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„Egy kis feljegyzés életem történetéből" 
A beregújfalui Szóka János élete 

Régóta foglalkoztat a kérdés, mi az, ami egyszer csak arra készteti a tollhoz nemigen szokott kezet, 
hogy papírra vesse élete folyását, sorsának alakulását. A jelet hagyás, a példaadás vágya vagy a mind-
nyájunkban működő' „látva lássanak" belső'kényszere? 

Az egész világon elterjedt az élettörténet-írás, a „life story", kutatási területet kínálva a társadalom-
tudósoknak, néprajzosoknak. A XX. század elejétől Magyarországon is megnó'tt a paraszti önéletírások 
száma. Ezek az önéletírások szubjektivitásuk ellenére dokumentumok, és épp szubjektivitásuk okán töb-
bek a dokumentumnál. 

Mindig különleges izgalommal veszek kezembe egy-egy ilyen kötetet, s többszörösen felerősödik a 
szeretetnek és összetartozásnak az a szavakkal ki nem fejezhető szívtájéki remegése, ha kárpátaljai ember 
visszaemlékezéseiről, feljegyzéseiről van szó. 

Ilyen érzésekkel olvastam a Beregújfaluban élő Szóka János „Egy kis feljegyzés életem történetéből" 
című kéziratát. A három iskolás füzet sűrűn teleírt lapjai nem mindennapi, megpróbáltatásokkal teli, a 
nincstelenség, az élni akarás, a karrier és a tisztesség, a kettős nemzetiségi identitás (ruszin-magyar) 
gondjaival is küzdő, épp ezért nagyon is kárpátaljai sorsot mutatnak be. 

(P. Punykó Mária) 

1922-ben születtem Iloncán.1 Két éves voltam, a bátyám nyolc, amikor édesapámék el-
hagyták szülőfalunkat, s a beregszászi járásba költöztek, Dédába. Eleinte nagyon szegényen 
éltünk, de apámék szorgalmasan dolgoztak, jószágtartásba kezdtek, mi is segítettünk. Hét-
éves koromban már disznón „lovagoltam". Volt két vagy három kocánk s vagy húsz mala-
cunk. Ezekre én vigyáztam. Tizenhárom éves voltam, amikor édesapám vett Beregújfaluban 
egy házat, meg egy hektárnyi szőlőt, ugyanennyi szántóföldet. Sokat dolgoztunk, de nem bol-
dogultunk úgy, ahogy szerettem volna. A bátyámat elvitték katonának, én pedig, hogy segít-
sek a szüleimen, elmentem Szlovenszkóra2 alagutat építeni. Nem bírtam a nehéz munkát , két 
hét elteltével Kassán keresztül gyalog hazajöttem. 

A családot nagy kellemetlenség érte. Egyik falubelink, Antal Demeter Belgiumban dolgo-
zott a bányában. A tizenhat éves fiát ránk hagyta, hogy viseljük gondját, míg ő haza nem jön. 
A fia nálunk volt két évig, mi tartottuk. Mikor az apja hazajött, megkérdezte, mivel tartozik. 
Apám nem kért semmit, ő azt mondta, két pengőt ad minden napra. Apám csak egy pengőt 
fogadott el. Meg is itták rá az áldomást. De rá egy évre meggondolta a dolgot, beperelte szüle-
imet, hogy az ő fia nálunk szolgált, de éhezett. A bíróságon megkérdezték a fiútól, hogy mit 
dolgozott. A fiú elmondta, hogy fát vágott, vizet vitt, ha kellett. Elbuktuk a pert, az egész va-
gyonunk nem ért annyit, mint amennyit vissza kellett fizetni. Édesapám nagyon elkeseredett, 
a házunkat, a szőlőnket el akarták venni az egyháznak. Akkor kezdett nálunk két vallás lenni. 
Mi görög katolikusok vagyunk, és a görögkeletiek beszélték rá Antalt, hogy perelje be apá-
mat, biztos, hogy megnyeri a pert. 

Már tizenhét éves voltam, elindultam a hegyekbe, hogy ott keressek munkát. Iloncán az 
édesapám testvérétől megtudtam, hogy egy budapest i cég fakitermeléssel foglalkozik. El-
mentem oda, ott találkoztam Szabó Jánossal, egykori tanítómmal. Az ő segítségével kaptam 

1 Bereg vármegyei község 
2 Szlovenszkó = a mai Szlovákia 
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munkát, vagy három hónap alatt kerestem annyit, hogy kifizettük a perköltséget, megsegített 
az Isten. El is határoztam, ha arra járok, mindig bemegyek a templomba, imádkozni a kápol-
nában. 

Tizenkilenc éves koromban elmentem Gyertyánligetre a békéscsabai kubikosokhoz kubi-
kolni. Szerettek, mert jól tudtam tacskázni. Hordtam a nagy köveket, és a földet tacskáztam. 
Utat csináltunk a hegyen keresztül. Egy évig dolgoztam velük, akkor hazamentem. 1941-et ír-
tunk, nagy volt az ínség Kárpátalján. Sok embernek nem volt kenyere. Nekünk még lett. Édes-
apám elosztotta a kukoricát a faluban új termésért, búza fejében. Egy mázsa búzáért egy má-
zsa kukoricát adott. Egy keveset hagyott magunknak. Annus, a húgom elvitte a malomba Re-
metére, és ellopták tőle. Úgy, hogy mi is kenyér nélkül maradtunk vagy két hónapig. Egyéb 
volt: tej, túró, már érett a cseresznye, édesanyám habart egy fazékkal. De kenyér nem volt 
hozzá. Ahogy jóllaktam a habart cseresznyével, kurrogott a hasam, mint a hordó. A szám ke-
serű volt. Mondtam a szüleimnek, én elmegyek. 

El is mentem egy kis pogácsával az útra, megállottam Dunántúlon, Győrben. Gondoltam, 
hogy a gyárban kérek munkát. De a gyárba nem engedtek be. Ott álltam a kapuban, egyszer 
jött egy úriember és megszólított: 

- Mit vársz, fiam? Hová való vagy? 
- Kárpátaljára. 
- Gyere velem! 
Megörültem, de nem a gyárban kaptam munkát, hanem építkezésen. Nem bántam én, csak 

dolgozhassak! Ez egy vállalkozó volt Budapestről, dolgozott nála vagy ötven ember: kőmű-
vesek, ácsok, betonozok, segédmunkások. A cég neve Pitel volt. Beállított rögtön betont ka-
varni. Mikor meglátta, hogy dolgozok, odajött hozzám, és megdicsért. Megkérdezte, van-e la-
kásom, kenyerem, mert itt a kenyeret jegyre adják. Megmondtam, hogy nincs semmim, és két 
napja nem ettem. 

- Micsoda? Rögtön gyere velem! 
Bevezetett az irodába és üzent a lakására, hozatott egy jó ebédet. Nagyon fimon ebéd volt: 

kenyér, hús, szalonna, még egy jó pohár bor is volt. Nagyon meg volt elégedve a munkám-
mal. Estére azt mondja: 

- Fiam, van egy testvérem, aki itt lakik Győrben. Menj el hozzá, ott fogsz meghálni. 
El is mentem a megadott címre. Becsengettem. Kijött egy nő, végignézett, bement. Kijött 

egy tizenhét éves forma kislány, a kezében egy nagy kefével, s kezdi kefélni a ruhám. Nem 
hagytam, inkább visszamentem a gyárba, lefeküdtem egy csomó laznára,3 és ott a ludtam. 
Nyár volt, nem volt hideg. Mire jöttek a munkások, én már dolgoztam. Kérdezte a gazda, 
hogy aludtam, én elmondtam, hogy oda nem megyek, engem ne keféljenek, ne fürösszenek, 
hát hogy jön az ki? 

Nekem nincs más ruhám, csak ami rajtam van. 
- Na, nem baj, alszol a fiúkkal egy szobában. 
A mesterek budapestiek voltak, elmentem velük, kaptam is egy ágyat. Tizenhármán vol-

tunk a szobában, de nem szerettem itt se, mert mikor hazajöttek, a fele részeg volt. Nekik óra-
bérük volt. Aki jó ácsmester volt, annak 2 pengő, a kőművesnek 1,50, a segédmunkásnak 64 
vagy 45 fillér. No, vajon nekem mennyi lesz? Megadta a 65 fillért. Nagyon megörültem, mert 
akkor ez nagyon jó pénz volt. Egy liter bor 35 fillér volt. De jó bor! Egy kiló hús 65 fillér. Úgy-
hogy ez nagyon jó kereset volt. 

Egy pesti ácsmester megkedvelt és elkért magához. A főnök nehezen engedett el. Mikor le-
dolgoztam vagy két hetet az ácsmesterrel, nagyon jó volt. Minden héten kaptam 5 kiló húst, 
volt minden bőven, a fizetés 1 pengő 60 fillér. 

Azt kérdezi a főnök, van-e nekem testvérem. Hívjam fel, ő felveszi. Fel is hívtam Margitot. 
A feleségének kellett segíteni. De nem sokáig volt ott Margit, elment egy másik céghez, ahol 
ott voltak az újfalusi orosz lányok. 45 fillér órabért kaptak. 

Mikor elment Margit, azt mondja Lohonya úr: 

3 lazna = füves, gazos hely 
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- János, ez nem maga. Menjen haza, én fizetem az utat, keressen vagy három embert, hozza 
el. De olyat, mint maga! 

El is jöttem haza, el is hívtam Horjánszkit, Kapitányt, Pap Albit. Horjánszki és Kapitány a 
kőművesekhez, Pap pedig a vasmunkához került, én meg vissza a helyemre. Engem itt elne-
veztek Tarzannak. Szerettek. Élvezte a főnök, hogy munka után én egy slaggal megfürödtem. 
Jó dolgom volt. De mi jött ki belőle? Jött a fizetés, mert minden héten fizetett. Én kaptam egy 
hétre 86 pengőt, ők meg 43 pengőt. Még egy hetet dolgoztak, de a fizetés csak olyan maradt. A 
három munkás nagyon elégedetlen volt. 

Hétfőn reggel Pap Albi odaáll a főnök elé: 
- Lohonya úr, én családos ember vagyok, egész nap hordom ezeket a rozsdás vasakat, tes-

sék, nézze meg a ruhám. (Szegénynek vászon ruhája volt, a vaspor beszállta, nagyon csúnya 
volt.) Én magyar ember vagyok, itt a könyvem, tessék nézni, János meg egy ruszin ember, és ő 
az én munkámhoz képest úri ember, és napi 1,60-at, én meg 65 fillért kapok. Hát ez igazságos? 

Lohonya úr odahív, elismétli a panaszt, s azt kérdezi: 
- Magyar vagy? 
- Mit tudom én! - felelem. 
- Hát milyen vallású vagy? 
- Hát görög katolikus. 
- Hát én is az vagyok, fiam. Hát te magyar vagy. A munkád is magyar. Menj a munkádhoz! 
Papot meg elküldte. El is mentem, dolgoztam tovább, de engem is bántott, sajnáltam Pa-

pot. Horjánszki és Kapitány maradt még két hétig, de az ő fizetésüket nem emelték, az enyé-
met viszont igen, 2 pengőre. 

Kerestek a városban munkát az ágyúgyárban. Abban az időben bombázták Budapestet, és 
egy fiókgyárat leszállítottak Győrbe, kellett a munkás. Kapitány meg Horjánszki elcsaltak en-
gem is oda. Jó munka volt, felvett egy darukezelő, de a fizetés alig volt a fele, mint az előbbi 
helyemen. Sajnáltam nagyon a régi helyemet. 

Kérdezi egyszer a mester, hogy hová való vagyok. Mikor megmondtam, azt kérdezi: 
- Megvan-e még a híd a Mércén? 
- Meg - felelem. 
- Azt a hidat én csináltam - mondja. 
Megbarátkoztunk, bár ő öreg bácsika volt. 50 fillérrel felemelte a fizetésemet. Nagyon jó 

volt vele dolgozni, ahogy szerelte a darut, én csak olyan vastányérokat raktam alá, amennyire 
ő parancsolta. De Horjánszki és Kapitány még kevesebbet kapott, mint az előbbi helyen. Érre 
Kapitány keresett egy másik munkát. Megint elcsaltak. 

Az kubikos munka volt, a kereset gyenge. Azt is abbahagytuk, és hazajöttünk majdnem 
üresen. Szóval így jártam az újfalusi barátokkal. Nekem úgyis haza kellett jönni, mert sorozás-
ra kellett menni. Be is vettek repülősnek. Derék fiú voltam, a legderékebb a járásban. Danival 
mentünk ketten egy szekéren, a többiek kilencen, tizen. A szekér ki volt virágozva, Nagy Sa-
mué a legjobb lovak voltak, Samu bátyám dalolt. Beregen a reguták irigy képpel megállítot-
tak. ő k harmincketten voltak, mi meg huszonnégyen. Azt hitték, hogy elvernek bennünket. 
De mi győztesen mentünk az úton tovább. Mikor hazajöttünk, volt nagy mulatság. Nem 
olyan, mint most. A községi elöljáróság valami 90 liter bort adott ingyen. Nagyon büszkék 
voltak ránk. 1942 tavaszán megkaptuk a behívót, hogy október 5-én kell bevonulni Ungvárra 
a 24. gyalogezredbe. 

Szervezkedtek Királykútra a cséplőgéphez. Gondoltam, mit fogok otthon csavarogni, el-
mentem én is velük. Orosz Ida néném volt a szakácsunk, voltunk vagy huszonnégyen. Eh, de 
jó haluskákat főzött, meg kenyeret sütött! A munka nagyon nehéz volt. Reggel 5 órától este 12 
óráig ment a gép. 500-600 mázsa terményt csépeltünk ki naponta. A termény hordásához a 
legerősebb emberek kellettek. Abban az időben Máté Dezső és Máté Jani nézett ki a legerő-
sebbnek. De bizony nem telt el még két nap se, akkor Füzesi Sanyi meg Dezső próbálkoztak, 
de ők se bírtak még egy napot se. A terményt a padra kellett hordani, ami nagyon nehéz volt. 
Rám került a sor, én meg Molnár Gyuri fogtunk bele. Gyuri kis ember volt, de hiszen még él, a 
faluban van, a kis Kovács lányát vette el. Gyurival mi két hónapig hordtuk. Ez tartott október 
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10-ig, nekem pedig október 5-én be kellett vonulni, de az intéző nem engedett el. Eljött két 
csendőr, és elkaptak. Az intéző századosi rangban volt, vitéz, a finn háborúban harcolt, magá-
ra vette az ügyet, nem engedett bántalmazni, hanem vállalta, hogy október 15-én ott leszek. A 
tanyáról kocsi vitt ki az állomásra. A felesége készített egy jó csomagot, útravalót, és úgy vo-
nultam be. 

Ungváron a gránátvetőkhöz kerültem. Semmi bántódásom nem volt, csak az volt a baj, 
hogy Dombóvári őrmester, aki az újfalusi Molnár Juliskát vette feleségül, magához vett, s ha 
mentünk gyakorlatra, nekem le kellett maradnom, s elmennem Juliskához. A fiúk gyakorol-
tak, én meg Juliskával szórakoztam. Egy kis fát vágtam, vizet vittem, és így telt az idő. Ami-
kor Dombóvári ügyeletes volt, akkor éjjel a laktanyából loptunk vasakat, ráfokat, amit csak le-
hetett, és azt vittük Juliskához. 

Egyszer egy Bak Ferenc nevű vitéz vette át a szakaszt, kiderült, hogy nem tanultam sem-
mit, nagyon nyaggatott, csokoládés katonának hívott. Szerencsére áthelyezték Dunántúlra, 
Kaposvárra. Onnan készült egy menet a frontra, és engem is abba akartak bevenni, de egy Já-
ger nevű főhadnagynak megtetszettem, kihallgatásra rendelt és felöltöztetett tiszta új ruhába, 
s arra kérte Ludányi ezredest, hogy adjon nekem 24 napi szabadságot. Az ezredes rám nézett 
és megadta. Mindenki csodálkozott a faluban, hogy én ilyen hamar szabadságot kaptam. Mi-
re visszamentem, az ezred kiment egy pár nappal korábban, én meg maradtam. Akkor be kel-
lett menni a rendelőbe, és leadni vért, vizeletet, székletet. Elküldték Budapestre, és egy hét 
múlva le is jött az eredmény, hogy kiváló egészségem van. Rögtön el is vezényeltek Pécsre 
tiszti szakács és felvételező tanfolyamra. Az egész Magyarországról harminchatan tanultunk 
ott három hónapig. Mindenféle ételeket tanultunk, orvosilag is, hogy milyen étel mire jó. In-
nen Kaposvárra mentem a laktanyába, folytattam a szakácsmunkát. Jó dolgom volt, jött a ta-
vasz, 1943, kimentünk a zászlóaljjal nagygyakorlatra, ezerkétszázán voltunk. Már az olyan, 
mintha háborúban lettünk volna. Házaknál helyeztek el bennünket. Én a konyhával egy na-
gyon nagy gazdához kerültem. Voltunk vagy huszonketten. Négy konyha, 12 szakács meg fo-
gat, a géhá, és ezek az én fennhatóságom alatt voltak, én voltam a felelős értük. A gazda és a 
felesége megkedvelt, mi gazdagok voltunk, mindenünk volt: rum, bor, kávé. A magyar ko-
misz kávét egyből lehetett inni, mert a cukorral egybe volt darálva. Egy kis csomag olyan há-
rom deci, de lehetett csak úgy nyersen is enni. Volt a gazdának egy lánya, az nagyon megked-
velte ezt a kávét. A lány lehetett olyan 18 éves, nagyon helyes barna lány volt. Azt kérdezi az 
anyja, hogy nem tudnék-e adni egy csomaggal. Egy csomagban volt 20 adag. Ez körülbelül fél 
kiló lehetett. Adtam neki vagy tíz csomaggal, hisz volt miből. 

A gazdának nagyon sok jószága volt, és volt neki egy nagyon szép csődöre. Megmutatta. 
Azt mondja a gazda, menjek hozzá. Megy a nyavalya, mondom. Akkor ő megsimogatta. 

- No, most jöjjön! 
Odamentem, nem bántott. A gazda elment mellőle, akkor megpróbálkoztam hozzámenni. 

Úristen, mikor hozzákezdett rúgni, vágni! Talán a tigris szelídebb lett volna! A gazda azt 
mondta, aki ehhez a csődörhöz hozzámegy és megsimogatja, annak 10 liter bort ad. No, ne-
kem is voltak kocsisaim, derék fiúk, mondom nekik, hadd látom, aki megsimogatja, az nem 
csak szájhős. Lett egy vállalkozó, de mikor csak közeledtünk hozzá, te Úristen, úgy szalad-
tunk tőle, hogy csak az ajtóból néztünk vissza. 

- No, megsimogatod? Iszol bort? - kérdeztem a szájhőst. 
- Jaj, hagyjon békét! 
Úgy megijedt, hogy szóhoz sem tudott jutni. Erre a gazda: 
- No, jöjjenek és igyanak! 
Nagyon jó bora volt. Mikor ittunk egy jót, akkor szólt a lányának: 
- Gyere már, ezek a vitézek nem mernek hozzámenni a csődörhöz. 
- No, jöjjenek - mondta a kislány. 
A lányt ment elöl, én meg hátul. Hozzáment, megsimogatta, megcsókolta. Mint egy an-

gyal, úgy állott a csődör! A lány megsimogatta a nyakát: „Aranyos, mindjárt hozok neked ab-
rakot!" Senkit nem tűrt meg, csak a lányt. Ő etette, pucolta, gondozta. 

Másnap már megszálltak bennünket a németek. A laktanyában az ezredes tartott nekünk 
beszédet, hogy a németek megszállták egész Magyarországot. Vagy két hétig nem lehetett ki-
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menni a laktanyából. Megengedték egy párnak, de kijelentették, legyünk óvatosak, mert ha a 
német járőr elkap, bekísérik az őrsre, csak az ezredes parancsára adnak vissza. Igaz, nyava-
lyát voltak azok németek, ukrán csőcselék, csak a nagyobb tisztek voltak németek. Egyszer én 
is kimentem negyedmagammal. Elkapott két német járőr, be akartak kísérni, de mi nem hagy-
tuk magunkat , összeverekedtünk velük. Ők csak ketten voltak. Nagyon elvertük őket a de-
rékszíjjal, szigorúan kikaptak. Másnap reggel bejött négy német tiszt meg a két járőr, akit 
összevertünk. Az egész zászlóaljat felsorakoztatták, hogy a két német katona ismerje fel, aki 
őket összeverte. De a mi tisztjeink se voltak buták, úgy elbújtattak bennünket, hogy még ku-
tyával sem találtak volna meg. 

A teljes felszereléssel otthagytuk a kaszárnyát és a várost, Barcsba vezényeltek bennünket . 
Naponta átjártunk Jugoszláviába a Dráván keresztül. Kompon jártunk mindennap partizán-
vadászatra. De minket, magyarokat a partizánok nem bántottak, még csak egy lövést se adtak 
ránk. Kossuth-katonának hívtak bennünket. Mi se bántottuk őket. Visszaemlékszem, hogy kí-
váncsi voltam, hogyan élnek a gazdák Jugoszláviában. Az egyik községben bementem egy 
jobb helyre, egy rendes udvarra, és bementem a házba, mintha partizánt keresnék. Benéztem 
a speizba, hát Uram Isten, otthon már szűkön volt minden, itt meg kolbász meg sódarok 
csüngtek, mint nálunk az ajándék a karácsonyfán. Jött egy nénike, magyarul beszélt. Mon-
dom neki, hogy jól élnek. Van nekünk, hála Istennek, mindenünk, mondta. Megsajnálhatott, 
mert figyelmeztetett, hogy ne menjek be a szobába, mert ott van tizenkét partizán. Én meg-
ijedtem, s azt mondtam, mondja meg nekik, én nem magam vagyok itt, hanem vagyunk vagy 
százhúszan, járjuk a házakat. És én nem vagyok beosztva őrségbe, mert én szakács vagyok és 
fölvételező. Az asszony bement, megmondta nekik. Rögtön fogadtak, és elbeszélgettünk. Hi-
ányuk volt sóban, ecetben, szappanban. Megkérdezték, nem tudnánk-e itókáért ezeket adni. 

- Tudok adni vagy 20 kiló sót, vagy 10 darab szappant meg vagy 2 liter ecetet - feleltem. 

- Mennyiért? - kérdezték. 

- Majd megegyezünk - mondtam, csak menjek ki, mert megijedtem tőlük. 

Én nem voltam számontartva, csak magamtól mentem, ha megöltek volna, engem csak ké-
sőbb kerestek volna. Elvittem nekik amit ígértem. Adtak volna mindent, de én csak egy szíjat 
vettem el tőlük, ami nálunk akkor nagy érték volt. Volt belőle vagy 30 talp. Megbeszéltük 
másnapra megint, akkor már többet vittem. A géhán fölvételeztem, és nekik is jutott minden. 
A főnököm jó barátom volt, családos főhadnagy, neki sem ártott egy kis pénz, a partizánok-
nak pénzük sok volt, mindenféle. Nagyon jóban lettünk. De nem sokáig tartott, vagy nyolc 
napig. Leváltottak minket, mert minket a partizánok nem bántottak, mi se őket. Vagy 30 kilo-
méterre voltunk a németektől. Jöttek utánunk. Egyszer hátranézek - én az élelemmel jó hátul 
voltam, mert a konyha mindig hátul volt - , hát két kutya jön az úton és egy kis szekeren vala-
mit húznak. Oldalra nézek, hát egy csapat német katona feltürközve, bekormozva, mint az ör-
dögök, a kutyák géppuskát húztak az úton, ők meg oldalt az árokban mentek. Elhagytak en-
gem is, meneteltek tovább. Én a törzzsel elmaradtam, egy jó óra múlva olyan tűzbe kerültek a 
németek, hogy igazán hihetetlen. Másnap már miránk nem volt szükség, visszajöttünk a he-
lyünkre, és többet nem mentünk át a határon. 

Ment egy nagy menet az orosz frontra, és minket is bevagoníroztak, és ki az orosz frontra. 
A Tatár-hágón keresztül, a Nagy-Kárpátokon, egész Kolomia felé gyalog. Elhagytuk a Kárpá-
tokat, éjjel-nappal vagy négy nap mentünk, már hajnalra megszólalt a golyószóró meg az ak-
navető. Ez már nem Jugoszlávia volt! Letelepedtünk egy faluban, a géhá ott maradt, a zászló-
alj kiment a vonalra. Estére ki kellett vinni a vacsorát. Elindultunk a konyhával, de nagyon ne-
héz volt a menet. Hegyes vidék volt, úgy gondolom, augusztus lehetett. Meleg volt, s a szél 
hullaszagot hozott a völgyből. Nehéz volt tovább menni. Megálltunk, a fiúk feljöttek a vonal-
ból, és kiosztottuk az élelmet. Itt már nagyon nehéz volt, mert mi nem voltunk hozzászokva 
ilyen helyzethez. Ezen a területen sok volt a partizán. Visszafelé úton hátbatámadtak. Véde-
keztünk meg szaladtunk, míg erősítést nem kaptunk. Jöttek a derék fiúk, akik elkísértek ben-
nünket hátra, de bizony nagyon be voltunk, őszintén mondom, gyulladva. Hisz mi 
asszony-katonák voltunk! Mi nem tudunk harcolni. De voltak derék fiúk, akik már ott voltak 
az első vonalban, és minket visszakísértek, ő k megállták a helyüket. Voltak sebesültek, de 
nem hátráltak. Mi meg csak szaladtunk hátra a faluba a géhához. Csak elgondoltam, milyen 
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helyzetben vannak szegény bajtársaim, még az élelmet is milyen nehezen kapják meg, s hogy 
eszik meg! 

Pár nap múlva a front felszakadt, és az oroszok előrenyomultak. Mi oszt ahogy tudtunk, 
úgy menekültünk hátrafelé. A mieink nem bírták fenntartani az oroszokat, azok nagyon nyo-
multak, a mi géhánkat széjjelverték, aknával széjjellőtték a konyhát. Úgy, hogy szétszalad-
tunk, ki merre. Én bebújtam valami kis ólba, és vártam az oroszokat, hogy megadjam magam. 
Gondoltam, én is orosz vagyok, csak nem fognak bántani. D nem úgy történt. Mikor megro-
hanták a konyhát, hát mint a vaddisznók, csak elkapták a szalonnát, a kolbászt, a zsírt. Amit 
csak tudtak, mindent elvittek. Olyan éhesek voltak, piszkosak, csúnyák, hogy én megijedtem 
tőlük. Kibújtam és szaladtam. Észrevettek és utánam lőttek. A köpenyem négy helyen átlőt-
ték, de a testemet nem érte golyó. Nagy szerencsém volt, beszaladtam az erdőbe, egész éjjel 
mentem egyedül, csak néha hallottam egy-egy lövést. Borzasztó volt. Ahogy mentem, mindig 
nyugatra húzódtam. Egyszer mit ad Isten, jön szembe velem két magyar katona. Nagyon 
megörültem, hogy lesz valaki velem. Megkérdezik, merre megyek. Mind a kettőnél orosz 
géppisztoly volt. Az egyik megkérdezi, megyek-e velük, mert ha nem, azonnal főbelőnek. Ők 
ugyanis elhatározták, hogy nem harcolnak tovább. Itt-ott két éve harcolnak Horthynak, elég 
volt. Hanem én tudok egy kicsit oroszul, maradjak velük, menjünk az oroszokhoz. Én meg, 
ahogy akkor láttam az oroszokat, már elment a kedvem tőlük. Ennünk nem volt semmi, se ne-
kik, se nekem, és csak a nagy erdőség, hegyek, falut sehol se láttam. Beesteledett, lefeküdtünk 
a földre, hallom, a két katona nagyon mélyen alszik. Én nem bántottam őket, nem is vettem el 
tőlük semmit, hanem egyet gondoltam, otthagytam őket, mert mondták, hogy ők pestiek, 
olyan gazembernek néztek ki, szóval valami csavargónak. Elhatároztam, hogy otthagyom 
őket, és megyek magam. El is indultam. Mentem vagy nyolc kilométert, egyszer csak látok 
magam előtt egy derék embert. Az csak állott. Ahogy közeledek hozzá, mondja oroszul, hogy 
gyere, gyere. Amikor odaértem, nyúj tom a kezem, elfogadta. Kérdezi, hogy hova. Mondom, 
hogy haza. 

- Hát hová való vagy? 
- Kárpátaljára - felelem, s mondom a járást, a falut. Iloncát mondtam. 
- Nem akarsz harcolni? 
- É n nem is harcoltam. 
- Hát mit csináltál? 
- Én szakács voltam. 
- Hát azért nézel olyan jól ki! 
Jóindulatú embernek látszott. Megkérdezte, hogy nem vagyok-e éhes? 
- 0 , dehogy nem! Két napja jövök, és nem ettem semmit. 
- Na, gyere velem! 
Elmentem vele, egy nagyon kicsi ház volt ott. Bementem, hát ott volt vagy tizenkét parti-

zán. Én nagyon megijedtem. Egyszer csak észreveszek egy nőt is köztük. Kérdezi attól, aki en-
gem odavitt: 

- Ezt a csomagot hol találtad? 
- Itt jött magában, azt mondja, hogy két napja nem evett. Mit csináljunk vele? 
Összenéztek, ki mit mondott, jót kevés. Én elmagyaráztam nekik, hogy van egy öreg 

anyám, aki nagyon szeretne látni. Ha elengednek, én csak hozzá akarok menni. Én orosz va-
gyok, én nem bántottam soha senkit, hanem segítettem, akit csak tudtam. Erre a nő felugrott, 
konzervből készített nekem egy kis borscsot. Olyan főzelékfélét. Nagyon finom volt. Mikor 
megettem, még adtak egy jó pohár hideg vizet. Megittam. Akkor megkérdezte az egyik, jól-
laktam-e. Felkészültem, hogy agyonlőnek. De nem úgy jött ki. Azt mondja a nő: 

- Ez nem néz ki rossz embernek, ez miközénk való. 
Egymásra néztek, s mondták, maradjak velük. Én nem tudtam, mit csináljak. Mondták, 

hogy a Kárpátok már csak 30 kilométer. 
- Nagyon kérem magukat, ne bántsanak, eresszenek el, hadd menjek haza anyámhoz. 
Ekkor az egyik azt mondja, hogy adjam le a fegyveremet, és menjek. 
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- Mit érnek ezzel a rossz fegyverrel? És ha én elérem a Kárpátokat, és véletlenül találkozom 
a csapattal, vagy elfognak a csapatcsendőrök, engem hadbíróságra adnak. Legyenek kegye-
lemmel, hadd menjek én magamnak! 

- Vezesd, és mutasd meg neki az utat, merre menjen - mondta az egyik. 
Én nagyon megijedtem, gondoltam, hogy tovább kísér és agyonlő. De nem bántott, hanem 

még azt mondta, hogy na, eredj, arra, né! Él is indultam, de ahogy mentem, mindig mintha 
éreztem volna, hogy na most, mindjárt agyonlő. De nem úgy történt, mert velem volt az Isten, 
csak ő segített. 

Ahogy megyek, lenézek a völgybe, mintha valami mozgást látnék, egy kis falunak néz ki a 
hely. Megörülök, csak a mieink volnának, gondolom magamban. Közelebb megyek, egyszer, 
te Úristen, szalad hozzám két magyar csapatcsendőr. És megtámadtak. Te szökevény, a front-
ról megszöktél, te ilyen, te olyan, mindjárt agyonlőlek, mondja az egyik. Hiába magyarázko-
dom, nem hallgatnak rám. Be az őrségbe! Ott fogadott egy hadnagy. Elmagyaráztam neki, 
hogy jártunk, minket széjjelvertek, a géhát, a konyhát, úgy, hogy én már vagy öt napja az er-
dőben bujdostam, szeretném megtalálni a csapatomat, hisz én a dunántúliakkal vagyok, 6 / 1 
az én csapatom. A hadnagy meghallgatott, jött az este, már kaptam egy kis ennivalót: két kon-
zervet, kenyeret. És parancsot adott egy altiszt, rögtön kiállított az első vonalba, a lövészárok-
ba. Engem egy kis ház mellé állított, és megmagyarázta, hogy a sötétben honnan várhatjuk a 
támadást. Adott egy pár gránátot is. Vártam, hogy mikor jönnek az oroszok. Egész éjjel lőtték 
a rakétákat. Hol fehéret, hol pirosat. Mikor pirosat lőttek, azt gondoltuk, na, most lesz a ro-
ham, most fognak támadni. Ki imádkozott, ki félt, ki az anyját emlegette, ki a gyermekét, és 
így tovább. De az oroszok nem támadtak, hanem megkerültek bennünket. Kora reggel, már 
lehetett vagy 5 óra, már lehetett szépen látni, beszélgetek egy bajtárssal. 

- Öregem, te hova való vagy? 
- Dunántúlra - mondja. - És te? 
- Kárpátaljára. 
- Akkor te nemsokára haza mégy - mondja nekem. - É n is megyek veled. 
Meg is barátkoztunk. Egyszer csak a dombra nézek, hát egy olyan 50 év körüli asszony ki-

jött a házból. Nem ijedt meg. Én mondtam, hogy ne féljen, mi nem bántjuk. Oroszul mond-
tam. Az asszony megörült, hogy oroszul beszéltem vele. Kérte, hogy ne gyújtsuk fel a házát, 
Ó, dehogy gyújtjuk, mi nem bántunk semmit! Az asszony sírt, és mondta, hogy felégették a fél 
falut, összetörtek mindent a magyarok, habár az ő apja is osztrák katona volt, meg is rokkant a 
14-es világháborúban. Behívott a házba. Kíváncsi voltam, be is mentem. Hát nagy plakátokra 
rá volt Írogatva: „Magyarok, ne bántsátok a házamat, én is magyar katona voltam, harcoltam 
a 14-es háborúban és meg is sebesültem." Magyarul volt írva. Az asszony megkérdezte, nem 
vagyok-e éhes. Hát én esténet jóllaktam, így igazán nem voltam éhes. Egyszer csak azt mond-
ja az asszony: 

- Nézzen csak oda a domboldalra, ott jönnek a mieink olyan közel, hogy szabad szemmel 
látni őket! 

- Te jó Isten, hát mi lesz velünk - mondom a fiúnak - hát be vagyunk kerítve! Mit csinál-
junk? Parancs nincs, hogy menjünk hátra, mi lesz velünk? Se egy lövés, semmi, csak várunk, 
azok meg mennek előre. Hát mirólunk elfelejtkeztek vagy mi a csoda? 

Egyszer aztán jött a hír, hogy a csapat a faluból kivonult, ott már csak civilek vannak, és mi 
is, mint a többiek, lassan vonuljunk lefelé. 

Ahogy vonulunk vissza, látom én, hogy mi már egész a Kárpátokban vagyunk, de még a 
magyar határ vagy 8 km-re van. Lementünk a völgybe vagy harmincketten. Egyszer csak jött 
egy század. Ők az első vonalban voltak, rajtuk ütöttek az oroszok meg a partizánok, úgyhogy 
menekültek, ki hogy tudott. Egyik nadrág nélkül, másik cipő nélkül. Égy hadnagy vezette 
őket. Hát mi közéjük álltunk, és mentünk velük. Egyszer csak elénk áll egy Bobik, vagyis te-
repjáró, kiszáll belőle egy ezredes meg vagy három tiszt. Az ezredes dühösen kiabál, hogy mi-
lyen hadsereg ez? A hadnagy jelentett, de az meg se hallgatta, csak kiabál, hogy milyen hadse-
reg ez? A hadnagy magyarázkodik, hogy alig tudtunk menekülni, úgy ránk csaptak az oro-
szok meg a partizánok. Sokan még a fegyverüket is eldobálták, szóval tényleg nem hadsereg-
hez illő voltunk. Az ezredes végül így szólt: 
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- Jó, menjenek hátra, tisztálkodjanak meg, lakjanak jól. 
Lejöttünk Kovácsmezőre, ott oszt tényleg megtisztálkodtunk, rendbe hoztuk magunkat , 

lepihentünk. Elosztottak bennünket. Ez október elseje-másodika körül volt. Engem továbbra 
is szakácsnak osztottak be. Örültem, de nem sokáig, csak egy napig. Jött a parancs, hogy az 
oroszok áttörték a vonalat, és a zászlóalj, 1200 ember körül van zárva, és mi, a 120 ember men-
jünk és szabadítsuk ki őket. Harcba is álltunk, de én rögtön megsebesültem. Csak azt vettem 
észre, hogy a bajtársaim nyomulnak előre, és egy barátom engem megkarol, és csúszik velem 
fel hátra. Csúsztunk valahogy egy dombra, onnan pedig lefele az aljba. Az aljban már renge-
teg sebesült volt. Ott bekötöztek. 

Azt már nem tudom, hogy kerültem Husztra, mert nagyon beteg voltam, nagyon fájt min-
denem. Arra jól emlékszem, hogy amikor kihúztak az autóból, kétoldalra néztem, hát renge-
teg sebesült volt. Engem is hordágyra tettek, de már akkor nagyon beteg voltam. Mindent le-
téptem magamról, és nem állhattam magam mellett senkit. Az egyik sebesültszállító, aki vitt, 
azt mondja nekem, hogy számoljam meg, hány vágás van a nyelén a hordágynak. Én azt hit-
tem azért kérdi, hogy megtudja, észnél vagyok-e. Megszámolom, hát mondom, hogy tizenhá-
rom. Erre azt feleli, maga lesz a tizennegyedik halott. Emlékszem, hogy valamit hozzávág-
tam. Erre felkaptak és bevittek egy pincébe, ami tele volt halottal, és lehajítottak engem is, ők 
meg elmentek hordani a többi sebesültet. Én hozzáfogtam nagyon ordítani. Mit ad Isten? Mol-
nár Imre is megsebesült a karján, de ő a folyosón járkált, és meghallotta, hogy én kiabáltam és 
a hangomról megismerte, hogy ez újfalusi ember lehet, oda is jött hozzám. 

- Úristen, mi halott van itt! - kiáltott fel. 
Emlékszem, jött két apáca a hordággyal, és fölvittek egy folyosón a rendelőbe. Ott meg-

vizsgáltak, azt mondta az orvos, hogy a sebem el van mérgesedve. Nincs mit tenni, le kell vág-
ni a lábam, ha élni akarok. Jól leszek, egy lábbal még lehet élni, egyezzek bele, és írjak egy pa-
pírt alá. Te Úristen, 22 éves vagyok, hát hogy egyezzek bele?! Nem, inkább haljak meg. Ekkor 
bejött egy jó magas orvos, és hallom, hogy ő megpróbálja fölvágni és kitisztítani a sebemet. 
Ráfektettek a műtőre és elaltattak. Visszaemlékszem, daloltam, hogy „16 éves se voltam talán, 
mikor Pestre küldött az anyám. . . " Ez egy hosszú nóta. Hallom, azt mondja az orvos, hadd da-
loljon tovább. De akkor nem fájt semmit, el voltam zsibbasztva. Kaptam egy kis pofont, és ma-
gamhoz tértem. Ahogy felébredtem, rögtön a lábamhoz kaptam, hogy nem vágták-e le. Erre 
nagyon megsajnáltak, úgy az orvos, mint a nővérkék. Azt mondja az orvos: „Nézzék, hogy ra-
gaszkodik a lábához!" Feltettek a hordágyra, és bevittek a szobába. Körülnézek, hát az orvo-
sok is géppisztollyal járnak, mondják, hogy az oroszok már a kertben vannak. Te jó Isten, mi 
lesz itt! Úgy meg voltam ijedve, hogy nem éreztem semmi fájdalmat. Egyszer csak elém áll 
egy pap, és vet rám egy keresztet és mondja: „Drága gyermekem, ki vagyunk téve a halál-
nak." Es mondja, hogy gyónjak meg, hogy tiszta lélekkel menjek a másvilágra. Mondom neki: 

- Tisztelendő úr, én kárpátaljai vagyok, a beregszászi járásból, a falut Beregújfalunak hív-
ják, ott laknak a szüleim. 

Kértem a papot, hogy segítsen valahova elvinni, míg a szüleim értem nem jönnek, én itt 
szeretnék maradni Kárpátalján. A pap azt felelte, hogy nem tud semmit tenni, mert már nála 
nincs hely, hisz hetvenketten vannak nála. Akkor arra kértem, üzenjen a szüleimnek. Azt 
mondta, ez lehetetlen, mert se telefon, se posta nem működik. Megáldoztatott és elment. 

Ott maradtunk egy pár napig. Egyszer azt vettem észre, hogy ürítik ki a kórházat, minden-
kit visznek, aki csak tud valahogy menni megy, igyekszik kifele, félnek, mert már közel van-
nak az oroszok. Én meg csak szeretnék itt maradni, gondoltam, hogy itt jobban kigyógyulnék. 
De sehogy se sikerült itt maradni, mert nem bírtam felállni, és csak vártam, hogy mi fog tör-
ténni. Egész éjjel szállították a betegeket az állomásra a vonatra, vagyis a vagonokba. Nagyon 
sokan voltunk, előbb vitték az anyaországiakat, a kárpátaljaiakat hagyták hátra. 

Mit ad az Isten, a papnak valahogy sikerült hazaüzenni. Erre a testvérem, Annus, édes-
apámmal gyalog nekivágtak, keresztül a hegyeken és el is jöttek Husztra. Ahogy mondták ne-
kem, be is jöttek a kórházba, és látták is, amikor engem a hordágyon vittek a vagonokhoz. 
Nem volt sehol hely, minden vagon tele volt. Én nagyon beteg voltam, mert akkor már nem 
tudtak semmiféle orvosságot adni. Hátul volt egy tiszti kocsi, ott szorítottak nekem egy he-
lyet. És ahogy elbeszélte édesapám, ők ezt mind látták. De se én, se ők nem tudtunk egymás-
hoz közeledni. Úgyhogy mi nem találkoztunk. Erre a vonat elindult, és mentünk egyenest Be-
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regszásznak. Beregszászon a vonat megállt, és kérdem, milyen állomás ez? Mondják, hogy 
Beregszász. Hisz én itt közel vagyok! De nagy volt a zűrzavar, mert akkor bombázták az állo-
mást, a raktár kapott egy bombát, aki csak tudott , hát menekült, de én nem bírtam sehogy se 
felállni. Kiabálni kezdtem, hogy nincs-e itt valaki Újfaluból. Hisz volt is, Csömör Róza hallot-
ta is a hangom, de nem engedték még a vonat közelébe se. Úgyhogy ő itthon elbeszélte, hogy 
hallotta a hangom. Volt oszt sírás, mikor megtudták, hogy engem elvittek. Szegény anyám 
még bele is betegedett. 

Vége lett a riadónak, visszajött, aki tudott és elindultunk. Hogy hová, azt nem tudtuk. Egy-
szer, már jól elhagytuk Kárpátalját, már benn vagyunk az anyaországban, kinézek, hát áll a 
vonat. Kérdem, miért álltunk meg? Riadó van, jönnek a bombázók. De elmentek, minket nem 
bántottak. Ahogy nézek az ablakon kifele, észrevettem egy kis házat, mellette volt egy kis kút, 
úgy a kertben lehetett, s egy olyan 18-20 éves lány jött vízért. Kerekes kút volt. Ahogy húzta a 
vizet, én megvertem az ablakot és a kislány odafigyelt, meglátott. Én meg intek, és rámutatok 
a számra, hogy éhes vagyok. Erre a lány otthagyta a kutat, és beszaladt a házba, és szalad a 
vagonokhoz. Én nagyon vártam, vajon mit hoz a lány. Hát két üveg befőttöt! Olyan literes 
üvegben. Hozzám nem engedték, hanem odaadta az őrnek, és addig ott állott, míg az őr át 
nem adta nekem. Mikor az őr a kezembe adta, te Úristen, én azt se tudom, hogy bontottam fel! 
De én olyan lázas és szomjas voltam, hogy azt sem tudtam, hogy mit csinálok. Nagyon finom 
barackbefőtt volt. 

Budapestig mentünk. Az úton többször volt riadó, akkor már bombázták Pestet. Mikor 
Pestre értünk, bombáztak. Én kínomban mindent letéptem magamról, mert nagyon menekül-
tem volna, de nem tudtam felállni. Mindenki, aki csak tehette, menekült. Én meg csak marad-
tam a vagonban. Mikor vége lett a riadónak, elindult a vonat, megérkeztünk a tetthelyre. 
Ahogy megérkeztünk, megint riadó volt. Kiszállítottak bennünket a kórházba. Azok, akik na-
gyon féltek az oroszoktól, a tiszteknek a felesége, meg akik a parlamentben dolgoztak, a nők 
mind felvették a kórházi ruhát, mintha ápolónők lennének. Mert a kórházat az ellenség sem 
bántotta, úgyhogy ők ott találtak búvóhelyet. Igaz, szükség is volt rájuk, mert nagyon sok volt 
a sebesült, az apácák egyedül nem bírták volna. 

Késő este volt, úgy tíz óra lehetett, világítás nem volt, csak az óvóhelyen volt világ, a sötét-
ben kellett dolgozni, ami nagy fáradság volt. Még aki tudott valahogy menni, annak csak 
könnyebb volt. No, de én sehogy se tudtam menni. És közben hol eszméletemnél voltam, hol 
anélkül. Nagyon beteg voltam. Minden ruhámat leszaggattam magamról, úgyhogy nem is 
tudták, hogy mit csináljanak velem. Egyszer, emlékszem, hozzám jött két apáca és akartak 
vinni, hát nem tudtak. Hordágy nem volt, kézben meg nem bírtak. Egyszer oszt már majdnem 
utoljára jöttek a hordággyal, két férfi volt, felemeltek, és bevittek az óvóhelyre. Volt fü rdő meg 
rendes orvosi rendelő, szóval az el volt látva elég rendesen. Ott mindenkit megfürösztöttek és 
elrendeztek, az orvosok megvizsgálták a betegeket. Énrám már csak majdnem reggel került 
sor, ahogy vitték és hozták a sebesülteket, engem mindig otthagytak. De hogy miért, én nem 
tudom. Mindig rám néztek, és továbbszaladtak, mert nem volt könnyű engem vinni, meg 
eléggé rossz is voltam, hol kiabáltam, hol ütöttem, amivel csak tudtam, hol milyen rohamom 
volt. Nagyon szerettem volna fölállni, de nem tudtam. Azok az úri nők nem voltak ahhoz 
hozzászokva, hogyan kell beteggel bánni. 

Egyszer csak látom, hogy jön két derék nő, és már körülöttem nincs is senki, hát gondol-
tam, csak értem jönnek. Észnél voltam, a lábam is elzsibbadt, úgyhogy nem nagyon fájt, rá-
néztem a nőkre és mondom, ha Pestre jöttem, mint Ádám, hát vigyenek engem is az Évák már 
valahova. Jaj, aranyos Ádámka - mondja az egyik nő - rögtön visszük magát. Evvel el is vit-
tek a fürdőbe, onnan a rendes rendelőbe, és rögtön felöltöztettek tiszta fehérneműbe és felvit-
tek az emeletre egy gyönyörű szép kis szobába, ahol csak magam voltam. És kérdi a nő, no, 
Ádámka, mit enne, éhes? Hát bizony éhes vagyok. Hát mit enne? Mondom, egy jó haluskát. 
Egy kis idő múlva hozta is a jó mákos haluskát. Jóllaktam, nagyon jól. Elaludtam. Egyszer 
csak keltenek, mert vizit volt. Valahogy kipucolták a sebem, valamivel bekenték, elég jól érez-
tem magam. Nem sokáig tartott a jóság, mert az oroszok nagyon közeledtek. Ekkor minket el-
szállítottak, úgy gondolom, Szombathelyre. Ott voltunk vagy egy hónapig. Ott nagyon jó 
kosztunk volt, és jól gyógyítottak bennünket, de ez is kevés ideig tartott. 
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Onnan bevagoníroztak, és kivittek bennünket Nyugat-Németországba. Az út nagyon ne-
héz volt. Riadók és éhezés. Ahogy megérkeztünk egy szép épületbe, valami színház volt, állí-
tólag abban az épületben avatták fel Hitlert, így beszélték, szóval nagyon szép hely volt. A né-
met orvosok és ápolónők segítettek. Csak az volt a rossz, hogy nagyon sokszor volt riadó, a 
bombázók nagyon sokat átrepültek rajtunk. Igaz, nem bombázták soha a várost. De mindig el 
kellett mennünk az óvóhelyre, az meg elég messze volt a kórháztól. A németek sokat segítet-
tek eleinte, utána meg már haragudtak ránk. Még az épületre, a kapura disznókat rajzoltak, és 
minket annak hívtak. Ott már a koszt nagyon gyenge volt, a gyógyulás nagyon nehéz volt. 
Nagy baj történt. Kiütött a flekktífusz, az meg nagyon csúnya betegség volt, úgyhogy minden 
nap 3-4 halott volt, olyan rettenetes betegség volt, hogy az ember előtte még járt és beszélge-
tett, egyszer csak hozzáfogott reszketni, és még ott akart állni, és ahogy megfogta az ágya szé-
lét, úgyis maradt örökre. Nagyon csúnya betegség volt, nagyon megritkított bennünket. Én-
velem is volt egy falubelim, Matyika András, aki már elég erős volt, már dolgozott a halottas 
kamrában, és gyűjtögette az 5 pengősöket meg a két pengősöket, hogy ő azt viszi haza a lá-
nyának, mert a pénz ezüst volt, úgyhogy annak tényleg értéke volt, meg arany dolgokat is 
szerzett a hulláktól. Nekem mindig megmutatta, hogy mennyi van már neki. Nekem is mond-
ta, hogy menjek, én nem mentem, nekem nem kell, mondtam neki. Én inkább lementem a 
konyhára, és hamuban sütöttem krumplit, és segítettem a szakácsnak valamit, amit bírtam. 
Ahogy mentem a cellába, még vittem egy pár krumplit a földimnek, mert nagyon szerette a 
sült krumplit, hát bizony ő már nem volt. Kérdezem a szomszédjától, hol van. Már ő jól van, 
mondja, meghalt. Már az ágya üres volt, mindent elvettek szegénytől, semmit se hagytak 
meg, odaveszett. 

Jött a karácsony, hiába volt járvány, a német tisztek bejöttek a kórházba, és minden beteg-
nek egy szép szeretetcsomagot adtak, körülbelül 2 kilóst. Volt a kórházban velünk egy orosz 
tiszt, aki Ungváron esett fogságba betegen, és itt is velünk volt. Mikor a németek adták a sze-
retetcsomagot minden betegnek, hát az orosznak is adtak. Erre a pap elkapta, és nem adta oda 
az orosznak. Erre az egész kórház fellázadt, és mindenki, amit tudott, adott a magáéból az 
orosz tisztnek. A tisztet Áfdijel Vaszilnak hívták. így ő nem egy csomagot kapott, hanem vagy 
háromszázhúszat, mert mindenki adott neki. Egy magyar törzsőrmester volt megbízva a cso-
mag gyűjtésével és átadásával. így az orosz főhadnagy nagyon jól járt. 

A színpadon volt egy oltár, ahol a pap minden reggel 8 óra körül misét tartott. Jártunk is 
oda imádkozni addig, de ezután igazán kevesen jártak, úgyhogy el is helyezték onnan. Jött 
egy másik, de ahhoz se jártak, mert nagyon fájt mindnyájunknak, amit a tiszttel tett. Miért el-
lenség most, amikor ő is fegyvertelen, és olyan sebesült és beteg ember, mint mi. Volt egy 
szerb ápolónő a kórházban, és ő is tudta, hogy az orosz tisztet nem gyógyítják, mint minket, és 
egyszer küldött velem egy kis orvosságot a tisztnek. Én szívesen elvittem, hisz én jártam hoz-
zá sakkozni, megbarátkoztunk, a cigarettámat, meg mindent, amit tudtam adtam neki. Úgy-
hogy írt is olyan levelet, hogyha az oroszokhoz kerülök, hát mutassam meg, semmi bántódá-
som nem lesz. írt az anyjának is, azt is elvettem, és vigyáztam rá. 

Egyszer a szerb nővér behívott a szobájába és mondta, hogy menjek és mondjam meg a 
tisztnek, hogy este a németek elviszik. El is mentem, és megmondtam neki. Nagyon megijedt, 
és mondta, hogy a mi kórházunktól vagy tíz kilométerre van egy üveggyár, ahol vagy 2000 
orosz fogoly dolgozik, oda kellene neki valahogy eljutni, ott őt elrendeznék. Mondom, én 
nem mehetek vele, mert én se bírok még nagyon járni, de ő is beteg, alig jár. Azt mondja, csak 
a kórházból jusson ki, akkor ő valahogy elmegy, csak a németek ne vigyék el, mert akkor 
agyonlövik. A kórházból ki lehetett menni a temetőig, mert megengedték a németek, hogy a 
kápolnában virraszthatjuk a halottakat. A temetőben volt egy kápolna, abban volt egy oltár, a 
halottat oda fektették, és lent voltak a lócák, mint a templomban, és aki jött virrasztani, az ott 
ült és imádkozott. Volt ott vagy 5-6 ember, aki a halottakat rendezte. Megmosták, felöltöztet-
ték, el is temették. Még láttam, hogy koszorút is adtak a németek. Úgyhogy elég rendesen vi-
selkedtek a halottal. Ahogy bementünk a kápolnába, hát rémisztő volt, ahogy ránéztem a fal-
ra, hát a halott mellett két csontváz, ember nagyságú, és a kezében kasza, és ahány percet üt az 
óra, annyiszor vág a kaszával, és rá van írva: „Minden élet fölött a halál." De az az óra olyan 
hangosan ütött, a hangja rémisztő volt, nem is tudom leírni, rágondolni is borzasztó. 
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Az orosznak sikerült megszökni, és eljutott a barátaihoz. Kaptam tőle levelet. Novoszi-
birszkben egy japán láger parancsnoka lett. Az anyja is írt nekem levelet, megköszönte a se-
gítséget. A fia készült is hozzám jönni, de egészen más lett a helyzet. 

Engem még kivittek Nürnbergbe, ott alakult egy magyar ezred, amibe engem is beosztot-
tak. Új ruhába öltöztettek, felfegyvereztek, és azt mondták, hogy harcolni fogunk az amerikai-
ak ellen. Megkaptam a beosztást: a zászlóalj felvételezője lettem. Volt 12 szakács meg fogat, és 
mindennap jártam a raktárra fölvételezni az élelmet a zászlóaljnak, 1200 embernek. De már 
akkor annyira bombáztak az amerikaiak, hogy egy perc időt se hagytak ki. Minden háztetőn 
Nürnbergben lengett a fehér zászló. Abbamaradt a bombázás, reggel minket is kivezényeltek 
a városba, segítséget nyújtani annak, aki még életben maradt. Tavaszi nap volt, a városba ne-
héz volt bemenni, mert minden romban volt. Az emberek meg a gyerekek a földön, a tetőn, a 
dróton, az oszlopon hulla és hulla. Én is egy katonaközpontba kerültem, szedtük a hullákat az 
óvóhelyről kifelé, letakartuk egy fekete nejlonnal, és szállították őket valahová. Egyszer né-
zem, hát egy halott generális kezében egy síp van. Megfogom a sípot, hát a síp aranyozott 
volt, benne az egyik szélén aranyóra, a másik oldalán meg iránytű. No, gondolom, már neked 
nem kell, ezt elveszem és viszem magammal. A szívemhez tettem és nagyon vigyáztam rá. 
Pár nap múlva otthagytuk a várost, és kimentünk vagy 20 kilométernyire és egy nagy erdő-
ségben megállottunk, közel a fronthoz. Az amerikaiak akkor már egészen közel voltak hoz-
zánk. Mi magyarok voltunk vagy 18 ezren felfegyverkezve. Elment egy hírvivő, aki megbe-
szélte az amerikaiakkal, hogy mi magyarok megadjuk magunkat. Egy pár óra múlva jöttek az 
amerikai katonák, és mi megadtuk magunkat egy lövés nélkül. Az amerikaiak nem bántottak 
minket. A tisztjeink felsorakoztattak, és elindítottak egy tiszta területre, és ott leszállásoltunk. 
Nem voltunk sokan, összesen vagy 30 ezren. Németek, ukránok, oroszok, mindenfajta. Az 
amerikaiak lefegyvereztek, és körülálltak minket. Egyszer csak megjelent két repülő. Mi nagy 
örömmel mondtuk, hogy mi már nem félünk, hisz ez már nem bánt minket. Nem bizony, hisz 
német gépek voltak. Mikor ledobtak egy bombát közénk, akkor már nagyon megijedtünk, és 
bújtunk volna. De hova? Az amerikaiak lőtték a gépeket, de csak kisebb fegyverrel. Aki mene-
kült, közénk is lőttek. Nagy pánik tört ki, sok lett a halott. 

Ott voltunk egy pár nap. Enni nem adtak, csak azt ettük, ami volt nekünk. Az meg igen ke-
vésnek volt. Egyszer csak megjelent a rengeteg autó, és egy-egy autóra besorakoztattak 36 
személyt, és elvittek bennünket Franciaországba egy nagy lágerbe, ahol már drótkerítéssel 
voltunk körülzárva. Épület nem volt, csak egy sík telep, de ott már voltunk vagy 120 ezren. El-
zártak bennünket, minden nemzetet külön-külön. De valahogy nem bántott senki senkit, csak 
a franciák lőttek közénk reggel és este. Azok nagyon haragudtak ránk, mert azt hitték, mi há-
borús bűnösök vagyunk. Ha az amerikaiak nincsenek velünk és nem védtek volna meg, a 
franciák széjjeltéptek volna bennünket. Annyira, hogy az amerikaiaknak volt baja velünk. 
Azon a helyen voltunk vagy két hétig. Nagyon nehéz volt ott a sorsunk, a két hét alatt alig 
tudtak valamit enni adni. Hisz megjött a Vörös Kereszt segítség, olyan kis csomagokat kap-
tunk, kb. olyan 3 kiló, de alig jutott vagy 12 ezernek, a többinek már nem. Az volt az isteni sze-
rencse, hogy valahogy egymást segítettük. Az amerikaiak nem vettek el semmit tőlünk. Az 
ember ott mindig csak magára gondolt, és nekünk még volt jó csomag szárított kenyerünk, 
meg ki mit tudott szerezni, míg fogságba nem estünk. 

Egyszer csak jött a parancs, hogy szedődjünk össze, és vagoníroznak bennünket és visznek 
tovább be Franciaországba. Azt hittük, hogy munkára. Örültünk. De bizony nem munkára, 
hanem igazi lágerbe. Ahogy szállítottak bennünket, a franciák kővel dobáltak, forró vizet ön-
töttek ránk, meg integettek, hogy felakasztanak. Egy városban megállt a vonat, hát valami 
széndarabokat pakoltak az állomás mellett. Abbahagyták a munkát , és ki az állomásra, meg-
ölni minket. Az amerikaiak alig tudtak megvédeni, majdhogynem fegyvert kellett használni a 
franciákkal szemben. El kellett indítani a vonatot az állomásról, mert az egész város 
ránktámadt. Micsoda érzés volt az, Uram Isten, hát mi háborús bűnösök voltunk? Szegény fe-
jünk! 

Mikor megérkeztünk a tetthelyre, ott már a lágerben minden nemzetnek külön helye volt, 
fel volt állítva a konya, rendelkeztünk élelemmel, a mi tisztjeink adtak szakácsokat. Az élel-
met az amerikaiak adták, mi rendelkeztünk vele. Engem is beállítottak szakácsnak. Csak az 
volt a hiba, hogy az amerikaiak csak konzervet adtak, amihez mi nem értettünk. Mi, magya-
rok meg voltunk szokva a nyers dolgokhoz, ugye paszuly, borsó, krumpli és így tovább, liszt, 
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hús. Itt meg minden konzervhez adtak az amerikaiak olyan 20 kilós szárított almát meg tojás-
port, amit mi nem is láttunk. Felbontottam egy konzervet, olyan 5 kilóst, megnézem, hát gyö-
nyörű sárga. Azt hittem, hogy tengeriliszt. Odajött hozzám egy jó barátom, Kékesi Elek, azt 
mondja, Janikám, add nekem azt a lisztet, én főzők belőle olyan puliszkát, hogy te még olyat 
sose ettél. Én técsői vagyok, a románoktól megtanultam, hogy kell jó puliszkát főzni. Odaad-
tam neki, meg még egy jó darab holland túrót. Egyszer odanézek, hát az én barátom kavarja a 
puliszkát, hát azt nem bírja szétverni a dobozban. Bizony nem azt, mert az nem tengeriliszt 
volt, hanem tojáspor, 76 ember ételízesítője. Egy pár nap alatt belejöttünk, és főztünk olyan 
ételeket, hogy csodájára jártak. Egy német orvos jött a konyhára megvizsgálni a főztömet. Na-
gyon megtetszett neki a főztöm, úgyhogy parancsot kaptam, hogy minden nap adjak 12 por-
ciót a német tiszteknek. Hisz azoknak még minden reggel kakaós kávét meg pudingot kellett 
csinálni! Nagyon szerették a jó túrós haluskát. Én oszt főztem nekik minden jókat. Kerítettek 
azok nyers húst, volt itt minden, amit csak gondoltunk. 

Egyszer jött egy parancs, hogy a ruhánkat, amiben jártunk, mindent magunkról, hordjuk 
egy helyre és rakjuk le. Uram Isten, mi lesz itt, hisz nekem is nagyon szép adjusztált ruhám 
volt, a csizmám birgerli. Nagyon sajnáltam lerakni. De kijelentették, aki el mer valamit dugni, 
meg fogják büntetni. Hát nincs mit tenni, le kell dobni mindent magunkról. Hát bizony egy 
nagy hegy lett a sok ruhából. Egyszer csak odaáll egy benzines autó és leönti benzinnel a ru-
hát és meggyújtják. Elégették az összes ruhát. Bennünket áthajtottak egy másik helyre, ottan 
már föl voltak állítva barakkok, tele ruhával és cipővel. Én is vettem vagy 5 öltözetet meg 
vagy 20 inget, fuszeklit nem is tudom mennyit, alig bírtam kijönni vele. Megkezdődött a vá-
sár. Ki milyet vitt ki. Ki tankistát, ki ejtőernyőst, ki milyet. Egyikre nagy, a másikra kicsi. Meg-
kezdődött a csere. Volt munka, egész nap csak azt csináltuk. Egyszer észrevettük, hogy heli-
kopterről filmeznek bennünket. Megszégyelltük magunkat, hogy milyenek is vagyunk, felöl-
töztünk tiszta amerikai ruhába. Az amerikaiak nem törődtek velünk, ki hogy van öltözve. 

Másnap már sokat vittek közülünk dolgozni a franciák, már nem bántottak bennünket, 
mert már a ruha amerikai volt és így nem tudták, hogy kik is vagyunk. Én nem mentem dol-
gozni, hisz szakács voltam, bent maradtam a lágerben. Két hét elteltével jöttek közénk oro-
szok, csehek, németek, mindenkit elszortíroztak. Én a csehekhez voltam beosztva, mivel Kár-
pátalja a csehekhez volt abban az időben bekebelezve. Mikor külön osztottak bennünket, a 
cseh tisztek kezdtek bennünket kérni, hogy álljunk be a cseh légióba. Én hajlandó voltam, be 
is álltam, de a német tisztek nem akarták, hogy menjek a csehekhez, hanem maradjak velük 
továbbra is szakácsnak, mert nagyon szerették a főztömet. Elém állt egy német orvos, és mu-
tatott egy csomó fényképet a testvéréről, a családjáról, a bátyja hollandiai nagy házáról és 
vendéglőjéről. Hív, hogy menjek vele, a bátyja vendéglőjében leszek szakács, s idővel majd el-
megyek vele Berlinbe. Megmutatta a berlini lakása fényképét. Csodaszép volt, de teljesen le-
bombázták. Azt mondta, míg a helyzet nem javul, addig a bátyjánál leszünk, menjek vele. Le-
het, hogy akkor nagy hibát csináltam az életemben, csak tudtam volna legalább egy kicsit né-
metül! Elgondoltam, ha nem tudok beszélni, hát hogy tudjak főzni! Mint a néma, járjak ott a 
nép közt? Lemondtam. 

Voltunk ott Kárpátaljáról egy páran, a többiek csehek voltak. A franciák nagyon megszeret-
tek bennünket, mikor mentünk a vonaton, hát minden állomáson feljöttek a vagonokba, limo-
nádét, fagylaltot és minden jókat adtak. Igaz, borzasztó meleg volt, úgyhogy nem bírtuk a me-
legséget. Égy hétig vagy kettőig voltunk ott, és visszajöttünk, és akkor az elosztón kérdik, ho-
va akarunk menni: maradunk a lágerben vagy megyünk haza? Százhúszan választottuk azt, 
hogy megyünk haza. Ki az Isten gondolta, hogy mi lesz ebből, hogy a haza ilyen lesz?! 

Be is vagoníroztak bennünket és keresztül Franciaországon egyenest Csehországba. Már 
az állomáson mondták a velünk utazó csehek, hogy a nyakkendőt vegyük le, mert azon fog-
nak bennünket a csehek felakasztani. Minket? Miért, hisz mi csehek vagyunk és légionáriu-
sok. Nagyon szép ruhánk volt, nagy cseh címer a ruhánkon, hisz mi igazán nem ellenség va-
gyunk. Egyszer csak beugrik vagy három orosz katona a vagonba, hozzáfognak kobozni, el-
venni a csomagunkat. Mocskosok, rongyosok voltak, megfogtuk és kihajítottuk a vagonból 
őket. Akkor nézem a bajtársaimat, hát kezdték lefelé venni a nyakkendőt, a gyönyörű szép 
amerikai komisz nyakkendőt. Nem jött mihozzánk senki többet. Nem jött a limonádé, nem 
jött a kaja, semmi. Kinéztünk a vagonból, hát csak a nyomort meg a mocskos orosz katonákat 
láttuk csavarogni. Akkor már kezdtük észrevenni, hogy hol is vagyunk. Megérkeztünk Prá-
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gába, a fővárosba. Az állomáson körülfogtak bennünket kutyákkal géppisztolyos orosz és 
cseh katonák, autókra ültettek, bevittek bennünket egy lágerbe. Ott oszt vagy két hétig tartot-
tak bennünket szigorúan fegyverőrizet mellett. A németeket külön lágerbe tették. Úristen, de 
verték a csehek őket! Minket nem bántottak, csak nagyon éheztettek. Elfogyott mindenünk, 
ami csak volt tartalékban. Nagyon rossz ennivalót adtak. Rothadt répalevest főztek, amit le-
hetetlen volt megenni. Ott szedtem a csonarat,4 kétszer átfőztem és azt ettem. Azt meg tud-
tam enni. 

Nagy szerencsém volt egy 16 év körüli magyar gyerekkel, aki budapesti kovács volt, vala-
mi birkózónak volt a fia, ő is nagyon jól birkózott, oda vágott mindenkit. Minden reggel haj-
tották munkára a városba, szemetet hordani. Egy plakátot hordott, amelyre ráírta, hogy én 
magyar vagyok, és haragszom a csehekre. Kérdem tőle, nem bántják a csehek? Van olyan, 
hogy rám köpdös, de van olyan is, hogy letesz egy-két szelet vajas kenyeret a szemetes ládára. 
Úgyhogy még nekem is hozott valamikor egy kicsit, hisz egymás mellett aludtunk. Erre mon-
dom neki, vigyen ki egy szép amerikai katonainget, és próbálja eladni kenyérért. El is vitte, és 
hozott érte vagy 3 kenyeret. Nagyon megörültem, volt már mit enni. A gyerek is hozott min-
dennap valamit. Ha még él, hát nagyon szeretnék vele találkozni itt, Kárpátalján. Isten adja, 
hogy úgy legyen! 

Két vagy három hét elteltével megbeszéltük, hogy kitörünk a lágerből, nekimegyünk a ka-
punak. De a kapunál állt egy T-34-es tank. Vissza a helyünkre! Néhány óra múlva bejött hoz-
zánk generál Szloboda egy csapat tiszttel, felsorakoztatott, beszédet mondot t és megkért ben-
nünket, hogy ne haragudjunk a csehekre, a mai naptól kezdve szabadok vagyunk, és választ-
hatunk, hogy hová akarunk menni. Ezt muszáj volt megtenni, mert velünk sok német jött, és 
minket szigorúan át kellett vizsgálni. Most rögtön kiírják nekünk a papírokat, kapunk az útra 
nyolc és fél koronát, és mehetünk, ahová csak akarunk. Megkérdezték egyenként mindenki-
től, hogy hová akar menni. Engem is megkérdeztek. Én már, mondom, csak haza. Ki is töltöt-
ték az útlevelet. Megyek én, mondom, Magyarországon keresztül. 

- Hisz arra nem megy senki, mindenki Csehországon keresztül megy Kárpátaljára, mond-
ták. 

- É n nem bánom, én Magyarországon keresztül akarok menni. 
Beleegyeztek, kitöltötték a papírokat. Még aznap, ki hogy tudott, kimentünk az állomásra, 

és vártuk a vonatunkat. Senki se bántott bennünket, bementem egy boltba valami élelmet 
venni, és adtak. Volt benne vaj, kenyér meg valami húsféle. Igaz, hogy én már csak magam 
maradtam, nekem később jön a vonatom. Egy kis nő a boltból kijött, és mondja nekem, segít 
nekem felülni a vonatra, mert nehéz eligazodni, ő pedig ismer mindenkit az állomáson. A kis 
nő mindent elrendezett, én csak ültem. Kellett várni vagy három órát. Azt mondta, visszajön 
arra az időre. Nagyon megköszöntem neki, mondtam, hogy sose felejtem el a jóságát. Vissza 
is tért, mire jött a vonat. Nagyon kért, ne menjek Kárpátaljára, mert az oroszok kegyetlenek. 
Szóval mindent tudott, és igazat is mondott, hogy a magyarokat lágerbe viszik, meg mindent 
elvesznek, rabolnak és így tovább. De én nem hittem még akkor se. Én szerettem a szüleimet 
és nagyon sajnáltam őket. Pláne édesapámat, hogy neki oly szegénynek kellett lenni, mikor ő 
olyan jó munkásember volt. Igyekezett ő szegény, de kevés értelme volt a munkájának. N e m 
mondom, kenyér nélkül nem voltunk, de nagy fáradság által, sokat dolgoztunk. Elhatároz-
tam, hogy hazajövök és segíteni fogok a szüleim sorsán. 

Felültem a vonatra, elköszöntünk egymástól. Elértem a magyar határt. Már nem emlék-
szem, hol szálltam át a magyar vonatra, csak arra emlékszem, hogy bekerültem abba a vagon-
ba, ahol magyar katonák fölfegyverkezve őrséget tartottak a vonaton, rendet csináltak. Cseh-
országban ez nem volt. Ahogy haladunk, hallom, hogy a szomszéd vagonban nagy sírás van, 
hát az orosz katonák hajigálták kifele a magyar utasokat. Rabolnak, szedik a néptől, ami csak 
tetszik nekik, még lövéseket is hallok. Hát fiúk, mi ez? Nektek is van fegyvereket, menjünk se-
gíteni a szegény népnek! Ők azt mondják, nem szabad az oroszokat bántani, majd az állomá-
son leszedik őket. Bizony, tudták azok azt előre! Leugráltak és elmenekültek. Mire bement a 
vonat az állomásra, ők már sehol se voltak. Jöttek az orosz katonák, keresték minden vagon-
ban, de senkit nem bántottak. Jaj, gondolom, hogy megyek haza, mire megyek haza? Borzal-

4 csonár = csalán 
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mas volt az utazásom. Egyszer kinézek az állomáson, hát kit látok? Dombóvárit a feleségével, 
Juliskával. Juliska sírt, hogy a gyereknek tej kellene, nem tud neki enni adni, a gyerek éhes. 
Mondom Dombóvárinak, menjünk, nekem van egy kulacsom, vegyünk tejet. Őneki még 
fegyvere is volt, egy pisztoly. Ahogy kerestük a tejet, valahogy elváltunk egymástól. A kulacs 
nálam volt, és vettem is egy liter tejet. Szaladok vissza, hisz mindenemet otthagytam Juliská-
nál. Elég nagy csomag volt. Ahogy odaérek Juliskához, odaadom a kulacsot a tejjel, rögtön jött 
is a vonat. Erre visszanézek, hát már szalad Dombóvári, de a pisztolyát már elvették tőle az 
oroszok. Azt mondja, nem baj, jó, hogy nem bántottak. Erre oszt én is meghúztam magam, 
hisz nekem is szép amerikai tiszti ruhám volt egy nagy cseh címerrel, amit a csehek adtak. Az 
oroszok énhozzám sose közeledtek, mert nem tudták, hogy én ki vagyok. Amerikai egyenru-
ha, cseh címer a sapkán, a karomon amerikai jelvény, így ők engem nem mertek bántani. Elég 
az hozzá, hogy a kulacsom ottmaradt örökre Juliskánál. 

Nem avatkoztam semmibe, el voltam keseredve, mert az orosz katonák nagyon garázdál-
kodtak, loptak, verekedtek, szóval kegyetlenek voltak. Már nem messze Tokajtól egy hely 
mellettem megürült. Beugrik egy nő, és kérdezi, hogy szabad-e a hely. Mondom, igen. De neki 
itt van az anyja is. Még segítettem is nekik, nagy csomag volt az anyjánál. Leültek mellém, de 
nagyon féltek. Jöttek megint a vonatra, és kezdtek durváskodni. Egyszer csak énhozzám is 
jött egy és mondja: te amerikánt. Nem bántott se engem, se a két nőt. Nagyon örültek, hogy 
őket se bántották. A két nő elmondta, hogy nem messze tőlük van egy fogolytábor, ahol sok a 
kárpátaljai fogoly, vannak köztük még nők is, mert Kárpátaljáról sokan menekültek és az oro-
szok belágerezték őket. Hát, mondom, lesz ami lesz, én már megyek. Azt mondja a mama, ne 
menjek és Kárpátaljára, maradjak én Magyarban. Hát kihez menjek, és mit csináljak én itt? 
Azt mondja a mama: 

- Jöjjön velünk, mi szívesen fogadjuk. 
- De mit fogok én csinálni? 
- Ne törődjön vele, van nekünk egy kis gazdaságunk. Van Tokajban vagy két hektár sző-

lőnk meg vagy tíz hold földünk, a lovat elvitték, de van két tehenünk meg aprójószágunk, és 
csak ketten vagyunk a lányommal, az uram meghalt a fronton. 

Gondolóra vettem magam, most mire hív ez engem? Hisz a mama már elég öreg volt, 
olyan 40-50 éves. A lányának? Az még inkább, mert az olyan 20 év körüli volt. 

- Nem, megyek én haza! - mondom. 
Akkor már a lány is hív, menjek, náluk jó dolgom lesz, innen már az oroszok nem visznek 

el. Már majdnem ottmaradtam, de azért csak vágytam haza. Csap előtt fel volt robbantva a 
vasúti híd, a vonattal nem lehetett átmenni, leszálltunk és gyalog kellett 6 kilométert men-
nünk, hogy be tudjunk menni az állomásra. Nemsokára jött Szlovákiából egy vonat, amelyik 
keresztülment Beregszászon. A vonaton többnyire csak katonák voltak. Egyszer csak kiálta-
nak nekem. Odanézek, hát azok, akikkel együtt voltam a lágerben. Megörültem. Ahogy be-
szélgettünk, megtudtam, hogy ők megjárták. Az oroszok mindent elvettek tőlük. Én szeren-
csés voltam, mert nekem mindenem megmaradt. 

Éjfél lehetett, amikor megérkeztem Beregszászba. Ahogy kiszálltam, észrevettek az orosz 
katonák. Utánam jöttek, s hívtak magukhoz. Én nem akartam, de kijött egy tiszt, és azt mond-
ta, ne féljek, csak menjek hozzájuk, az ő szerelvényük még két órát fog állni. Megkérdezték, 
beregszászi vagyok-e, s elküldtek, hogy hozzak nekik bort és nőt. ő k fizetnek, csak menjek. 
Mondom, jó, de a pakkom viszem. Nem nagyon akarták adni, de a tiszt azt mondta, hagyják, 
hadd vigyem. Ahogy elindultam, mit ad Isten, bejött a kisvonat. Én beugrottam a vagonba. A 
vonat alig állott, elindult. Ez igazi szerencse volt. Már reggel fél háromra az újfalusi állomáson 
voltam. Ismertem az utat, nekivágtam. Reggel 4 órára hazaértem. 

Kinyitottam a kisajtót, a szüleim még aludtak. Nem akartam felkelteni őket, hadd pihenje-
nek. Leültem a körtefa alá a csomagomra, és várok. Egyszer csak hallok valami mozgást. Hát 
Huzinec bácsi jött ki. Meglátott, megörült, s azt mondja, várjak, majd ő szól apámnak. Kopog-
tatott az ajtón. Jött is rögtön apám. 

- Nagyon jót álmodtam a fiadról, Janiról - mondja Huzinec bácsi. 
- A jó Isten tudja, mi van azzal - feleli apám. 
- Hát nézz csak oda! 
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Odanéz apám, elkiáltja magát: „Hazajött a Jani fiam!" Szaladt hozzám, de szegény örömé-
ben alig tudott elém állni, roskadt össze. Megvolt az igazi öröm. 

De nem sokáig tartott, mert ahogy bementem Beregszászba a milíciára, rögtön megkérdez-
ték, hogy honnan jöttem, hol voltam. Elmondtam, hogy amerikai fogságba estem, Franciaor-
szágba vittek, ott beléptem a cseh légióba. Mondja a volt barátom, Volosin, aki már a milícián 
dolgozott, ő úgy hallotta, hogy aki amerikai fogságban volt, azokat össze fogják szedni, és 
oroszországi lágerekbe viszik. „De senkinek egy szót se!" - figyelmeztetett. Megijedtem. Egy 
kiút van, menjek az ifjúsági szervezetbe, álljak be komszomolnak, és akkor hátha megúszom. 
Ez 1945-ben volt. Nagyon zavaros volt a helyzet. Elmentem, ott volt egy titkár, akinek megtet-
szettem, el is küldött Ungvárra politiskolára három hónapra. Nagyon nehéz volt. Oroszul na-
gyon nehezen beszéltem, írni, olvasni alig tudtam. Ott meg nagyon kellett tudni, így én épp 
csakhogy voltam. De sikerült túlesni rajta, s Beregszászban az ifjúsági egyesület instruktora 
lettem. De nem nagy öröm volt számomra, mert gyenge voltam, hisz nem volt iskolám. Igye-
keztem is egy pár községben, mint Váriban, Beregen, Újfaluban alakítottam ifjúsági egyesüle-
tet. Mi jött ki a dologból? Akinek volt iskolája, még annyit se csinált mint én. Akkor még di-
cséretet is kaptam, és ajánlották, hogy menjek két évre Leningrádba politiskolára. De én nem 
mertem menni, hisz nagyon gyengének éreztem magam. Nem volt elegendő iskolám, gyenge 
voltam a tanulásban, és nagyon fájt nekem, hogy más tud, én meg nem. így elhatároztam, 
hogy nem megyek. De szónokolni eléggé tudtam. Akkor kiküldtek falura szónokolni. Volt 
pénz-kölcsön,5 amit a nép nem akart adni, mert abban az időben nem nagyon volt pénze a 
népnek. De én ott is eredménnyel jártam. Én a legrosszabb falut kaptam: Remetét meg 
Kovászót, és mégis jó eredménnyel jártam. Behívattak a járási pártbizottságba, és kértek, hogy 
lépjek be a pártba. El is határozták, hogy vegyem el Újfaluban a bírói állást, és alakítsam meg a 
kolhozt. El is fogadtam a bírói állást. Rögtön rám nyomtak 225 mázsa búza beadást a faluból, 
amit nem tudtam megtenni. Mert önként nem adtak, én meg nem voltam hajlandó erőszakkal 
teljesíteni a feladatot. Erre kijött a járási párttitkár és mondja, majd ő behajtja a néptől. Hozzá 
is fogott. Megkezdte a paptól: ha a pap 2 nap alatt be nem adja a 30 mázsa búzát, akkor elvi-
szik. A pap védekezett, hogy nincs. Őket nem érdekli. Akkor nagyon megharagudtam rájuk, 
hisz milyen önkéntes beadás, mikor siralom, hisz igazán nem volt a népnek magának se ele-
gendő. Akkor nagyon megharagudtam rájuk, gondoltam, hát ez a kommunizmus? Dehogy 
lépek én közétek! Nem kell nékem a ti pártotok! Elmentünk a járáshoz a pártra a titkárommal, 
Kovács Bálinttal. Be is mentünk szekérrel, de előbb elmentünk Ardóba Rázsóhoz. Az nekem 
jó barátom volt. Szigorúan berúgtunk, és úgy mentünk a pártra. Mikor a járási párttitkár meg-
látott, rögtön lemondott rólunk, és nem vett fel a pártba, hanem hagyott nekem egy pár hóna-
pot, hogy adjam be a 225 mázsa búzát, és akkor majd meglátja, mi lesz belőlem. 

Én a két hónap alatt megházasodtam, elvettem egy özvegyasszonyt feleségül, a 225 mázsa 
búza helyett beadtam 65 mázsát, amit önként adott a nép, senki padjára, se raktárára nem 
mentem, csak amit önként adtak. A munkámmal nem voltak megelégedve és leváltottak. 
Úgyhogy én hozzáfogtam gazdálkodni. Nagyon rám voltak. Volt két jó lovam. Örökké hajtot-
tak, mindig kellett hozni valakit etetni, kivinni. Kimondhatatlanul rossz körülmények voltak, 
nagyon, de nagyon. 

Telt az idő, egyszer jött az aratás. A feleségem fiút szült. Volt nagy öröm! Hoztak egy pa-
pírt, hogy mennyi terményt kell beadni. Annyit kértek, hogy azt lehetetlen volt nekem teljesí-
teni. Eladtam a boromat az Oroszságon és vettem érte búzát és beadtam, mert nagyon féltem, 
hogy elvisznek. Úgysem volt elég, hiába beadtam annyi dolgot, hogy belebetegedtem, akkor 
se volt elég. Egy októberi napon mentem szekérrel a faluban, elém áll egy taxi. A taxiban az 
ügyész és még két valamiféle. Megállított, és mondja, hogy nézzek egy embert, adjam át a lo-
vat, üljek be a taxiba, menjek velük. 

- Hova? 
- Üljön befele! 
Én nem akartam, de ők azt mondják, hogy csak egy pár órára, és vissza is hoznak. El is vit-

tek a milíciára, ott bezártak. Majd megfagytam. Mit akarnak? Azt mondja a milicista, hogy le-
vagyok tartóztatva. Borzasztó volt. Bezártak egy kis szobába, se ágy, se szék, se asztal, semmi, 

5 pénz-kölcsön - értsd, mint Magyarországon a tervkölcsön, vagy békekölcsön 
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csak mint egy pajta. Hideg volt nagyon. Se takaró, rajtam egy kis ujjas, azzal takaróztam. Reg-
gel oszt elkísértek a főnökhöz. Dimitrenkának hívták, ő volt a milíciaparancsnok. Mikor belé-
pek, azt mondja, maga bolond. Nagyon jól ismert. Míg nem vittek oda, sokszor volt nálam, 
sokat mulattunk, és lehet, hogy sajnált. Azt mondta, ha beiratkozom a kolhozba, minden jó 
lesz, mehetek haza. Megjött a feleségem, hozta a hírt, hogy már sokan beiratkoztak, hogy na-
gyon bántalmazták őket és beiratkoztak a kolhozba. Én meg gondoltam, hogy mit fog monda-
ni a nép, hogy miattam lett a kolhoz, és a vagyon sem az enyém. Én nem lépek be, inkább hal-
jak meg, vagy csináljanak velem, amit akarnak, éngem ne bántalmazzon a falu népe. Akkor 
így állott a helyzet, igaz, utána nagyon megbántam, mert nagyon rosszul alakult ki a helyzet. 
De én soha el nem képzeltem, hogy ártatlanul elítéljenek, és olyan helyzetbe kerüljek. Hisz én-
nekem semmi vagyonom nem volt, minden a feleségemé volt, és engem kuláknak minősítet-
tek. Semmi esetre se hittem, hogy engem elítéljenek és engem kuláknak tartanak. De megtet-
ték. Pár nap múlva bíróságra vittek, és ki is hirdették, hogy én kuláktámogató voltam, nem 
adtam le vagy harminc liter tejet, meg nem hordattam ki az erdőből vagy 30 köbméter rönköt 
és így tovább, szóval szovjetellenes magatartást tanúsítottam. 

El is ítéltek 10 év tyurmára,6 5 év jogvesztésre, teljes vagyon konfiszkálással. Mindent elvit-
tek. Erre nagyon megijedtek a faluban az emberek, és mindenki belépett a kolhozba. Megfel-
lebbeztem az ítéletet, de nem ért semmit. Egy hónap múlva újra volt tárgyalás, de jóváhagy-
ták az első ítéletet. Egy pár nap múlva bevagoníroztak és elvittek a lembergi elosztóba. Oszt 
ott megtudtam, hogy mi a kommunizmus! Roppant rossz volt. Egy szobába, ami kitett vagy 
25 lapmétert, beszorítottak vagy 160 embert. Se lefeküdni, se ülni, csak állni tudtunk, szóval 
rettenetes volt. Az élelem rothadt, fagyos répalevél volt. Szóval borzalmas volt. Ott is voltam 
vagy két hétig, akkor oszt á tmentünk a komisszión, elszortíroztak bennünket. Engem beosz-
tottak északra Buhta-Ivánivkára. 

Bevagoníroztak és 38 napig voltam a vagonban. Voltunk hatvannégyen, de ott is, ki hogy 
tudott elhelyezkedni a pucér padlón. Isten mentsen meg mindenkit, amilyen borzasztó volt. 
Csak belegondolni is, milyen rossz volt a helyzet! És még voltak velünk orosz katonatisztek, 
akik el voltak ítélve, és banditák, de azok csak vagy tizenketten voltak. Minden reggel adtak 
valami löttypeletet, de valamikor adtak vagy 8 kockacukrot meg egy kis vajat. Akkor az oro-
szok elvették a cukrot meg a vajat, nekünk meg a moslékot adták. Én meg tűrtem egy hétig, 
oszt odamentem, mikor adták az élelmet, és elvettem én is a cukrot meg a vajat. És mondom, 
hát miféle igazság ez itt? Itten rabok vagyunk, hát nekem is kell, amit adnak. Akkor az embe-
rek örültek, hogy én szembehelyezkedtem velük, minden más nemzetiség az én pár tomon 
volt. De nem sokáig. Egyszer csak egy bandita elém állt, belém kötött, és kérdezi, hogy te vagy 
az az igazságos ember, te akarsz rendet csinálni? Én nem akarok semmit, csak amit az állam 
ad nekünk, hát nekünk is úgy kell, mint nektek. Erre ő megtámadott, és verekedni kezdtünk. 
Én őt levertem volna, de a többiek mind lehúzták a csizmájukat, és a csizma sarkával vertek. 
Mind rám támadt. Senki se mert mellém állni. Nagy csetepaté lett, mert énnekem is valami 
lécdarab került a kezembe, és hozzáfogtam ütni, kit hol találtam. Erre a vonat megállott, és a 
vagont körülfogták kutyákkal géppisztolyos katonák, és minket egy sarokba beszorítottak, és 
hozzáfogtak fakalapáccsal verni sorba mindenkit. Mikor végigvertek bennünket, kérdik, ki 
akart elszökni és ki verte a vagont. Én megmondtam, hogy én. Engem akkor a vagonból ki-
dobtak, a vagont becsukták, engem meg elkísértek egy másik vagonba, ahol fülkék voltak, 
olyanok, hogy csak három embert fért be. Abban volt három lóca, úgy, hogy egy ember ült 
alól, a másik felette a lócán ült, de így is nagyon nehéz volt. Egy éjjel se bírtam ki, nagyon me-
leg volt. Kiabálni kezdtem, hogy meghalok, nem bírom tovább. Az őrség ott állott az ajtóban 
és jelentette a főnöknek, hogy egy ember kiabál, hogy meghal, rosszul van. Erre jött egy kato-
na, és bekísért a főnökhöz, és kérdi a főnök, mit kiabálok, mi bajom van. Mondom, hát miért 
kínlasztanak, hát nem bírom. Ez a főnök szépen beszélt velem, hogy miért akartam én a va-
gont széjjelverni. Nem akartam, hanem rossz álmom volt, vagy nem is tudom, mi volt velem. 
Kérdi, hová való vagyok. Mondom, Kárpátaljára. 

- Melyik város? 
- Én falun lakom, Beregújfaluban. 

6 tyurma = börtön 
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- Én meg voltam Ungváron a felszabadításon, én ismerem a kárpáti embereket, azok nem 
olyanok, hogy szökni akarjanak. Úgyse szökhet meg. Minden vagon tetején rádió van, az rög-
tön jelez, úgyhogy innen megszökni lehetetlen. 

- É n nem is akarok, nem is akartam. 
Még sokáig beszélgettünk, aztán visszaküldött a vagonba, amelyikben voltam. Egy kicsit 

féltem, de gondoltam, mindegy, úgyse maradok én már életben, én már sose leszek Kárpátal-
ján. Nem akartam már élni se. De mikor visszakísértek, a fiúk meglepődtek. A banditák pedig 
azt mondták: 

- Te ember vagy, most üsd azokat a juhokat, mert látod, azok egy se pártoltak téged, te meg 
szenvedtél értük. Most mi adunk neked a miénkből, és légy velünk, és semmivel ne törődj. 
Úgy is csináltam. Hozzájuk mentem és velük voltam, míg a célhoz nem jutottunk. 

Sok utazás után megérkeztünk a tetthelyre, ahol körülbelül voltunk vagy 500 ezren, vagyis 
félmillió ember. Rengetegen. Volt ott mindenfajta, vagyis minden nemzetiségű. Voltak köztük 
nagyon okos emberek, magyar tisztek, ezredesek, tábornokok is voltak. Észtek, lettek, finnek, 
oroszok, ukránok, szóval mindenfélék, nemcsak rabok, hanem elhurcoltak is, akiket valami 
módon vádoltak. Szigorú fegyelem alatt voltunk. Körül drótkerítés, kutyákkal. Itt tartottak 
bennünket vagy két hónapig, míg meg nem jöttek a hajókaravánok. Onnan oszt kezdtek ben-
nünket a hajókra pakolni. A hajók angolok és amerikaiak voltak, amelyeken a háborúban élel-
met szállítottak. Nagyon el voltunk keseredve, mert azokon a hajókon hoztak a Kolima félszi-
getről egy pár foglyot, de azokon emberi alak nem volt. Nagyon, de nagyon rosszul néztek ki. 
És akkor mondák, hogy mi is úgy fogunk járni, mert mi is odamegyünk, minket is odavisz-
nek. Még sokan azzal hitegettek, hogyha a tengerre jutunk, hátha csak lehet, ugorjunk bele a 
tengerbe és ott az amerikai tengeralattjáró felszed bennünket. Ez csak mese volt. 

Egy hajóra 18 ezret raktak, meg még többet. Én egy angol búzaszállítóra hajóra kerültem. 
Felül géppisztolyos katonák, egy nagy területű kabinba beszorítottak bennünket, vagy 17 ez-
ret. Se víz, se kenyér, csak egy kis hal meg egy kis tea volt minden eledelünk. A legrosszabb 
volt, hogy nem tudtunk tisztálkodni. Beadtak egy pár üres hordót félrevaló dolgunkra, amit 
ha tele volt, nem volt hova tenni, és az velünk jött, ami nagy szagot adott, és mindenki oda 
piszkolt, ahol állott. Borzalmas volt! Sokan elájultak, sokan meghaltak. Fogalmam sincs, hogy 
bírtam ki. Az Ohotszki-tengeren mentünk Magadánig. Mikor kiszálltunk a hajóból nyolc nap 
után, úgy mentünk, hogy el sem lehet képzelni! Mindnyájan úgy jártunk, hogy nem tudtunk 
egyenesen menni, sokan felestek. Azokat az autókra hányták. Két oldalról pisztolyos katonák 
kutyákkal őriztek bennünket. Megérkeztünk az elosztóra megint. Ott már adtak egy kis teát 
meg egy kis nagyon finom szeljodkát, sózott heringet. Nagyon jólesett nyolc napi éhség, nyo-
morúság után. Itt találkoztam Horkay Barna tiszteletes úrral, a nagyszőlősi pappal. Nagy hit-
tel és bizalommal tartott el. Még csatlakozott hozzánk három román származású pap, akik 
nem ettek semmit, amiben vér volt. Nagyon szegények voltak, csak azon a kis teán voltak, és 
hiába mondtam, hogy egyenek egy kis ételt vagy halat, nem kértek semmit. Én nagyon sajnál-
tam őket, de nem ért semmit. Én odaadtam az én kis teámat, de mi volt az a három deci tea? 
De nekik az is jólesett. Minket oszt elosztottak, kit hova. Horkay tiszteletes úr bekerült a kór-
házba ott Magadánban. Engem meg vagy kétszázad magammal felültettek a kocsira, és vagy 
12 napig vittek. Ott oszt megint volt egy elosztó, és onnan megint párt nap múlva továbbvit-
tek Szuszumánra, ott megint egy elosztóra. Ott megpihentünk, és ott már megint átvizsgál-
tak, s kit hova osztottak be. Kit aranybányába, kit máshova. 

Engem egy építkezésre osztottak. El is vittek Kurunáhszálába, úgy hívták azt a kis lágert, 
ahol mintegy kétszázan voltunk. Magunk csináltunk magunknak egy kis földi barakkot, de 
nem vájhattuk be magunkat a földbe, mert ott örökös fagy van, csak olyan kis alacsony barak-
kot csináltunk. Hoztak sátort, és abban voltunk egy ideig. Majd oszt csináltunk rendes kis há-
zikót magunknak, mert bejött a nagy hideg, 60 fok. Hát nagyon meg kellett gondolni, hogy fo-
gunk kitelelni. Brigádba osztottak el, úgyhogy én bekerültem az ácsok közé, és építettünk ba-
rakkokat, olyan 10 méter széles és 25 méter hosszút. Azt építettük fából, amit széjjel lehetett 
szedni és összerakni, azt csináltuk. Minden évben csináltunk vagy huszonnyolcat, kaptunk 
minden hónapra 200 rubel támogató pénzt, azért vehettünk magunknak, amit tudunk. Lehe-
tett venni konzerveket, főképpen halat, meg a jakutok hoztak be tejet táblákba befagyva, azt 
kiolvasztottuk, és ettük. Csak el ne gondolják, hogy ők fagyasztották. Az a természet által fa-

59 



gyott, mert ott már augusztusban is 30-40 fokos hideg volt. A tehenek nem ólban voltak, ha-
nem karámban kint. Ugy fejtek, hogy ahol állott a tehén, a fejő nem edénybe fejt, a hóba csi-
nált egy kis gödröt, és abba fejt. Mikor kifejte azt a kis tejet, már egybe volt, és úgy hozták és 
úgy árulták darabokban. Meg volt egy kis szerencse, hogy ott termett sok ecse-pecse, vagyis 
parasztosan segvakarcs,7 és volt sok mókus, és azt is hozták a jakutok. Árulták, igaz, lenyúz-
va, mert nekik csak a bőre kellet, darabját 1 rubelért. Volt benne 25 deka hús, úgyhogy három 
mókusból lehetett egy jó levest főzni. En sokat vettem, és elég jó húsa volt, jobb mint a nyúl-
nak. Úgyhogy jóformán a mókus meg a hal, meg az ecse-pecse volt a fő eledel, mert káposzta 
meg krumpli és hagyma meg semmi gyümölcs sose volt. Úgyhogy én 5 év alatt egyszer et tem 
krumplit, de azt is hogy! 

Volt a lágerben egy doktor, Gorzának hívták. Magyar ember volt. őnek i csak doktori isko-
lája volt, az oroszok meg azt hitték, hogy ő orvos. Én vele nagyon jóban voltam. Egyszer 
mondja nekem: 

- János, a nácsáinyik felesége szülni fog. Úristen, mi lesz? Magadán nagyon messze van, 
oda lehetetlen elvinni szarvason a 60 fokos hidegben. Itt kell neki megszülni. 

Mondja, hogy ő még nem vett részt szülésen, kérdi, én láttam-e már olyat. A feleségemmel 
annak idején megegyeztünk, hogy mellette leszek, de amikor elérkezett az idő, szaladtam a 
bábaasszonyért. A bábaasszony egy kövér mama volt, nem bírt gyorsan jönni. Én akkoriban 
még erős ember voltam, megkaptam, és ölbe fogtam, és a kerten szaladtam vele haza. A fele-
ségem már beteg volt, megfogta a kezemet, de mikor már kezdődött a szülés, engem elzavar-
tak, úgyhogy én csak egy jó óra múlva mehettem be, s már csak a fiúgyermekemet vettem ész-
re, ami olyan örömet jelentett számomra, hogy én semmit se láttam, csak a fiamat. Úgyhogy 
én nem tudok semmit, csak a tehenet láttam, hogy ellik. A doktor kéri, mondja csak, mondja . 
Elébb jön a kis lábai, utána mutatkozik a kis orra a nyelvivel, és ha a feje nagy, akkor segédke-
zünk. 

Két nap múlva örömmel mondja, hogy minden sikerült, kisfiú született. Nagy öröm volt, 
meg is kapta a nagy ajándékot: 5 kiló krumplit. Az borzasztó nagy érték volt akkor. Mondja 
nekem, tudnék-e én egy jó magyar gulyást főzni. No, mondom, ha valaki tud, én tudok, hisz 
Pécsen végeztem 6 hónapig tiszti szakács és felvételező tanfolyamot, meg tiszti főszakács vol-
tam. Bízza rám doktor úr, csak legyen disznóhús, egy kis hagyma. Hús lesz, mert a szomszéd-
ban emigránsok laktak és vágtak egy disznót, úgyhogy adtak vagy két kiló húst. Nekifogtam 
a krumplit hámozni. A doktor az irodájában írt valamit, de figyelt engem is. Eszembe jutott, 
hogy édesapám azt mondta, hogy a világháborúban mindent meg tudtak enni, csak a nyers 
krumplit nem. Én bekaptam egy nyers krumplit, nekem az olyan jól esett, hogy nem bírtam a 
többit hámozni. Erre a doktor észrevette, s azt mondta, neki ilyen gulyás nem kell. Megrestell-
tem nagyon magam, és nagy nehezen meghámoztam a krumplit, és megfőztem. Nagyon jó 
volt, úgyhogy akkor az egyszer ettem az öt év alatt krumplit . Másnap visszamentem a hajáért, 
és az is nagyon finom volt. 

Megbeszéltük a barátokkal, hogy megszökünk. Úgy gondoltuk, hogy szeptemberben fo-
gunk útra kelni. Közel volt hozzánk Észak-Kanada, de odáig nem igen juthattunk el, mert a 
jakutok egy elfogott rabért nagy jutalmat kaptak, valami 16 pácski [doboz] tehát, meg 20 kiló 
cukrot, meg még vagy 250 rubelt. Lehoztak egy elszökött rabot meghalva helikopteren. Na-
gyon csúnya volt. Én nagyon megrettentem, és elhatároztam, hogy én nem megyek, mert na-
gyon csúnya halott volt és ráírták, hogy mind úgy járunk, aki szökni próbál. Úgyhogy erről 
lemondtam. 

Eljött 1953, amikor Sztálin meghalt. Malenkov lett helyette az elnök, és az nagy amnesztiát 
adott. Én is beleestem az amnesztiába, úgyhogy 1953-ban szabadultam. Elmentem harmad-
magammal egy szovhozba, és beálltam kaszálni. Nagyon jól kerestünk, úgyhogy 2 hónap 
alatt tisztán megkerestem vagy 6 ezer rubelt, ami akkor nagy kincs volt. Úgyhogy volt mivel 
útra kelni. El is indultam 1953 szeptemberében. Az utazás nagyon nehéz volt. Abban az idő-
ben rengetegen szabadultak, és mindenki pénzzel szeretett volna hazamenni. Sokan össze-
szervezkedtek és koboztak. Ha észrevették, hogy pénze van az embernek, hát könnyen meg-
ölték a pénzéért. Kihajították a tengerbe vagy lehajították a vonatról, a pénzét meg elvették. 

7 A vadrózsa termése, csipkebogyó. 
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Én feltettem a pénzemet a postára, hogy 3 hónapig a pénzt ne adják ki senkinek, csak 3 hónap 
letelte után adhatják a feleségemnek. Úgyhogy énnálam csak csekk volt. Meg is találták nálam 
a csekket, de nem tudtak mit tenni vele, mert csak nekem lehetett kivenni. Megegyeztem ve-
lük, hogy ne bántsanak. Novoszibirszkben az állomáson kiveszem a pénzt, és odaadom ne-
kik, csak ne bántsanak. Bele is egyeztek, nem bántottak, még őriztek is, másik banda hozzám 
ne jöjjön. Megérkeztünk Novoszibirszkbe. 

- Eredj, vedd ki a pénzt, mi itt várunk. De meg ne próbálj szökni, mert előlünk még nem 
menekült meg senki! Érted? 

- Értem - mondom. 
Novoszibirszk nagyon nagy állomás. Ahogy kiszálltam a vonatból, látom, ott áll egy cso-

m ó milic. Hozzájuk megyek, és mondom nekik, engem kísérjenek az őrsre, ott mindent elma-
gyarázok. Rögtön két milic közrefogott, és be is kísértek. Ott mindent elmondtam, és meghall-
gattak. És három napig ott tartottak, és sehova se engedtek őrség nélkül. Mindig egy milic kí-
sért, akárhová mentem. Mert mondták a milícián, hogy a banditák nem hagyják könnyen ab-
ba a munkájukat. Úgy, hogy legyek türelemmel, várjak, ha kell egy hétig is. De milyen az em-
ber, nagyon vágytam hazafele. Azt mondta a parancsnok, most lesz egy olyan vonat, ami 
Moszkvába fog menni, hátha ők azt nem tudják, és akkor én nyugodtan fogok utazni. Ki is kí-
sértek a milicek az állomásra, megváltották nekem a jegyet, és nem mentek el addig, míg fel 
nem ültem a vonatra. Nagyon, de nagyon becsületesek voltak hozzám a milicek. Csak meget-
te a fene, a bandából csak ott voltak vagy hárman. Erre mikor én észrevettem őket, nagyon 
megijedtem, és szaladtam egyik vagonból a másikba. Ekkor észrevettem, az egyik vagonban 
tisztán katonatisztek utaznak. Erre egy katonatisztnek mondom a helyzetemet, kérem, hogy 
védjenek meg ezektől engemet, hadd legyek itt velük. Meg is engedték, hogy ott legyek, még 
sakkoztam is velük. Jött a kalauz, mondom, hogy engem írjon ide, ebbe a vagonba. A tisztek is 
helyeselték, meg is csinálta. Úgyhogy én velük maradtam. Egy idő múlva jött két bandita, és 
hívtak engem kifelé. Én nem mentem. Erre ők erőszakkal ki akartak vinni. Volt egy alezredes, 
aki üdülni jött a feleségével Kárpátaljára Uszty-csornára, így én vele jöttem egész Beregszá-
szig. Nagyon, de nagyon jól jártam vele és a tisztekkel. így szabadultam meg a banditáktól. 

Mikor kiszálltam a vonatból, néztem mindenfele, hogy hol van a feleségem és a két gyer-
mekem, Zoli és János, de sehol sem láttam őket. Nagyon meg voltam lepődve, hogy mi lehet a 
hiba, hisz én Kijevből adtam táviratot, hogy mikor érkezek Beregszászba. Nagyon, de nagyon 
rosszul esett, mert akikkel utaztam, azok is nagyon szerették volna látni a találkozásunkat. De 
csak egy szomszéd, Tihor Emil, aki akkor tanult traktoristának, csak az került hozzám, az is 
nagyon jólesett. Kérdem, hallod Emil, mi van a feleségemmel, hogy nem jött. Erre Emil el-
mondta, hogy itt van, csak két óra múlva vár a személyvonattal. Én meg a gyorsvonattal jöt-
tem, az korábban érkezett. Erre ők nem is gondoltak, így mi nem találkoztunk az állomáson, 
és a feleségem a két kisfiammal elment a hegyre, hogy szednek nekem szőlőt, úgy jönnek az 
állomásra. Emil eljött velem a hegyre, és ott találkoztam a feleségemmel és a két kisfiammal 
meg a feleségem munkatársaival. Mikor találkoztunk, megöleltem és megcsókoltam a felesé-
gem, hát a kisfiam János - nyugodjon békében, mert ő már meghalt - hátbavágott, hogy mit 
bántom én az ő anyját. Hisz ő engem nem ismert, mert ő még akkor nem volt, mikor engem el-
vittek. Úgyhogy mi nem láttuk egymást addig, mert engem elvittek 1948 októberében, ő meg 
1949 januárjában született, úgyhogy ő engem nem láthatott. Mondom neki, kisfiam, hát én az 
apád vagyok! Mondta az anyja is, így oszt belenyugodott. 

A városban bementünk egy étkezdébe, kértem egy plovot [rizses hús], egy üveg bort és a 
gyerekeknek valamit. Nem nagyon volt semmi. Mondom a feleségemnek, menjünk valami 
nagyobb boltba, vegyünk a gyerekeknek valamit. Erre a feleségem hozzám hajolt: 

- Jani, nekem csak 25 rubelem van, ezért nem vásárolhatunk semmit. Neked van pénzed? 
- Hát vagy 75 rubelem van még. 
- Az nem sok, mert még haza is kell menni. 
- Csak lesz valahogy, menjünk. 
A fiamnak, Zolikának kopott volt a sapkája. Vettem neki egy sapkát. Zolika az új sapkát fel-

veszi a fejére, a kisebbik, János, az ő sapkáját a földhöz csapja és rikácsol, hogy neki is kell új 
sapka. Az anyja hiába mondta neki, kisfiam, a tiéd még jó. Nem érdekelte őt, neki is új kell. 
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Meg is ve t tük neki, így oszt megvolt a béke. Men tünk tovább a városban, vet tünk ezt-azt, míg 
csak volt pénzünk . Egy kopekig elköltöttük a pénzünket . Azt mond ja a feleségem, n e m baj, 
neki van ismerőse az állomáson, hazautazunk. Bementem a postára, a feleségem kérdezi , mi-
é r t jö t tünk ide. Megállt egy sarokban a két f iammal , én meg e lmentem a kasszához, o d a a d t a m 
a csekket. Azt mondja a kis kedves kasszírnő, hogy rögtön megy a bankba, és hoz pénz t , mert 
itt csak ap ró van. A feleségem vagy hat méterre volt hozzám, de ő n e m tudott semmit . Hozzá-
mentem, én se szólok a pénzről semmit. Megjött a pénztárnok, és int nekem. Oda is megyek, 
olvassa nekem a százasokat és ezreseket. Mikor már kiolvasta, odajött a feleségem, és mond ja 
víg arccal: 

- Ez a tied? 
- Igen, van mivel hazamenni . 
- Vegyünk neked szép ruhát , és mindent, ami csak kell - mond ja a feleségem. 
Huzinec volt a kolhozelnök, és küldött u t á n u n k egy kocsit. Két ló hozott haza kocsin. Itt-

hon volt nagy öröm, a gyerekekkel, mamával , apámmal , anyámmal örültünk a nagy boldog-
ságnak, amire sose gondoltam, hogy én még egyszer Kárpátalján leszek, hogy én valaha haza-
jövök. N a g y öröm volt mindnyá junk számára, de n e m sokáig. Egy pár hónap múlva föl kellett 
menni a hegyekbe dongát csinálni, utána építkezni kellett itthon. Mi a hegyekbe ledolgoztunk 
vagy hat évet Kovácsréten, vagyis Kusnyicán, min t brigadéros az építkezésen, u tána lejöttem 
Ilosvára a bútorgyárba, ott má r jobb volt, de azért csak távol vol tam otthonról. Ott ledolgoz-
tam vagy hat évet, hazajöt tem, beálltam erdésznek és ledolgoztam húsz évet. Ez volt az éle-
tem legjobb ideje. 

Most már 73 éves vagyok. Van öt unokám, van egy kedves lányom, aki igazán szeret, van 
mellettem egy édes unokám. A lányom postamester itt a faluban. Van egy kis gazdaságunk , 
jól vagyunk. 

Aki fogja olvasni, kívánok neki jó egészséget, türelmet és hitet, hogy aki ezt írta, tiszta szív-
ből és lelki igazsággal írta. Minden olvasónak jó egészséget és boldogságot! 1995. április 27-én 
fe jeztembe. 

Szófaj János 
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