
fájdalommal a szívükben kellett élniük. Viszont akadtak olyanok is, akik 
valami folytán megmenekültek a deportálástól. Ilyen volt Sándor Gyulának is 
az esete, melyr�l lánya Erzsébet mesélt nekem. 
 
Palocsai (szül.) Sándor Erzsébet 

Erzsike néni 1932. április 3-án 
született Beregszászban egyke gyermekként. 
Édesapukája villanyszerel� volt, s talán 
mondhatjuk, hogy a szakmájának köszönheti 
az életét. Édesanyukája a háztartában 
dolgozott. Erzsike néni a következ�ket 
mesélte apukája sorsáról: „olyan szerencsés 
volt az én apukám, hogy már csomaggal 
álltunk Erzsébet nap volt [1944. november 19. 
-e – O. J.] csomagokkal álltunk, a sok magyar 
férfi meg a családja és hogy viszik el �ket. És 
volt ott egy bácsi, egy ruszin bácsi, apukám 
villanyszerel� volt, és a sorból kiszedték 
apukámat, mert mondták, hogy hogy lehet az 
egész járást itt hagyni villanyszerel� nélkül. És 
akkor apukám volt már akkor is ott az id�sebb, 
és akkor kivették a sorból. Azt a boldogságot, 
mert az én apukám nem volt katona se, mert 
olyan visszeres volt a lába, hogy nem vették be 
katonának. Gyalog hajtották a népet 

Szolyváig, sokan meghaltak már útközbe. Hát az én apukám is biztos meghalt 
vón, de a jó Isten olyan kegyes volt hozzánk.”112 Apukája így tudott 
megmenekülni, persze a kommunista rendszerben ez sem ilyen könnyen 
zajlott. Kaptak egy dokumentumot, amivel tíz naponta kellett menni a katonai 
parancsnokságra, azt mindig plusz tíz nappal meghosszabbították. Mit élhetett 
át minden egyes alkalommal a család. Vajon aláírják, meghosszabbítják vagy 
�t is elviszik. Sajnos Erzsike néni nem találta meg azt a kegyetlen papírt, az 

112 Palocsai (szül. Sándor) Erzsébet. Interjúkészítésének ideje és helye: 2016. augusztus 2., 
Beregszász. 

Sándor Erzsébet iskolai "Értesít� 
Könyvecskéje" 
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évek folyamán valahová elkallódott. Ez a tortúra egy jó darabig így ment, majd 
aztán már nem kellett menni, s a család is megnyugodhatott.  
Erzsike néni a négy elemi elvégzése után, gimnáziumban tanult tovább. Az 
oroszok bejövetele miatt kénytelen volt átmenni ukrán tannyelv� 
gimnáziumba: „eltettek az ukrán iskolába, hát írni nem tudtam, egy szót nem 
értettem. Úgyhogy mindenki mindenb�l megbukott”113 – emlékezett vissza. Az 
iskolát egy tornaversenyen szerzett sérülés miatt nem tudta id�ben befejezni. 
Majd a munkácsi technikumba tanult tovább, ahol érettségit és könyvel�i 
képesítést szerzett. Egész életében könyvel�ként, majd járási f�könyvel�ként 
dolgozott. Férje is könyvel�nek tanult, de nem szerette, s 35 éves korában 
kitanult kárpitosnak. Szakmájában nagyon tehetséges ember volt, rengeteg 
kitüntetést kapott. Házasságukból nem született gyermek. Erzsike néni négy 
éve elvesztette férjét, azóta magányosan él.  
 
Orosz Aranka és családja sorsa 

A beregszászi születés� Aranka nénivel folytatott beszélgetésem 
alkalmával sikerült megtudnom, hogy édesapjukat az 1907-es születés� Újvári 
Józsefet114 a szolyvai gy�jt�láger egykori foglyát a családja otthon temethette 
el. Eddigi interjúim során még nem találkoztam olyan esettel, hogy valaki 
hazatudta volna hozatni a lágerben elhunyt családtagját. 

Aranka 1940-ben született, csupán négyéves volt, mikor édesapjukat, 
Újvári Józsefet örökre elvesztettek, öccse kétéves, a legkisebb testverük pedig 
mindössze négyhónapos volt. „elvitték Szolyvára, a szomszéd fiú hozta neki 
aztat SAS-behívónak hívták [a második világháborúban névre szóló katonai 
behívóparancs. Címzettje köteles volt 48 órán belül jelentkezni. Nevét a 
parancson feltüntetett nagy bet�s „SAS” feliratról kapta, amely a „Sürg�s 
Azonnal Siess” vagy a „Sürg�s, Azonnali, Soron kívüli” kifejezések rövidítése 
volt – O. J.]. Ilyen gyors másnap már kellett menni vagy akkornap, meg volt 
írva, hogy mit kell vinni […]. És akkor ment elfelé mit�lünk elbúcsúzott, meg 
anyukámtól, a kicsi aludt [a négyhónapos testvérük – O. J.], azt mondja, nem 
búcsúzok el t�le, hát három nap múlva jövök haza, hadd aludjon.”115 Az volt 
az utolsó nap, hogy látták egymást. Mivel a 0036.-os számú parancs teljesen 
felkészületlenül érte a lakosságot, nem számítottak arra, hogy többévi 
kényszermunkára szállítják el �ket a Szovjetunió lágereibe, így sokan az �szi 
id�járás miatt kiskabátban és félcip�ben vágtak neki a hosszú útnak.116 Nagy 
volt a szovjet katonák visszaélése is, sokszor a jó állapotban lév� cip�ket, 

113 Palocsai (szül. Sándor) Erzsébet. Interjúkészítésének ideje és helye: 2016. augusztus 2., 
Beregszász. 
--/ Dupka György. Halottaink 1944–1959 i. m. 49.
115 Orosz (szül. Újvári) Aranka. Interjúkészítésének ideje és helye: 2016. augusztus 4., 
Beregszász.
116 Magyarok szovjet fogságban i. m. 200. 
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ruhadarabokat elvették a foglyoktól. Így nem csak a járványos 
megbetegedések szedték a halálos áldozatokat, hanem a nem megfelel� ruhátat 
miatt a hideg és a fagyhalál is. Nem csodálkozhatunk azon, hogy Aranka néni 
apukáját, akit Erzsébet napkor elvittek, már januárban halott volt, két hónap 
alatt teljesen leépült a szervezte. Anyukájuk elment Szolyvára, hogy csomagot 
vigyen férjének, de már csak a szörny� hír fogadta, a férje elhunyt. „Na osztán 
nem kell mondani, hogy mit élhetett át, ott édesanyám. � ott bárkát 
csináltatott, koporsót, megfogadott egy bácsit és akkor orosz szenteste volt 
éjfél, mikor hazakerült, anyukám is jött a szekérrel.”117 Éjszakára érkeztek 
haza a nagy téli hidegbe. Aranka néninek sincs tudomása arról, hogy valakit 
akkoriban hazahozták volna és azt sem tudta, hogyan sikerült édesanyjának 
elrendeznie, de neki köszönhet�en, Újvári József végtisztességben otthon, 
szül�városában nyugodhat. Rengetegen kísérték utolsó útjára. Egyedüli 
halottja Beregszásznak, aki Szolyváról ily módon került haza.118 

Aranka néni nagy gazdálkodó családból származott, anyai nagyszüleit�l, a 
Sárközi nagyapától hatalmas földterületeket örököltek, erd�t, kaszálót, 
sz�lészetet. Édesanyja egyedül nem birkózott meg annyi földdel, így 
felfogadott egy öreg bácsit, aki segített neki a gazdaságba, az állatok 
ellátásában, a földek m�velésében. Bár a nagy gazdaság nem tartott sokáig. Az 
embereket rákényszerítették, hogy javaikat adják be a közösbe: „nagy kert 
volt, le egészen a Vérkéig [a Beregszászt kettészel� Vérke a Borzsa folyó egyik 
leágazása – O. J.], azt is elvették, ahol a cs�r volt addig maradt csak meg 
nekünk. A gyümölcsöst, mindent elvett az állam, elvitték az ökröt, akkor vót 
eke, borona, minden, ami kellett a földm�veléshez. Akkor vót ez a nagy cs�r, 
ez cinezett pléhhel volt befedve, azt mindent szétszedték.”119 A gyerekek, hogy 
egyik kicsit besegítsenek édesanyjuknak, nyáron a szomszédjukban lév� 
bolgárkertbe jártak dolgozni (gyomlálni, zöldséget kiszedni), amiért egy kis 
pénzt kaptak. 

Anyukájuk, férje halála után két év elteltével újra férjhez ment. Új férjében, 
– aki szintén megjárta a lágereket, három évig volt távol családjától – 
gyerekeik új apjára is talált. Nagyon szerette a gyerekeket és jól bánt velük. A 
férj el�z� házasságából, [ami a láger, a külön töltött évek miatt ment tönkre – 
O. J.] volt három vér szerinti gyermeke. Róluk is mindig gondoskodott, a 
legkisebb fia legtöbbször náluk nevelkedett. Mostoha apjuk a kolhozban 
dolgozott, anyukájuk otthon a háztartásban. Aranka néni a 10. osztály 

117 Orosz (szül. Újvári) Aranka. Interjúkészítésének ideje és helye: 2016. augusztus 4., 
Beregszász. 
118 Aranka néni rövidebb lejegyzése megtalálható A vádolnak a kárpátaljai túlél�k és a 
meggyalázott holtak c. m�ben. Összeállította: Dupka György. Intermix Kiadó, Ungvár–
Budapest, 2016. 84. 
119 Orosz (szül. Újvári) Aranka. Interjúkészítésének ideje és helye: 2016. augusztus 4., 
Beregszász.
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elvégzése után el�bb kasszírként, majd egy tanfolyam elvégzése után 
könyvel�ként dolgozott a beregszászi kolhozban, amit kés�bb szétosztották és 
így el�bb Makkosjánosiba, majd Beregdédába került a könyvel�ségre. Innen 
jött el nyugdíjba. Huszonegyéves korában ment férjhez. Férje raktárnok volt a 
kolhozban. A kommunizmus idején óriási volt a vallásellenesség. Nagyon sok 
lelkipásztort hitvallása miatt koholt vádak alapján letartóztattak és 
kényszermunkára szám�zték a GULAG-lágerekben. Aranka néni személyesen 
ismerte, Horkay Barna (1908–2003) református lelkipásztor úrat és 
gyermekeit, aki szintén a GULAG rabja volt. 1947-ben 10 évre ítélték el,120 
1955-ig raboskodott, s volt távol családjától, gyermekeit�l és gyülekezetét�l. 
Az akkor még négy éves kis Samu, Horkay Barna bácsi fia, nagyon sokat volt 
Aranka néni unokatestvérénél és így �k náluk is. „Sokat volt nálunk [Horkay 
Samu – O. J.], mindig kaptunk egy kis kopeket vagy rubelt, és mindig mentünk 
fel [a városba – O. J.] és hát a legolcsóbb lekváros cukorka volt, hát osztán 
mindig vettünk, mindig azt mondta nem baj én szeretem a lekváros cukrot.”121 
Horkay Barna tiszteletes úr a legtöbbet a nagysz�l�si gyülekezetben szolgált, 
Aranka néniék házasság kötésük után Sz�l�sre utaztak fel, hogy az Isten színe 
el�tt is megeskessék �ket.  
Nem volt könny� sorsa a kárpátaljai magyarság fennmaradásának. Aranka néni 
családja a „málenkij robotnak köszönhet�en édesapján kívül elvesztették még 
édesanyja legfiatalabb testvérét, akir�l semmilyen hírt nem kaptak. Újvári 
Józsefnek és feleségének is csak mindössze 5-6 boldog év adódott. 

-*. Dupka György. Halottaink 1944–1959 i. m. 163. 
121 Orosz (szül. Újvári) Aranka. Interjúkészítésének ideje és helye: 2016. augusztus 4., 
Beregszász. 
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Összegzés 

A tanulmány a férfilakosság 1944-es tömeges elhurcolásának kárpátaljai 
eseményeinek a bemutatásával foglalkozik, szakirodalmi áttekintéssel és 
adatközl�k visszaemlékezésére alapozva. A 4. Ukrán Front 1944. november 
13-án keletkezett 0036.-os számú rendeletét, miszerint nyilvántartásba kellett 
venni és hadifogolytáborba irányítani minden 18–50 év közötti német és 
magyar nemzetiség� hadköteles személyeket, az NKVD-osztagai teljes 
egészében megvalósították. S�t a jelentésükben megadott 22 951 f�nél jóval 
több kárpátaljai magyar és német férfit deportáltak a Szovjetunió Hadifogoly- 
és Internáltügyi F�parancsnoksága alá tartozó lágerekbe.122 A GUPVI-
lágereiben magyarországi, az 1938 után anyaországhoz csatolt erdélyi, 
felvidéki, délvidéki, kárpátaljai magyar hadifoglyokat, továbbá az internált 
magyar és német nemzetiség� civil férfiakat és n�ket tartottak fogva. A nehéz 
fizikai munka, a rossz élelmezési-, orvosi, és ruházati ellátás következtében 
különböz� járványos megbetegedésekben, alultápláltságban, a fagyhalálban és 
a reménytelenségben sokan életüket vesztették.  

A népbizottságok helyi vezet�i a magyar lakta településeken 30 194 f�t 
írtak össze, akik valamilyen lágerekben voltak.123 Stark Tamás megállapítása 
szerint: „A táborvilágban elhunytak számáról pontos adat nem áll 
rendelkezésre. A mintegy hatszázezer, Magyarország háború alatti területér�l 
származó fogoly egyharmada nem tért vissza szül�földjére. Ha ugyanilyen 
arányú a Kárpátaljáról elhurcoltak vesztesége, akkor a szovjet lágerekben tíz-
tizenhatezer kárpátaljai magyar veszett oda.”124 Dupka György a 
Kárpátaljáról elhurcolt magyar és német személyek számát 25–29 000 f�ben 
állapította meg, melyb�l 8–9 000 az áldozat. Az adatok hiányosága miatt ett�l 
pontosabb képet nem kaphatunk a veszteségekr�l.125 A szovjetunóbeli 
kényszermunkára került magyarországi hadifogolyok és internált civilek 
számát illet�en is különböz� adatokat találhatunk a magyar szakirodalomban. 
Stark Tamás becslése 600–700 000 f�re teszi a szovjet fogságba esett 
magyarok számát, melyb�l 200 000 nem került haza.126 Bognár Zalán több 
tanulmányt, könyvet írt a hadifogoly témakörben, � 600 000 f�r�l beszél és 
200–240 000 veszteségr�l.127  

122 Dupka György. A „robotosok” érdekében tett er�feszítések, hazatérésük régiónként – 
Kárpátalján. In. „Itt volt a végállomás” i. m. 156. 
123 Dupka György. „Málenkij robot” -ra hurcolás Kárpátaljáról i. m. 85. 
124 Stark Tamás. „Budapest felé fordultak védelemért…” i. m. 251. 
125 Dupka György. „Málenkij robot” -ra hurcolás Kárpátaljáról i. m. 251–252. 
126 Stark Tamás. Magyar foglyok a Szovjetunióban. Lucidus Kiadó, Budapest, 2006. 
127 Bognár Zalán. Hadifogolytáborok és (hadi)fogolysors i. m. 471. 
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A hadifoglyokról és az internáltakról hazatérésér�l az els� örömteli hírt a 
Munkás Újság 1945 szeptemberi számában olvashattak a kárpátaljaiak: 
„Zakarpatszka Ukrajina Néptanácsa (…) közbenjárásának köszönhet�, hogy 
az összes hadifoglyot, akik a magyar hadsereg kötelékébe tartoztak és 
Zakarpatszka Ukrajnából származnak, a fogolytáborból hazaengedik.”128 
Innent�l kezdve fokozatosan engedték haza a foglyokat, az utolsó csoportok 
Sztálin halálát követ� második évre, az 1955-ben kiadott amnesztia értelmében 
térhettek haza.129 Azok akik életben hazatértek a rendszerváltásig hallgatniuk 
kellett, nyilvánosan nem beszélhettek a velük történtekr�l. A magyar és a 
német nemzetiség� lakosoknak az etnikai tisztogatás és a Szovjetunió hatalmas 
munkaer�hiánya miatt több éves kegyetlenséget kellett elszenvedniük.  

Az 1990-es években Magyarország kormánya jóvátételt fizetett az 
áldozatoknak az elszenvedett évekért. Külföldön él� egykori magyar 
állampolgárokként a kárpátaljaiak is élhettek a kárpótlás jogával. Az 
országgy�lés 37/1990. számú határozata fogalmazta meg el�ször a kárpótlást, 
mint aktuális jogi feladatot, leszögezve, hogy a kárpótlás célja az emberi élet 
és személyes szabadság ellen irányuló jogtalanságok lehet�ség szerinti 
orvoslása a társadalmi igazságérzet figyelembevételével.130 A deportálásokban 
odamaradt vagy hazatérte után meghalt áldozatok családtagjaik (feleség, 
gyermekek) is nyújthattak be kérelmet és igényelhették a kárpótlás egy részét, 
ezt adatközl�im is alátámasztották. 

 

  

128 Dupka György. A kollektív b�nösség i. m. 165. 
129 Dupka György. A kollektív b�nösség i. m. 166. 
130 http://igazsagugyihivatal.gov.hu/karpotlas
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Konklúzió 

A GULAG-kutatók munkásságának köszönhet�en el�került levéltári 
dokumentumok és a túlél�kkel készített interjúk sokasága alátámasztja, hogy 
a kommunista rendszer a második világháború után ugyanolyan embertelenül 
és kegyetlenül bánt el a polgári lakossággal, akárcsak a náci Németország. A 
szemtanúk visszaemlékezései a személyesen átélt történelem hitelességét 
állítják szembe a kommunista hatalom eltitkolt és sokszor meghamisított 
történelmével. Az általam megszólaltatott adatközl�k elbeszélései egyhangúan 
alátámasztják a szovjet rendszer kiépítésének er�szakosságát, és azt, hogy a 
lakosság 1944-es „málenkij robot” -al kapcsolatosan teljesen félre volt 
vezetve, illetve meg volt félemlítve, hiszen a lakosság összegy�jtése a „három 
napig” tartó munka okán zajlott le. A férfiak tömeges elhurcolása után a 
kárpátaljai családoknak hasonló nehézségekkel kellett megküzdeniük. A 
n�knek átkellett vállalniuk a családfenntartó szerepet, egyedül megoldani a 
gyereknevelés problémáit és sok esetben kénytelenek voltak megjelenni a 
férfiasfoglalkozásokban is. A második világháború gyermekeinek sokszor 
kellett nélkülözniük. A hazatért férfiak egy teljesen új rendszerrel találták 
szemben magukat, magántulajdonukat, földterületeiket elvesztették, a 
megélhetés érdekében kénytelenek voltak alkalmazkodni és munkát vállalni a 
kolhozokban, üzemekben, gyárakban. 
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Utószó 

1944 sorsfordító év volt a kárpátaljai lakosság számára. A második 
világháború végéhez közeledve a várva várt béke helyett, a szovjet hatalom 
kegyetlen megtorlása következett. Ezzel a kisfüzettel szeretnék emléket állítani 
mindazoknak, akik elszenvedték eme szörny� korszakot. A megfélemlítések 
miatt a hazatért ártatlan áldozatok és családtagjaik nyilvánosan nem 
beszélhettek hányatott sorsukról. Emiatt számos életút feledésbe merült. Ma 
azt a korszakot éljük, amikor már oly kevés az „málenkij robotos” áldozat, aki 
személyes élményeit megtudná velünk osztani. Írásomban az elhurcoltak 
családtagjait szólaltattam meg, akik szintén e korszak áldozatai váltak. Nyílt 
�szinteséggel beszéltek nehéz gyermekkorukról, elevenítették fel fájdalmas 
emlékeiket. E vallomástételekkel nem bizonyítani szeretnék vagy tényeket 
alátámasztani, csupán a teljesség igénye nélkül közelebbr�l megismertetni 
néhány nehéz sorsot, s talán ezáltal a mai fiatal nemzedék jobban áttudja látni 
és érezni, azt a történelmi kort, amiben felmen�ink éltek.  

A múltat nem lehet és szabad elfelejteni vagy kitörölni. Nekünk a jöv� 
nemzedékének feladatunk �seink emlékét, – akik kegyetlenül megszenvedtek 
magyarságukért – meg�rizni, s nem feledni. 
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Köszönetnyilvánítás 

Szeretnék hálás köszönet mondani minden egyes adatközl�mnek, akik 
elmesélték családjuk történetét, fotódokumentumokat adtak a rendelkezésemre 
és ezáltal hozzájárultak a tanulmány elkészüléséhez, s ahhoz, hogy e tragikus 
korszak homályba fedett részei napvilágra jussanak. Szeretném megköszönni 
Túli László barátomnak, volt osztálytársamnak, hogy készségesen a 
segítségemre volt a beregszászi interjúalanyok felkeresésében.  
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