
Forgon Pál: Ott voltam, ahol a legszebb virágok 
nyílnak. Egy kárpátaljai magyar református lelkész 
a Gulágon
Becske Pál Zsolt

,,Ott voltam, ahol a legszebb virágok nyílnak, hol édes balzsama 
van minden fájó kínnak, hol megszűnnek az elvakult, hiú, gőgös vá-
gyak, és a büszke kőszívek is finom viaszlágyak. Ott voltam, ahol ó, de 
sok a könny és semmi az ember, semmi az ember.”

Forgon Pál visszaemlékezése, lágeri dalok 

Tanulmányom tárgyát Forgon Pál kárpátaljai református lel-
kész, püspök visszaemlékezése képezi, amely 1992-ben je-
lent meg Budapesten a Kálvin János Kiadó gondozásában. 

 A könyv előszavát Gulácsy Lajos (1925–2016), a Kárpátaljai Refor-
mátus Egyházkerület főjegyzője, későbbi püspöke (1994–1998) írta, 

 aki Forgon Pál egykori rab- és munkatársaként a következőképpen 
jellemezte a kötetet, illetve annak szerzőjét: ,,Személyes átélése a 
megpróbáltatásoknak, az erőszaknak, az igazságtalanságoknak. Bi-
zonysága ez a könyv a hamis és gonosz ideológia embertelen gya-
korlatának. Annak, hogy megtévesztett, becsapott emberek hogyan 
lesznek a gonoszság eszközeivé. Tanúskodik ez a könyv az ember el-
aljasodásáról, de arról is, hogy mennyi mindent kibír egy ember, ha 
a nehéz időkben meg tudja tartani Istennel való kapcsolatát, a benne 
való reménységet. Így hordozta el a megaláztatást, kigúnyolást, éhez-
tetést, sanyarú, embertelen munkát a nagy hidegben és nagy forró-
ságban e könyv írója. Családjától és gyülekezeteitől távol, a rideg 
északon élte meg e nehéz időt, de Isten közelében.ˮ

Forgon Pál 1913. január 7-én született Szernyén (ukránul 
Серне, ma Ukrajna), Bereg megyében Id. Forgon Pál és Kiss 
Ilona gyermekeként. Édesapja felvidéki, Gömör vármegyei nemesi 
családból származott, 1897 és 1914 között 
Szernyén, majd Beregrákoson (Ракошинo, 
ma Ukrajna), később Beregdédán (Дийда, 
ma Ukrajna) tanítóskodott. A kis Forgon Pál 
népes családban nevelkedett. Hét testvére 
közül Zoltán műbútorasztalos, Gusztáv 
pedig borbélymester lett, míg Elemér a tanári 
pályát választotta hivatásának. A Forgon 
család 1914-ben Szernyéről Beregrákosra,1 

1 A Józan által közölt életrajzi adatok szerint a 
család az 1920-as években költözött Rákosra. 
Ld.: Józan Lajos: A 100 éve született dr. 
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később pedig Beregdédába költözött. A kis Forgon már ötévesen meg-
tanult írni-olvasni. Az elemi iskolát Beregrákoson végezte el. Míg 
középfokú tanulmányait 1923-ban kezdte meg a Beregszászi Állami 
Reálgimnáziumban, ahol 1931 júniusában érettségizett. A gimnázi-
umi évek során „[…] a szülők reggelenként két tejeskannát tettek fel 
az ifjú gimnazista kerékpárjára, akinek korán fel kellett kelnie, hogy 
a tejet is el tudja adni, és az első óráról se késsen el. Szükség volt a 
tejárusításból befolyt összegre, melyből legalább részben fedezni tud-
ták a taníttatás költségeit.” Az érettségi bizonyítvány megszerzését 
követően az ifjú Forgon teológiai tanulmányait Losoncon (szlovákul 
Lučenec, ma Szlovákia) végezte, ahol 1935-ben kápláni,2 1937-ben 
pedig lelkészi oklevelet szerzett. Itt három évig kántorkodott, míg 
két évig a teológia énekkarának vezetője volt. Később seniorként3 is 
működött.4 

Forgon az 1935 és 1943 közötti időszakban Kassán (Košice, ma 
Szlovákia), Beregszászban, valamint Tiszakeresztúron (Берегове, 
Перехрестя, ma Ukrajna) teljesített segéd- és lelkipásztori szolgála-
tot.5 A Vérke-parti városban – Beregszászban – töltött segédlelkészi 
évek alatt tevékeny ifjúsági munkát végzett. 1937-ben több színdara-
bot írt a helyi Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE) színjátszó csoport-
jának. 1940-ben feleségül vette Isaák Imre akkori máramaros-ugo-
csai esperes6 lányát, a nála csaknem tíz évvel fiatalabb Isaák Sárát. 

Forgon Pál református püspök emlékére. In: Kárpátalja. 629. szám. 2013. 
február 1. (továbbiakban: Józan, 2013.) Online: https://karpataljalap.
net/2013/02/01/100-eve-szuletett-dr-forgon-pal-reformatus-puspok-emleke-
re  – 2020. november. 

2 Káplán – általában a segédlelkész szokásos elnevezése, a magyar prot. egy-
házakban a múltban a rendszeresített másodpapi állásokban működőknek is 
gyakran előforduló címzése. Ld.: Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns 
egyháztörténeti lexikon. 3. javított és bővített kiadás. Budapest, 1977. (to-
vábbiakban: Zoványi, 1977.) 292. p. 

3 Senior – a diákönkormányzat vezetője, a ref. kollégiumokban az ifjúságból 
kikerült s meghatározott időnként változó kollégiumi tisztviselő címe, aki-
nek régebben igen fontos hatásköre volt. Ld.: Rácz István: Debreceni deá-
kok. Forrásgyűjtemény. Debrecen, 1997. 371. p; Zoványi, 1977. 539. p.

4 Fodor, 2017. 587. p; Fodor Gusztáv: Református múltunk kezesség I. 
Adattár kárpátaljai református gyülekezettörténeti kutatásokhoz 1523–2016. 
Tiszaszentimre, 2016. (továbbiakban: Fodor, 2016.) 217., 230., 519. p; 
Czébely Lajos: Visk története. Ungvár, 2002. (továbbiakban: Czébely, 
2002.) 211. p; Józan, 2013. Online.

5 Fodor adatai szerint Forgon a fentebb említett gyülekezeteken kívül 
Ungváron (ukránul Ужгород), Técsőn (Тячів), valamint Tiszaújlakon 
(Вилок, ma Ukrajna) is szolgált. Ld.: Fodor, 2016. 520. p.

6 Isaák Imre técsői ref. lelkész 1933 és 1943 között töltötte be a Máramaros-
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Házasságukból – jelen ismereteink szerint legalább – két gyermek 
született, Pali és Sára. Néhány évvel később – 1943-ban – a család 
a viski református gyülekezet meghívása nyomán Viskre (Вишково, 
ma Ukrajna) költözött, ahol Forgon Pál 1951 decemberéig szolgált 
lelkészként. Forgon – a beregszászi és tiszakeresztúri gyülekeze-
tekben végzett munkához7 hasonlóan –  a hajdani máramarosi koro-
navárosban is aktív belmissziói, közéleti tevékenységet fejtett ki. 
1943/44-ben megválasztották a viski református Keresztyén Ifjúsági 
Egyesület vezetőjévé,8 valamint a helyi Gazdakör és a Református 
Egyházi Énekkar elnökévé. A KIE összejövetelein többek között bib-
liai magyarázatokat, különböző – magyar történelmi tárgyú, vagy épp 
aktuáltársadalmi problémákkal, kérdésekkel (pl. alkoholfogyasztás, 
tánc), az ifjúsági munkával kapcsolatos – előadásokat, beszédeket és 
felolvasásokat tartott a keresztyén egyesületben tömörülő helyi refor-
mátus ifjúság számára. Forgon viski lelkészként a különböző helyi 
szintű kulturális és ünnepi rendezvények egyik központi szereplője 
volt az 1940-es években. Így pl. 1943. július 11-én a viski első világ-
háborús hősi emlékmű (Turul) leleplezési és az országzászló szente-
lési ünnepségen, míg 1944. január 1-én, az egyik kultúrelőadáson – az 
ifjúság megújulásáról – tartott beszédet.9 

Ugocsai Református Egyházmegye esperesi hivatalát. Ld.: Zoványi, 1977. 
388. p.

7 A tiszakeresztúri református asszonykörben, a ref. leánykörben, valamint 
a KIE-ben folytatott belmissziói munkáról ld. TtREL I.8. c.7. Forgon Pál: 
a Tiszakeresztúri Református Egyház története, 1942. Közli Fodor, 2017. 
594–596. p. 

8 A viski ref. egyházközség irattárában elhelyezett ún. alapító vagy pártoló 
egyesületi tagságra való jelentkezési íveken Forgon Pál az ifjúsági egye-
sület díszelnökeként szerepel. A ref. lelkészt az egyesület 1943. decem-
ber 17-én tartott összejövetelén választották meg, nevezték ki az említett 
tisztségbe. Ld.: A Viski Református Egyházközség Irattára (továbbiakban: 
VREI): Név nélkül (továbbiakban: Jelentkezési ív) Szondi, Temető és 
Gyár utca, kelt. 1944. január 25; Uo.: Jelentkezési ív. Kisszer, Horthy 
utca, kelt. 1944. január 25; Uo.: Jelentkezési ív. Part utca, Piac, kelt. 1944. 
január 25; Uo.: Jelentkezési ív. Velence utca, kelt. 1944. január 25; Uo.: 
Jelentkezési ív. Nagy utca és az Oroszvég, kelt. 1944. január 25; Uo.: 
Jelentkezési ív. Magyar utca, kelt. 1944. január 25; VREI: A viski ref. K. I. 
E. Jegyzőkönyve 1943. okt. 17-től (továbbiakban: K. I. E. Jegyzőkönyv.), 
kelt. 1943. december 17. 

9 Fodor, 2017. 587–588. p; Czébely, 2002. 208., 211–212., 219., 226., 
228–229. p; JÓZAN, 2013. Online; A Forgon család magángyűjteménye, 
Nyíregyháza. Forgon Pál Omszkból írt levele Sára lányának, 1955.11.08, 
A Forgon család magángyűjteménye, Nyíregyháza. Forgon Pál Omszkból írt leve-
le Pali fiának, 1955.11.08. A leveleket közli Fodor, 2017. 597–598., 601–603. p; 
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A szovjet államvédelem emberei 1951. december 13-án tartóz-
tatták le Forgont a viski lelkészlakon. Az alapos házkutatást köve-
tően – ahogy ő írja – innen ,,A községházára kísértek. Onnan egy 
teherautón két bezpekás10 és egy fegyveres katona kíséretével a huszti 
KGB-re, onnan pedig az éjféli vonattal és az elmaradhatatlan ,,dísz-
kísérettel” Ungvárra vittek […] a KGB11 rezidenciájára.” Forgont 
még el sem ítélték, amikor feleségének a két kisgyermekkel télvíz 
idején ki kellett költöznie a helyi parókiáról. Egy idősebb női egy-
háztag adta kölcsön a szorult helyzetben lévő családnak az egyik 
szobát és a középső konyhát. A koncepciós per során a népbíróság 
1952-ben az USZSZK12 BTK. 2. r. 54. §. 4. tc. és 10. tc. alapján 25 
év javító-nevelő munkatáborban letöltendő szabadságvesztésre, vala-
mint 5 év vándorlásra13 ítélte a református lelkészt. Forgon az ellene 
felhozott vádpontok és az ítélet kapcsán a következőket írja: ,,A 4-es 
paragrafus azokra vonatkozott, akik a megszálló magyar kormányt 
kiszolgálták. A másik pedig a szovjet hatalom elleni propagandáért 
büntetett, oly módon, hogy ha csak egy embernek mondtál valamit, 
akkor 10 évet adtak, ha többnek, akkor 25 év járt. Így kerültem abba 
a sajnálatos helyzetbe, hogy Sztálin14 halála után a 4. törvénycikkre 
amnesztia jött, engem pedig a másik alapján is elítéltek.” Az ungvári 
börtönben 1952. május 15-ig raboskodott, innen átszállították Lem-
bergbe (Львів, ma Ukrajna), az ottani elosztó központba, börtönbe. 

VREI: K. I. E. Jegyzőkönyv, kelt. 1943. november 5; Uo.: kelt, 1943. no-
vember 5; Uo.: kelt, 1943. november 12; Uo.: kelt, 1943. november 18; Uo.: 
kelt, 1943. november 26; Uo.: kelt, 1943. november 30; Uo.: kelt, 1943. 
december 3; Uo.: kelt, 1943. december 3; Uo.: kelt, 1943. december 7; Uo.: 
kelt, 1943. december 10; Uo.: kelt, 1943. december 14; Uo.: kelt, 1943. 
december 17; Uo.: kelt, 1944. január 11; Uo.: kelt, 1944. január 19.

10 Bezpekás – orosz ávós, az államvédelmi hivatal munkatársa. Ld.: Forgon, 
1992. 9. p; Csernicskó István (szerk.): Megtart a szó. Hasznosítható ismere-
tek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról. Budapest–Beregszász, 2010. 83. 
p.

11 KGB/КГБ – Államvédelmi Bizottság, Komityet Goszudarsztvennoj 
Bezopasznosztyi. Titkosszolgálati és állambiztonsági feladatokat látott el 
bel- és külföldön egyaránt. Ld.: DUPKA, 2014. 226. p.

12 USZSZK/УCCР – Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság, Ukrajinszka 
Szovetszkaja Szocialiszticseszkaja Reszpublika. Ld.: Uo. 232. p. 

13 Porohám, vándorlás – azt jelentette, hogy az elítélt a 25 évnyi lágerbüntetés 
letelte után még 5 évig nem térhetett haza, azaz vándorolni kényszerült. Ld.: 
Forgon, 1992. 13. p.

14 Sztálin Joszif Viszarionovics (1878–1953), a Szovjetunió legfőbb tábor- 
nagya, a Szovjet Népbiztosok Tanácsának 4. elnöke, a Szovjetunió Minisz-
tertanácsának 1. elnöke, az Össz-szövetségi Kommunista (bolsevik) Párt 
Központi Bizottságának főtitkára, majd titkára. Ld.: Dupka, 2014. 213. p.
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Egy héttel később – sorstársaival együtt – marhavagonokban szál-
lították át Omszkba (Омск, ma Oroszország). Forgon 1954 májusá-
ban egy írásos kérvényt nyújtott be, melyben az ügy felülvizsgálatát, 
illetve büntetésének enyhítését kérte. Keresetét azonban elutasították. 
A lágerbüntetésből ,,végül” négy és fél évet töltött le, 1956. május 
22-én szabadult, majd hazatért szülőföldjére.15 

Szabadulását követően tovább folytatta a lelkipásztori szolgála-
tot. Korábbi lelkészi állomáshelyére – Viskre – azonban már nem tért/
térhetett vissza. Ezzel kapcsolatban a feleségének 1955-ben hazakül-
dött levelében a következőket írta: ,,Arra gondolok, hogy Visket nem 
kapom vissza. Határzónába nemigen mehet elítélt pap. De ez az én 
leendő örömömet egy cseppet sem befolyásolja. Az Urat szolgálni 
mindegy bárhol.”16 Forgon 1956 és 1994 között – legalább – kilenc 
kárpátaljai református gyülekezetben lelkipásztorkodott.17  1972-ben 
a beregi egyházmegye esperesévé választották. Az egyházmegyei 
tisztséget mintegy 6 éven át – 1978-ig – töltötte be. Időközben Gen-
csy Béla püspök18 mellett helyettes lett. Míg 1978-ban a Kárpáton-
túli/Kárpátaljai Református Egyház püspökévé választották. Majd 
1979-ben a Budapesti Református Teológiai Akadémia díszdoktorává 
avatták. Forgon Pál püspöki szolgálatait 1994. május 31-ig végezte. 
Szolgálati ideje alatt megindult és fellendült a kárpátaljai református 
lelkészképzés, valamint 1991-től megkezdődött a református hitokta-

15 Fodor, 2017. 588–589. p; Czébely, 2002. 211. p; Forgon, 1992. 11–13., 17. 
p.

16 Ennek kapcsán Czébely Lajos írja, hogy ,,[…] a közösség egyik része őt, a 
régi lelkészét kívánta vissza, amit a másik csoport sem ellenzett volna, de 
a Forgon távollétében szolgáló Csomár Géza tiszteletest sem rakhatták ki 
feleségével és hat gyermekével az utcára.” Ld.: Czébely, 2002. 263. p.  

17 Ezek a következők: Tiszaújlak (ukránul Вилок), Beregardó (Чепивкa), 
Sárosoroszi (Оросієве), Mezőgecse (Геча), Csetfalva (Четфалва), 
Beregszász, Makkosjánosi (Яноші), Kígyós (Кідьош), Asztély (Астей, ma 
Ukrajna). Ld.: Fodor, 2017. 589. p; Fodor Gusztáv egy másik munkájában 
Forgon Pál neve további gyülekezetek – Bene (ukránul Бене), Beregdéda, 
Bilke (Белки), Macsola (Мочола) és Nagymuzsaly (Мужієве, ma Ukrajna) 
– lelkésznévsoraiban is szerepel. Ld.: Fodor, 2016. 203., 217., 286., 407., 
495. p.

18 Gencsy Béla (Botfalva, 1898. december 21. – 1982.), szürtei lel-
kész 1948/50 és 1978 között főesperesként a Kárpátaljai/Kárpátontúli 
Református Egyház vezetője volt. Ld.: Molnár Sándor Károly: Magyar 
református püspökök adattára a 20. században. In: Egyháztörténeti Szemle. 
XX. évf. 1. szám, 2019. (továbbiakban: Molnár, 2019.) 163. p; Kárpátaljai 
Református Egyházkerület Levéltára (továbbiakban: KREKL), 10. c., 1949. 
december 23. Gencsy Béla 1949. december 23-án kelt első főesperesi körle-
vele, 1-2. Közli Fodor, 2017. 22. p.
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tók képzése is. Nyugdíjba vonulását követően Magyarországra köl-
tözött. 2004. május 31-én hunyt el Nyíregyházán 91 éves korában.19 
Gulácsy Lajos nyugalmazott püspök Forgonról írt nekrológjának 
méltatása szerint: ,,Nagy utat járt be. Nem panaszkodó, inkább hála-
adó és megelégedett ember volt […] A nemes harcot megharcolta, 
futását elvégezte.”20

Forgon Pál Ott voltam, ahol a legszebb virágok nyílnak című 
visszaemlékezése nyomán megismerhetjük egy kárpátaljai refor-
mátus lelkész meghurcoltatásának előzményeit, letartóztatásának 
eseménytörténetét és fogságának körülményeit. Forgon egyes szám 
első személyben írja le a történéseket, emellett az egyes szám har-
madik személyű, valamint a többes szám első és harmadik szemé-
lyű elbeszélést is használja a visszaemlékezésben. Forgon elsősorban 
saját – részben pedig mások – impresszióin keresztül mutatja be az 
ungvári börtön borzalmas realitását, a kihallgatások módszereit, a 
hamis tanúvallomások és a koholt vádak széleskörű tárházát. A visz-
szaemlékezésben részletesen leírja a nyomozás és a bírósági tárgyalás 
menetét, bemutatja annak résztvevőit, továbbá ismerteti a börtön- és 
lágerélet viszontagságait.21 Forgon visszaemlékezése helytörténeti 
adatokat is tartalmaz Visk szovjet megszállásának időszakára vonat-
kozóan. A református lelkész – rendszerint az események központi 
vagy mellékszereplőjeként – egyrészt személyes tapasztalatai, más-
részt közvetett és közvetlen hallomásai révén mutatja be a viski Tisza-
híd részleges felrobbantását és annak előzményeit, a szovjet katonák 
bevonulását, a 18 és 50 év közötti református és római katolikus 
férfilakosság elhurcolásának eseménytörténetét, a szovjet megszállók 
kiszolgálóinak hatalmaskodásait, továbbá a helyi lakosságot ért atro-
citásokat és a kilátásba helyezett retorziókat.22 

A visszaemlékezésben leírt események, történések ismeretében 
még inkább felmerül a kérdés: Forgon miért írja le, miért tárja az olvasó 
elé az őt ért szörnyűségeket, negatív impressziókat? A szerző kötete 
ajánlásában a következő választ fogalmazza meg kérdésünkre: ,,Isten-
től mutatott célom, hogy az 1628 nappal és éjszaka után hazatérve 
onnan, ahol a legszebb virágok nyílnak, elősegítsem, hogy nyíljanak 
idehaza is szabadító Istenünk dicsőségére, egyházunk és népünk javára 
a hála szép gyümölcseit megteremtve, mert sok a seb, sok a könny, sok 
a fájó szív.ˮ23 Forgon Pál a visszaemlékezésben saját tapasztalatain, 
19 Fodor, 2017. 589–591. p; Czébely, 2002. 211., 263. p; Józan, 2013. Online; 

Molnár, 2019. 163. p. 
20 Eltétetett néki az igazság koronája. Búcsú Forgon Pál kárpátaljai püspöktől. 

In: Reformátusok Lapja. 2004. június. 20. 4. p. Közli Fodor, 2017. 597.
21 Forgon, 1992. 9–18., 25–27., 30–36. p. 
22 Forgon, 1992. 19–25. p.
23 Forgon, 1992. 5. p.
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közvetlen megpróbáltatásain keresztül mutatja be a hit valóságos, meg-
tartó, vigasztaló erejét. A kötetet nagy valószínűséggel útmutatásnak 
szánta saját kora és az utókor felnövekvő nemzedékei számára. 

A visszaemlékezés részletesen mutatja be a Forgon Pál ellen fel-
hozott vádakat, koholmányokat és a református lelkész reakcióit, leírja 
letartóztatásának menetét, annak közvetlen előzményeit és az ung-
vári börtönbe történő szállításának körülményeit. Forgon mondhatni 
mintegy jóslatszerűen megjövendöli az eseményeket, amelyek szinte 
teljes egészében beteljesülnek. Ezekkel kapcsolatban a következőket 
írja: ,,Alig hatvan métert mentünk az utcán, amikor a kisfiam utánunk 
kiáltott: ,,Édesapám, tessék hazajönni!” Három év múlva hazajövök – 
kiáltottam vissza.ˮ24 Majd így folytatja: ,,Simonyák25 elmondta, hogy 
ezen az ágyon aludt ezelőtt Szutor Jenő beregszászi lelkész,26 akinek én 
1937–1939-ben káplánja voltam. Őt egy évvel előttem vitték el. Mikor 

24 Forgon, 1992. 9–12. p; Ahogy azt már fentebb említettük, Forgon Pál három 
év helyett négy és fél év múlva tért vissza a családjához. 

25 Simonyák Miklós hucul tanító. Forgon egyik cellatársa volt az ungvári bör-
tönben. Ld.: Forgon, 1992. 12. p.

26 Szútor Jenő (1898. március 18. – 1951. augusztus 29.) a Szatmár vármegyei 
Kölcsén született Szútor Endre ref. lelkész és Zámbory Jolán kilencedik 
gyermekeként. Szútor 3 éves korában félárva lett, miután édesapja meghalt. 
Elemi- és középiskolai tanulmányait a kölcsei, beregdédai református elemi 
iskolákban, illetve a szatmári református gimnáziumban folytatta. Teológiai 
tanulmányait 1908 és 1912 között a Debreceni Teológiai Akadémián végezte 
el, ahol lelkészképesítő bizonyítványt szerzett. Ezt követően – 1000 koronás 
akadémiai ösztöndíjjal – 2 félévet töltött el a Baseli Egyetemen. Hazatérését 
követően Nagykikindán (1913. augusztus 1.–1914. január 31.), Nagybányán 
(1914. február 1. – július 31.), Beregszászban (1914. augusztus.1– 1916. 
május. 11), Nagylónyán (1916. május 16.–1920. január 31.), majd ismét 
Beregszászban (1920. február. 01–1950) szolgált segédlelkipásztorként, 
illetve lelkészként. Szútor 1917. október 2-án Nagylónyán feleségül vette 
Szeniczey Emmát, Szeniczey János jószágigazgató lányát. Házasságukból 
három gyermekük született: István, Márta és Magdolna. A cseh hatóságok 
1923 áprilisában kiutasították Szútor Jenőt, s ahogy ő írja ,,[a] karhatalom-
mal áttettek a trianoni határon.” A nyolc hónapos kényszerű távollét után 
1923 decemberében tért vissza Beregszászba. Itt 1950. december 8-án tartóz-
tatták le. Majd 25 év javító-nevelő munkatáborra, továbbá 5 év jogvesztésre 
és vagyonelkobzásra ítélték. Halálát valószínűsíthetően az ungvári börtönben 
az egyik kihallgatás során elszenvedett erőteljes bántalmazás okozhatta. A 
református lelkész 1951. augusztus 29-én hunyt el. Ld.: Fodor, 2017. 565–
566. p; Szabadi István (szerk.): Tiszántúli református lelkész-önéletrajzok 
1942-1944. A Tiszántúli, Királyhágómelléki és Kárpátaljai Egyházkerületek 
lelkészeinek emlékezete. I. kötet. Debrecen–Nagyvárad, 2016. 22–23. p; 
Önéletrajzát szintén közli Fodor, 2017. 568–569. p.
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hallottam a hírt, megjegyeztem: utána én következem. Hát nem úgy 
lett!? Én voltam a 16-dik lelkész, utánam már csak egyet vittek el.”27

Az ellene kreált koholmányok, vádak ismertetésénél rögtön 
elénk tárul Forgon erős igazságérzete, amikor a következőket írja: 
,,Szerették volna rám bizonyítani, hogy a zsidók ingóságainak elvé-
telében28 és elvitelében részt vettem. Azt kértem, hogy hívjanak be 
legalább egyet a már hazatértek közül, ne más, hanem zsidó ember 
mondja meg a szemembe. Hát ilyen nem akadt.ˮ Majd így folytatja 
egy másik koholmány kapcsán: ,,A zsidókérdés nem került a bíró-
ságra, de az sem, hogy én a szegény embereket kihasználtam, mert 
a papi és egyházi földeket felesbe adtam ki nekik. Kértem, hogy hív-
ják a harangozót, Hecel Józsefet, Nagy Gyulát, Horváth Mártont, 
ők mit szólnak hozzá, kinek volt nagyobb haszna belőle. Elmond-
tam még, hogy a kaszálót is felesbe adtam az embereknek, a kol-
hoz pedig tizedibe. Mert nagy különbség, hogy minden második 
bukó széna a paraszté, vagy csak minden tízedik. Egyet sem hívtak 
be ellenem.ˮ29 Míg a népbírósági tárgyaláson – ellene – tanúskodó 
Rasinec György által tett vallomással kapcsolatban a következőket 
írja: ,,Ez mondott aztán egy bődületes vádat, hazugságot: ,,Valakitől 
hallottam az utcán, hogy Forgon pap azért imádkozott, hogy azok 
a fasiszta magyarok, akik Viskről elmentek, minél hamarább térje-
nek vissza.” Gyuri bácsi nem tudta megmondani, kitől hallotta eze-
ket, a vádat mégis elfogadták. Én arra kértem a szembesítéskor a 
nyomozót, hogy hívjon be néhány velem imádkozót, s azok mondják 
a szemembe, hogy kikért s mit imádkoztam. Mert igaz, hogy imád-
koztam minden alkalommal százak előtt és százakkal azokért, akiket 
1944 novemberében elvittek arra a bizonyos malenykaja robotra.30  
27 Forgon, 1992. 12. p.
28 A viski zsidóság vagyon-/értéktárgyainak elvételével kapcsolatban Czébely 

Lajos a következőket írja: ,,Számtalan esetre emlékeznek ma is, hogy az 
önvédelmi reflex hiányában szenvedő viski zsidókat hogyan szedték össze, 
sokukat munkavégzésük idején […] időt sem adva arra, hogy legszüksége-
sebb holmijaikat magukhoz vegyék. Sokan baráti magyar családokra bízták 
megőrzésre értékeiket, mielőtt a viski zsinagógába zárták volna az elkobzott 
ingóságokat. […] Az együttérzők mellett olyanok is akadtak később, akik 
hozzányúltak a zsidók ingóságaihoz. A jobb érzésű viskieknek később ezért 
is szégyenkezniük kellett.” Ld.: Czébely, 2002. 229–230. p.

29 Forgon, 1992. 9–10. p.
30 malenykij robot – kicsi munka, három napos munka. Köznyelvi kifejezés 

a magyar nyelvű irodalomban, a tudományos szakirodalomban megho-
nosodott terminológia, többnapos, éves munkára utal. A korabeli szovjet 
dokumentumokban, az orosz levéltári forrásokban ezt a kifejezést nem 
ismerik, a civil elhurcoltak hivatalosan „internáltként” szerepelnek, akik a 
GUPVI-táborrendszerében raboskodtak, illetve a munkás zászlóaljakba és 
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Hogy mondhatták ezekre, hogy fasiszta magyarok? Gyuri elvtárson 
kivűl nem hívtak be senkit kihallgatásra […].”31

A fentebb szereplő idézetekben tetten érhető Forgon Pál véde-
kező mechanizmusának két fontos, meghatározó eleme. Az első, 
hogy Forgon teljes mértékben ártatlannak tartja magát az ellene felho-
zott vádakban és meggyőződése, hogy környezete is annak tartja. Míg 
a második, a tényekkel alátámasztott logikus érvelés, vagyis a vád 
megalapozatlanságának bizonyítása. A vádakkal szembeni feddhetet-
lenség megerősítése – Forgon önigazolása – egy pozitív én-/önarckép 
formájában is megjelenik a visszaemlékezésben: ,,Én köztiszteletben 
álló lelkész voltam Visken. A néppel és a népért éltem már akkor, 
ökumenikus módon. Mikor az oroszok bejöttek, én nem hagytam el a 
helyemet egy percre sem.ˮ32 

Az ungvári börtönben töltött hónapok eseményeinek leírásá-
ból kiderül, hogy kik voltak Forgon Pál cellatársai, megismerjük 
a nyomozás és a népbírósági tárgyalás menetét, annak résztvevőit, 
köztük a tanúkat is. A visszaemlékezésben részletesen ismerteti az 
ellene felhozott vádakat és az ezekkel kapcsolatos reakcióit. Forgon 
sajátos – álombeli – analógiával élve a tárgyalást egy vályúhoz, a 
tanúkat – vagy legalábbis azok egy részét – a disznókhoz, az ellene 
felhozott koholmányokat a moslékhoz, az ítéletet az etetés végéhez, 
míg önmagát az etető személyhez hasonlítja.33 Forgon egy-egy tanú-
ról személyre szabva is kifejti a véleményét. Az első besúgót, Bello-
vics Jenő pravoszlavizált görög katolikus papot34 – sajátos módon – 
némbernek35 nevezi. Míg a második tanúról a következőket írja: ,,Jött 

századokba (ORB, RB) kerültek; GUPVI/ГУПВИ – Glavnaja Upravlenyije 
pogyelam vojennaplennih i internyiravánnih. Jelentése: Hadifogoly és 
Internáltügyi Főparancsnokság; ORB – elkülönített munkás zászlóalj, 
otgyelnij rabocsij batalion. Állománya: civil internáltak, jóvátételi mun-
kára mozgósított németek stb; RB – munkászászlóalj, rabocsij batalion. 
Állománya: civil internáltak, jóvátételi munkára mozgósított németek stb. 
Ld.: DUPKA, 2014. 226–229. p.

31 Forgon, 1992. 14–15. p.
32 Forgon, 1992. 10. p.
33 Forgon, 1992. 12–17. p.
34 Ifj. Bellovics Jenő 1941 és 1949 között – az egyház erőszakos megszünte-

téséig – a viski görögkatolikus gyülekezet lelkésze volt. A görögkatolikus 
egyházat 1949-ben feloszlatták és az ortodoxba olvasztották. Azokat a 
görögkatolikus lelkészeket, akik nem tagadták meg hitüket bebörtönözték, 
vagyonukat pedig átadták az ortodox egyháznak. A gyakori letartóztatások 
megfélemlítették Bellovicsot, így vehették rá a lelkészt az aposztáziára és a 
pravoszlavizálásra, azaz az ortodox hitre való áttérésre. Ld.: Czébely, 2002. 
211., 261–262. p.

35 Némber – megvetésre méltó nőszemély, régen nő, asszony. A nő névalak-
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a másik díszpéldány, Rasinec György, veterán kommunista, kosárfonó 
analfabéta, aki a nevét leírni is az oroszok bejövetelére tanulta meg.ˮ 
Forgon Pál igazságérzete a tárgyaláson sem csillapodik, nyíltan szem-
beszáll az egyik vádlójával. Erről a következőképpen ír: ,,Bellovics 
mindig lesütött fejjel beszélt és csak mondta a magáét. Én pedig köz-
bevágtam: ,,Ezt nem te mondtad, te?ˮ Közben a nyomozó kétszer is 
megcsóválta a fejét, nemtetszését fejezve ki ezzel.ˮ Majd így folytatja: 
,,A kihallgatást követő napon pedig [a nyomozó – a szerző.] felhíva-
tott magához és azt kérdezte némi szánalommal tekintve rám: ,,Igaz 
volt az, amit tegnap Bellovics mondott?” Én azt válaszoltam, hogy 
részben igaz. Persze a kérdést nem tisztázták, mentünk tovább.”36

Forgon az egyik tanúvallomás, illetve koholmány kapcsán magá-
nak a nyomozónak – Szlaszarovnak – is megkísérli logikus érvekkel 
alátámasztani a vád megalapozatlanságát: ,,Én próbáltam magyarázni 
a nyomozónak: Nem azért sírtak az emberek, mert a fiúknak a bányá-
ban kell dolgozni. Ez nem sírást fakaszt, legfeljebb döbbenetet, félel-
met, iszonyatot. Sírtak, mert karácsony jött, s arra gondoltak, hogy 
nem lesz velük a fiuk vagy testvérük. Nálunk a karácsony a család, a 
szeretet ünnepe, s ha együtt vannak, rossz, ha hiányzik valaki. Figyel-
jen ide: magának is van édesanyja valahol messze Oroszországban, 
s ha jön a gyidmoroz37 maga is levelet ír haza, hogy jól van, előlép-
tetésben részesült, dicséretet kapott stb. És édesanyja olvassa, hallja 
távolban lévő fia hangját és könnyes lesz a szeme...Könnyes! Miért? 
Mert gyidmorozkor nem lesz itthon rég nem látott fia.ˮ38 

A visszaemlékezésben – egyrészt utalva a júdásokká váló egyes 
személyekbe vetett bizalomra, mint lehetséges hibára és annak negatív 
következményeire – Forgon levonja a következtetést: ,,Elhallgattunk 
olyan dolgokat, amelyekről beszélni kellett volna. Beszéltünk, pedig 
a hallgatás bölcsebb lett volna. Ne szólj szám, nem fáj fejem – bizony 
igaz a közmondás. De mostmár késő bánat. Volt akkoriban Visken egy 
zsidó fogorvos, aki azt tanácsolta nekem: Bátyuska,39 csak a szájára 
vigyázzon és nem lesz semmi baja! Óh! Ha vigyáztam volna! Igaz... 
De Isten útjai nem a mi útjaink. Legyen meg mindig, mindenben és 
mindenütt az Ő akarata.”40

változatából és az ember szóból olvadt össze: né-ember → némber (mint jó 
ember → jámbor). Megvető értelme csak a 19. században alakult ki. ’ném-
ber’ szócikk. In: Magyar etimológia szótár. Online: Arcanum adatbázisok: 
arcanum. hu / Arcanum Kézikönyvtár. Lexikonok. – 2020. november.

36 Forgon, 1992. 10., 14–15. p.
37 Gyidmoroz – tél- vagy fagyapó, orosz karácsony.
38 Forgon, 1992. 15–17. p.
39 Bátyuska – idősebb, tiszteletre méltó férfi, főleg pap.
40 Forgon, 1992. 28. p.
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A visszaemlékezésben Forgon erős igazságérzete mellett előtű-
nik becsületessége és férfias kiállása is. Ezek a személyiségjegyek 
árnyaltabban is megjelennek, amikor a szovjet megszállásról és a 
helyi férfilakosság deportálásáról számol be. Visk szovjet megszál-
lására vonatkozóan a következőket írja: ,,1944. október 23., hétfő. 
Előzőleg úgy állapodtunk meg, hogy a községháza előtt reggel nyolc 
órakor fogjuk fogadni a ,,dicső felszabadítókatˮ. A három lelkész mel-
lett Mándrik Pál volt írnok és az új tanácsból Rasinec hivatott erre a 
nemes feladatra. A megbeszélt időben csak Mándrik és én jelentünk 
meg.ˮ Míg az 1944-es deportálás kapcsán ezt írja: ,,Már napokkal 
előtte rebesgették, hogy a férfiakat lágerezni fogják. […] November 
26-án, ilyen még nem volt, Visken dob szólt vasárnap délután. Kihir-
dették a következőt: Közhírré tétetik, holnap reggel 8 órakor jelent-
kezzen 18-tól 50 évesig minden református és római katolikus férfi 
három napi élelemmel. Munkára mennek, mert meg kell javítani a 
lerongált hidakat, gyárakat, utakat stb. Általában tudomásul vette a 
jónép és jelentkeztek becsülettel. Én is megjelentem a megadott idő-
ben, de visszaküldtek, hogy a papokra nincs szükség.ˮ41 Az előbbiek 
alapján szembesülünk Forgon környezetének árulásával, ami a visz-
szaemlékezésben a népbírósági tárgyalás során tett egy-egy tanú-
vallomás ismertetésénél többször is elénk tárul.42 Az árulás biblikus 
alakja, Júdás közvetlenül is feltűnik Forgon egyik kihallgatásról szóló 
leírásában: ,,Ha én ,,jóˮ leszek és beszélek, akkor ők is jók lesznek és 
akkor kevesebb lesz a büntetés stb. […] Menjenek maguk Viskre! Ez a 
dolguk. Nem mondok senkire semmit, nem akarok Júdás lenni. Ez volt 
a válaszom és boldog, diadalmas érzés töltött el.ˮ43 

A visszaemlékezésben – nem meglepő módon – leginkább For-
gon mély vallásossága érzékelhető, ami egyrészt a kötetben szereplő 
számos zsoltáridézet, bibliai alak és hasonlat révén mutatkozik meg. 
Forgon esetenként párhuzamot von egy-egy bibliai történés, alak, 
egyháztörténeti/történelmi esemény vagy egyházi személy és saját 
életeseménye, önmaga között: ,,Egy nyomozó, ügyész, csoportfőnök, 
a csikiszta, mind együtt vannak egy kihallgatáson, mint Jézus a pusz-
tában és előjön a Sátán és elhangzik a kísértő, megejtő, csábító HA.ˮ 
Majd így folytatja: ,,Az Úr Jézus megkísértése állott lelki szemeim 
előtt.[…] Eszembe jutott Luther Márton is a wormsi birodalmi gyű-
lésen: ,,Itt állok, másképp nem tehetek, Isten úgy segéljen engem!ˮ 
Míg egy másik – 1953 nyarán a lágerbüntetés letöltése során lezajló 
– eset kapcsán a következőket írja: ,,[…] a lent megolvadt kátrány 
forró gőze felcsapott pontosan az arcomba. […] Milyen könnyen 
világtalanná lehettem volna! De az Úrnak még szüksége volt rám. Pál 
41 Forgon, 1992. 20–21. p.
42 Forgon, 1992. 14. p.
43 Forgon, 1992. 26. p.
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is megmenekült még útja elején Damaszkuszban. Azokban a napok-
ban Néró fáklyáit44 láttam fényes nappallá tenni a sötét éjszakákat.”45 

Forgon istenfélőségének sajátos megnyilatkozásaként és egyben 
markáns, férfias kiállásának feltételes, másrészt pedig csupán képle-
tes – vallásosságát tekintve azonban talán mégis rendellenes – meg-
nyilvánulásaként értékelhető az egyik kihallgatásról szóló beszámo-
lójának részlete: ,,A cellában aztán elmeséltem az újabb epizódot és 
akkor tudtam meg, hogy az oroszok miért nem káromolják az Isten 
nevét. Mérgében a nyomozó három szót kiabált: ,,Job tvoju maty.ˮ A 
fiúk máris fogták a hasukat és kacagtak. Káromkodás volt ez a javá-
ból orosz módra, az anyámat szidta. Hát ez illetlenség volt, de Isten 
nevének káromlásáért a bicska nyílt volna a zsebemben. De az anyjá-
ért is így érez a magyar és én is magyar vagyok.ˮ46

 Forgon Pál mély vallásossága legfőképp talán mégis az általa 
megélt történések utólagos értékelésében fejeződik ki: ,,Ha vissza-
gondolok a múltra, a Zsoltárossal mondom: micsoda az ember, hogy 
gondod van reá? Azokat átélni, elhordozni, fentről való erő kellett 
hozzá. Kaptunk is.ˮ47 Az események alakulását, illetve azok végkifej-
letét az isteni gondviselésnek vagy – esetlegesen – a deus ex machi-
na-nak tulajdonítja. A visszaemlékezésben számos efféle megmene-
külésről számol be. A lelkészlakon – az 1944-es szovjet megszállást 
követően – történt egyik esetről a következőket írja: ,,Egy alkalommal 
két fegyveres katona jött hozzám. Megszeppentünk. Az irodából nyílt 
az ajtó a hálószobába. Azt is kinyitották. Ott állt a feleségem remegve, 
szülés előtt két héttel. Isteni szerencse, hogy nem lett rosszul. Kiderült, 
hogy a szomszédba irányították őket, ott lakott ugyanis boros Jőrös 
bácsi és tévedésből hozzám tértek be. Ahogy jöttek, úgy el is mentek. 
Megint egy kő esett le a szívűnkről. Jó az Úr!ˮ Forgon az előzőhöz 
hasonló – számára pozitív végkifejletű – esetről számol be az ungvári 
börtönben lezajló egyik kihallgatása kapcsán: ,,Minden áron rá akart 
venni a nyomozó, hogy valljam be, ellene voltam a kolhoznak. Én nem 
voltam ellene csak – ezt mondtam – nem úgy kellett volna csinálni, 
ahogy tették. Hogyan meri maga bírálni a pártot, amikor az szent és 
sérthetetlen, bármit mond vagy tesz. Dühöng és felugrik, jön hozzám, 
én meg hirtelen a gyomromra tettem a két kezem, amelyik idáig hátra 
volt téve. [...] Eszembe jutott, hogy Szutor Jenőt is meggyomrozták, 
44 Néró fáklyái – Néró (i. sz. 54–68) római császár a keresztényeket válogatott 

kegyetlenséggel végeztette ki. Így pl. keresztre feszíttette és szurokba márt-
va elevenen meggyújtatta őket. Ld.: Révay József: Róma és a kereszténység. 
In: Pauer Imre (szerk.): Athenaeum. Huszonegyedik kötet. Budapest, 1912. 
133–134. p. 

45 Forgon, 1992. 26., 31–34. p.
46 Forgon, 1992. 25–26. p.
47 Forgon, 1992. 18. p.
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de az is, hogy Szlaszarenkó elvtárs tébécés. Felsóhajtottam: ,,Uram, 
fojtsd torkára a szót!ˮ Erre olyan köhögési roham fogta el, hogy azt 
hittem, most szakadt fel a tüdeje. De nem szakadt fel. Jó is volt így, 
mert kiszakadt lelkéből a gonoszság hanghulláma. Megfordult, aszta-
lához ment és attól kezdve úgy beszélt velem, mint ember az emberrel, 
mégha százszor is rab az a másik.ˮ48 Majd a következő megállapítást 
teszi: ,,[…] megkezdtük a siralmas, szomorú lágeréletet, amelynek 
Isten 1956. május 22-én véget vetett és visszahozott szülőföldemre. 
Áldott legyen érte az Úr!”49

A javító-nevelő munkatáborban/táborokban töltött évek ismerte-
téséből többek között megtudhatjuk, hogy hol és milyen munkákat 
végzett Forgon, kik voltak a rab- és munkatársai, esetenként milyen 
felekezetűek/nemzetiségűek voltak, vagy épp honnan származtak. 
Mindezek mellett az is kiderül, hogy a ref. lelkész milyen emléktár-
gyakat halmozott fel, gyűjtött össze a fogságban eltöltött évek alatt. 
Forgon számos általa megélt halál közeli lágerélményről számol be 
a visszaemlékezésben.50 Ezek kapcsán – ismét egy-egy bibliai alak 
analógiájával élve –  a következőket írja: ,,Fényes példák mutatják, 
hogy az Úr a próbát sorozatban méri az övéire, a teljességig. Gondol-
junk Józsefre, Dávidra, Illés prófétára, Jóbra, Pál apostolra. Ha az 
Úr nem lett volna segítségül nékem már ott lakoznék lelkem a csen-
dességben (94. Zsoltár 17. verse). Én is csak így szólhatok teljes meg-
adással a Zsoltárossal. […] ...Alig egy lépés van közöttem és a halál 
közöttˮ: több esettel kapcsolatban szólhatok én is Dávid királlyal.ˮ51 A 
halál közeli élmények ismertetésénél – az események leírását zsoltá-
ridézetekkel kiegészítve – még hangsúlyosabban jelenik meg Forgon 
mély vallásossága, az isteni kegyelem, gondviselés érvényesülésébe 
vetett töretlen bizalma. Az egyik szerencsés kimenetelű esetről így 
ír a visszaemlékezésben: ,,Öten a brigádból52 homokkal, poronddal53 
dolgoztunk. Egy óriási, két keréken járó, anyagot hordó gépet von-
tattunk tovább a süppedékes talajon. Én a bal keréknél, egy társam 
a jobb keréknél nyomta, hárman meg a végénél küszködtek. Én csak 
az én kerekemet néztem és közben hazagondoltam. Egyszer csak nagy 
kiáltások hallatszottak. Hirtelen a szomszédomra néztem, s láttam, 
hogy az ő kereke egy nagyobb dombra ment. Fejemet felkaptam (ez 
az Isten gondviselése) és láttam, hogy a nagy, négy méter magas gép 
megbillent felém. Balra kiugrottam és elvágódtam a földön. A gép köz-
vetlenül mellém csapódott le. Ha derékba kap, vagy csak a lábamra 
48 Forgon, 1992. 24–25. p.
49 Forgon, 1992. 17. p.
50 Forgon, 1992. 28–36. p. 
51 Forgon, 1992. 32. p.
52 Brigád – munkacsapat. 
53 Porond – apró kavics, föveny.
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esik ...ha alá kerülök... még rágondolni is borzalom. Nem is tudtam 
szóhoz jutni az ijedelem miatt. Még járó erőm is elment... ,,Napról 
napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Isteneˮ (68. Zsoltár 
20. verse). Áldott legyen az Úr!ˮ Míg egy másik esetről a követke-
zőket írja: ,,Máskor meg emeletes házat építettünk. Én a földszinten 
voltam, s kiléptem az épületből. Abban a pillanatban az emeletről egy 
nagy gerendát dobtak le, előttem ért földet. Csak egy lépés kellett 
volna, a fejemre esik és nyakamba kerül a halotti koszorú. Bizony 
az az egy lépés...Kegyelem...Gondviselés...Köszönet...Hála... ,,Jusson 
elődbe a foglyok könyörgése, karod hatalmával tartsd meg a halálnak 
eme fiaitˮ (79. Zsoltár 11. verse).ˮ54

A visszaemlékezés által valamelyest betekintést nyerünk Forgon 
Pál lelkivilágába, belső vívódásaiba. Megismerjük a szilárd igazsá-
gérzetű, becsületes, istenfélő férfi, a férfias kiállású lelkész mögött 
rejlő törékeny embert. Forgon a visszaemlékezésben az egyes ese-
mények, történések vonatkozásában saját és környezete lelki állapo-
tát sejtető kétértelmű utalásokat is tesz. Pl. a viski hídrobbantás kap-
csán ezt írja: ,,Jött október 22, egy szomorú, árva vasárnap.ˮ55 Míg 
az 1944-es deportálás apropóján konstatálja, hogy: ,,Szomorú tél jött 
ránk.ˮ56

 A visszaemlékezésből elénk tárul Forgon Pál változó lelkiálla-
potát. Forgon érzelmi ingadozásai a rabságban töltött első napokban, 
hónapokban a legintenzívebbek. Ezzel kapcsolatban több konkrét 
esetről is beszámol. Letartóztatása eseménytörténetének ismerteté-
sében pl. ezt írja: ,,Megcsókoltam feleségemet, kisfiamat, kislányo-
mat. Isten legyen veletek. Ők zokogva sírtak. Az én szívem majdnem 
megszakadt.ˮ57 Forgon elcsügged, majd vigaszra talál és újult erőre 
kap az ungvári börtönben töltött első nap végén. Erről a következő-
képpen számol be: ,,Péntek este volt. Az első este. Előtte csütörtök. 
Krisztus Urunk szenvedésére és halálára gondolva nagy szomorú-
ságomban vigasztalást nyertem. Nem vagyok egyedül, velem van az 
Isten.ˮ Néhány nappal később azonban Forgon – feltehetően a család 
hiányérzetének következtében – az előzőnél is mélyebb letargiába 
süllyed: ,,Eljött a Karácsony. Addig egy könnyet nem ejtettem. Hogy 
megerősített az Úr! De Szentestén megeredt a könnyem, ó de szo-
morú, árva Karácsony volt! Attól kezdve az italom a könny, a kenye-
rem a keserű sóhaj lett.ˮ58 

Az ungvári börtönben töltött hónapokban Forgont két pozitív 
érzelmi hatás is éri. Az első közvetlenül az ítélethozatalt követően. 
54 Forgon, 1992. 32–33. p.
55 Forgon, 1992. 19. p.
56 Forgon, 1992. 22. p.
57 Forgon, 1992. 11. p.
58 Forgon, 1992. 13. p.
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Erről így számol be: ,,A bíróság kimondta az ítéletet: 25 év javító 
láger és utána 5 év vándorlás. A folyosón megláttam drága felesége-
met, boldog voltam. Visszavittek a börtönbe. [...] ahogy lefeküdtem 
úgy ébredtem fel hat órakor, sem addig, sem azóta nem volt olyan 
nyugodt álmom, kivéve egyszer Szibériában [...].ˮ Míg a második 
kapcsán a következőket írja: ,,De nagyon boldog voltam, amikor a 
börtönben meglátogatott a feleségem! Börtönrács volt közöttünk és 
oldalt ült egy őr. Egymással szemben álltunk némán, néztük egymást, 
sírtunk... s ahogy sírva lehet, beszélgettünk. Még az arcát sem lehetett 
megsimogatni. De kegyetlenek is voltak...ˮ 59 

Forgon Pál bírósági ítélethozatalt követő – némi túlzással – eufó-
rikus, idilli állapota érthetetlen, hiszen bűnösnek találták, elítélték és 
25–30 évre megfosztották a családjától. Forgon boldogsága, nyugodt-
sága többet sejtet a háttérben annál, mint a drága feleség jelenléte. 
De vajon mit? Forgon indirekt, egyben talán mégis kimerítő választ 
ad a kérdésünkre: ,,Mikor kivittek a tízperces udvari sétára, elhalad-
tunk a 6-os és 7-es cellák előtt, melyeket halálkamraként emlegettek. 
Attól kezdve mindig borzadva és irtózva tekintettem oda. Egy alka-
lommal a mi 19-es cellánk négy lakóját is odavitték. Istenem... azt 
az érzést ne add senkinek. Nagy, tölgyfából faragott ravatal, mellette 
2-3 tölgyfa szék, egy tölgyfa asztalka. S ott lenni egy óráig. De akit 
halálra ítélnek, az maga van ott napokon át egyedül, siralomház ész-
bontó világa...ˮ Forgon tovább folytatja: ,,Sokszor volt szolgálatban 
egy Maruszja nevű huszti nő, akinek állítólag a mellét levágták. Igen 
kegyetlen volt, még ránézésre is végigfutott a hideg a hátunkban. Azt 
mondták róla, hogy a halálraítélteket ő lőtte agyon a pincébe vezető 
lépcsőkön. Arra járva a fehér falakon láttuk is a vérfoltokat és a földön 
a vércseppeket. Irtózat! Irtózat! Nem csoda, hogy ilyen körülmények 
között nagyon vágytunk ki a lágerbe. Érthetetlen…a lágerből pedig 
vágytunk vissza a börtönbe. Ilyenek vagyunk mi emberek, mindig az 
a rossz, ami van és az a jó, ami nincs.ˮ 60 Forgon Pál megmenekül a 
körülötte settenkedő haláltól, átvészeli az első megpróbáltatásokat és 
kap egy újabb lehetőséget az életben maradásra. Túléli mindazt, amit 
nagyon sokan nem. ,,Gulágokon lenni, élni: szorult helyzet, nyomorú-
ság, halál árnyékában járás. Életünk: Köszönet, köszönet, köszönet... 
és hála, hála, hála! Itthon is nyíljanak a legszebb virágok!ˮ – írja a 
visszaemlékezésben.61

59 Forgon, 1992. 17. p.
60 Forgon, 1992. 18. p.
61 Forgon, 1992. 36–37. p.


