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Előszó 

 

Erdős István: 

„Emlékezni kell, megbocsájtani szabad, 
felejteni nem lehet."1 

E sorok írója először egyetemistaként találkozott az 
akkor még csak szamizdatként2 olvasható Szolzsenyicin 
művel, a Gulág szigetcsoporttal3, s csodálkozhatott rá a 
szovjet kényszermunkatáborok embertelen világára. 
Néhány év múlva fiatal tanárként már a szolyvai mezőn 
hallgatta a kárpátaljai kollégák családi történeteit, később 
diákjaival együtt vehetett részt szatmári sváb falvak idős 
málenkij robot-túlélőivel való interjúk készítésében, 

                                                      

1 A gondolatot Szakály Sándor történész fogalmazta meg a 
Magyarok Házában 2000-ben bemutatott, a szovjet 
kényszermunkarendszerről szóló kiállítás megnyitóján.  
http://www.kzs.hu/hmvhir/article.asp?date=2000.03.09&art=558 
2 Az orosz szó megalkotója Nyikoláj Glazkov, szovjet költő, aki az 
1940-es években „saját kiadás”-ban, ironikusabb fordításban 
„Énkiadó”-ként jelentette meg verseit. A fogalom a cenzúrázatlan, 
illegálisan előállított és terjesztett politikai és egyéb irodalmi 
alkotásokat jelöli (Sükösd 2013).  
3 Magyar fordítója Szente Imre volt, először a müncheni Nemzetőr 
adta ki 1975-ben. A rendszerváltozás után új fordításban, Gulág 
szigetvilág címmel jelent meg 1991-ben. 
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szerkesztésében4, majd ugyancsak diákcsoportot 
kalauzolt az immár méltón kialakított szolyvai 
emlékparkba5. 
Az elmúlt évtizedekben dokumentumfilmek6, kiállítások, 
emlékművek sora örökítette meg az egykori 
eseményeket, éppen lezárult a Gulág Emlékév7, a 
tudományos publikációktól az iskolai tankönyvekig 
bőségesen olvashatunk a málenkij robotról és a Gulágról. 
Mit is takarnak az említett fogalmak? Az előbbi a 
’malenkájá rabotá’ (kis munka) orosz kifejezés 
leegyszerűsített formája, utóbbi eredetileg a 
’Glavnoje upravlenyije iszpravityelno-trudovih lagerej 
OGPU’ (az OGPU Javítómunka-táborok 
Főigazgatósága), 1930-tól egyszerűbben 
’Glavnoje upravlenyije lagerej’ (Táborok 
Főigazgatósága) mozaikszava. 
A kényszermunkát gyakran csak a sztálini korszak 
torzulásaként tárgyalják, de valójában a szovjet típusú 
diktatúra szerves része volt (Applebaum 2005), a táborok 
felállítása 1918-tól eredetileg Lenin és Trockij nevéhez 

                                                      

4 Az Emlékpontok – Audiovizuális emlékgyűjtés projekt keretében 
2011-ben. 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/koezepiskolas-diakok-indultak-
toertenelmi-sorstragediak-nyomaba     
5 Az EMMI által szervezett „Szolyvai zarándoklat középiskolások 
részére” (A pályázat kódja: GUL-16-SZ) program keretében 2016-
ban. 
6 Gulyás Gyula–Gulyás János: Málenkíj robot I-II. (1987-1989), Sára 
Sándor: Nehézsorsúak (2004), Szalkai Zoltán: Gyaloglás gulágföldön 
I-VI. (2001-2008) és Gulág-történetek (2005) című filmjei. 
7 2017. február 25-én ért véget. 

köthető8. Eredeztethetjük a cári Oroszország 
hagyományaiból is, ahol állami és földesúri 
kényszermunka egyaránt létezett (Czéh 1995), de a 
Szovjetunióban vált óriási méretű, egységesen szervezett, 
különösen kegyetlen módon működtetett, ideológiailag 
megalapozott rendszerré9. Legnagyobb kiterjedését 
kétségtelenül a sztálini időkben érte el10, amikor 
kuláknak nyilvánított parasztok s a tisztogatások 
áldozatainak tömegei kerültek táborokba, majd a második 
világháború alatt és után hadifoglyok és külföldi civilek 
duzzasztották tovább a létszámot. E két utóbbi csoport az 
1939-ben létrehozott GUPVI (’Glavnoje Upravlenyije 
Vojennoplennih i Intyernyirovannih’ - Hadifogoly- és 
Internálótáborok Igazgatósága) táborokban raboskodott 
(Stark 2008). Míg a Gulág táboraiba bírói eljárást 
követően elítéltként kerültek a rabok, még ha leginkább 
koholt vádakkal, koncepciós eljárás során is, a GUPVI 
lágerek lakói nem személyesen elkövetett „bűnök” miatt 
szenvedtek. Őket valamilyen kollektívum részeként (az 
ellenséges hadsereg katonái, illetve valamely 
megbélyegzett népcsoport, társadalmi csoport tagjai) 
                                                      

8 Megemlíthetjük, hogy ekkor még a ’koncentrációs tábor’ kifejezést 
használták; a Népbiztosok Tanácsa 1918. szeptember 5-i 
dekrétumában a politikai rendőrség, a VCSK feladatává tette, hogy 
„a Szovjetköztársaságot mentesítse az osztályellenségtől annak 
koncentrációs táborokban történő izolálása útján˝ (Gereben 
2008:18).  
9 Applebaum (id. mű) a társadalom szovjetizálása felől értelmezi a 
kényszermunka-rendszert, a trockiji „munka-hadsereg” koncepció 
alapján. 
10 A Gulag valójában gyűjtőfogalom, a legkülönbözőbb típusú 
táborok hálózata alkotta. Ezek külön tárgyalja pl. Gereben (2008). 
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tartották fogva11, személyes kilétük tulajdonképpen 
mindegy volt. Esetükben csak a felülről meghatározott 
létszám megléte számított, ezért Magyarországon is 
sokszor az utcáról fogdosták össze a járókelőket a 
menetoszlopokba. A táborok a politikai rendőrség majd 
az NKVD12 irányítása alatt álltak, többnyire az ország 
gyéren lakott, mostoha éghajlati, földrajzi övezeteiben 
működtek13. 
Bár az eredeti elnevezés szerint „javító-nevelő” céllal 
alkalmazták a munkát az elítéltek esetében, a 
kényszermunkának gazdasági jelentősége is volt a 
Szovjetunióban. Már a húszas években célul tűzték ki a 
táborok önfenntartóvá tételét, de hamarosan a 
profittermelésre tértek át. 1939-ben a Gulág munka 
részaránya a halászatban 3%, szénbányászatban 4%, a 
fafeldolgozó iparban 10-40%, a fakitermelésben 12%, az 
                                                      

11 A helyzetet bonyolítja, hogy az 1930-tól kezdődő szovjetunióbeli 
etnikai tisztogatások során egész népcsoportokat deportáltak pl. a 
nyugati határok mellől finneket, lengyeleket az ország belsejébe, 
majd a világháború alatt volgai németeket, krími tatárokat, s még 
legalább egy tucat etnikum tagjait. Előbbiek közül sokan kulákként 
rögtön a GULAG táborokba kerültek, az utóbbiak vagy „szabadként” 
éltek vagy kényszermunkásként dolgoztak lényegében egyéni ítélet 
nélkül, a hadifoglyok közül viszont GUPVI helyett GULAG táborokba 
kerültek a hadbíróságok által háborús bűnök miatt elítéltek (Stark 
2002). 
12 A forradalom után a VCSK/Cseka, 1922-1934 között a GPU/OGPU 
töltötte be az irányító szerepet, melyet 1934-1946 a Belügyi 
Népbiztosság (NKVD), 1946-1954 között a Belügyminisztérium 
(MVD) vett át. 
13 A GUPVI táborok zöme a Szovjetunió európai területein állt, a 
Gulag táborok inkább a sarkkörön illetve Szibériában voltak, főleg a 
harmincas-negyvenes években helyeződtek keletebbre. 

építkezéseknél 5,8%, az áruszállításban, járműjavításban 
8-9%, az ércbányászatban 40%, az aranybányászatban 
pedig szinte 100% volt14 (Czéh 1995). Az ő számítása 
szerint összességében a szovjet nemzeti jövedelem 1,2%-
át termelték meg a rabok, más történészi becslések 3%-
ot15 adnak meg. A második világháború után az óriási 
szovjet emberveszteségből adódó munkaerőhiányt is 
pótolta16 a hadifoglyok és málenkij robotosok 
kényszermunkája, akik között sok, értékes tudással 
rendelkező szakmunkás és értelmiségi is volt (Stark 
2002). A táborok rendkívül embertelen élet- és 
munkakörülményeit a rabokat (és közvetve az egész 
lakosságot is) tudatosan megfélemlítő, terrorizáló 
szándék, illetve a korabeli Szovjetunióra jellemző 
általános szegénység, gyenge színvonalú ellátás-
szervezettség mellett a gazdasági hatékonyságra való 
törekvés is magyarázza: minél kevesebb ráfordítással 
minél nagyobb haszon elérésére törekedtek, s ebben az 
emberélet értéke számított legkevésbé. Így válik 
érthetővé, hogy a sztálini korszakban a legszerényebb 
szovjet számítás szerint is egy millióan haltak meg e 

                                                      

14 A második világháború idején a Szovjetunió adta a világ 
aranytermelésének felét, a szovjet export nagyjából egyharmadát, 
amely nélkül nem működhetett volna a szovjet-amerikai lend-lease 
program, ami a háborús erőforrások pótlása miatt kulcsfontosságú 
volt (Czéh 1995).  
15 10 tény a Gulágról. Múlt-kor történelmi magazin, szerző nélkül, 
2014. http://mult-kor.hu/20140703_10_teny_a_gulagrol  
16 A károk külföldi hadifogoly- és civilmunkaerővel való jóvátételét 
először a moszkvai emigrációban élő Varga Jenő, kommunista 
közgazdász vetette fel 1943-ban (Varga 2008).  
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14 A második világháború idején a Szovjetunió adta a világ 
aranytermelésének felét, a szovjet export nagyjából egyharmadát, 
amely nélkül nem működhetett volna a szovjet-amerikai lend-lease 
program, ami a háborús erőforrások pótlása miatt kulcsfontosságú 
volt (Czéh 1995).  
15 10 tény a Gulágról. Múlt-kor történelmi magazin, szerző nélkül, 
2014. http://mult-kor.hu/20140703_10_teny_a_gulagrol  
16 A károk külföldi hadifogoly- és civilmunkaerővel való jóvátételét 
először a moszkvai emigrációban élő Varga Jenő, kommunista 
közgazdász vetette fel 1943-ban (Varga 2008).  
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táborokban17, Karsai László nyugati forrásokra 
hivatkozva legalább kétmillióra teszi az áldozatok 
számát18, de találkozunk ezt messze meghaladó, 10-20 
milliós becslésekkel is (Rózsás 2002).    
Magyarország a második világháborúban, illetve 1944-
45-ben ismerkedett meg a szovjet rendszer e szörnyű 
„találmányával”. Az első nagyobb tömeget a hadifoglyok 
jelentették, majd kollektív büntetésképpen málenkij 
robotosként a kárpátaljai magyar és német lakosság 
valamint a magyarországi svábok19 következtek, s velük 
mindazok a civilek, akik más okok, pl. „megbízhatatlan 
személyként” vagy szaktudásuk20 miatt vagy ─ mint 
fentebb említettük ─ csak véletlenül, 
létszámkiegészítésként kerültek a transzportokba21. A 
harmadik nagy csoportot a politikai elítéltek alkották22, 
                                                      

17 10 tény a Gulágról. Múlt-kor történelmi magazin, szerző nélkül, 
2014. http://mult-kor.hu/20140703_10_teny_a_gulagrol 
18 Természetesen nem a sztálini terror összes áldozatáról van szó, a 
kivégzettekkel vagy az ukrajnai éhínség áldozataival együtt ez a 
szám megsokszorozódik. 
19 A svábok sorsáról részletesen ír Bognár (2009), speciálisan a 
szatmári svábok elhurcolását dolgozza fel Tirtsi (2016), a kárpátaljai 
elhurcolásokról főként Dupka (2012). 
20 Előbbire példa az erdélyi harcokban Torda és Kolozsvár több ezer 
férfilakosának elhurcolása, utóbbira a Nyíregyháza második 
elfoglalása utáni, vasutasokat és ipari munkásokat érintő 
kényszermunka (Varga 2008).  
21 Budapestről azért hurcoltak el mintegy ötvenezer civil férfit, hogy 
magasabb hadifogoly-létszámot adhassanak meg Sztálinnak, mivel 
korábban az ostrom elhúzódását a szovjet tábornokok a valósnál 
nagyobb létszámú védősereggel indokolták (Varga 2008).     
22 Egy 1947-es szovjet jelentés 8200 magyart említ a Gulag 
táborokban (Stark 2002), de ezután is sokan kerültek még ide, mint 

akik közé könyvünk hőse is tartozik. A létszámokra 
vonatkozóan a korabeli dokumentációk hiányosságai23 és 
a besorolások bizonytalanságai24 miatt leginkább 
történészi becslések25 állnak rendelkezésünkre, de 
egyértelműen kijelenthető, hogy a külföldi állampolgárok 
közül a németek és a japánok után a harmadik 
legnagyobb csoportot a magyarok alkották a szovjet 
lágerekben (Varga 2008). 
A hadifoglyok zöme 1947-48-ra hazatért26, a málenkij 
robotot teljesítők a negyvenes évek végétől az ötvenes 
évek közepéig szabadultak, a politikaiak ügyeinek 
felülvizsgálata viszont csak Sztálin halála (1953) után 

                                                                                                      

például Rizák János, vagyis a valós létszám jóval nagyobb. 
Politikainak számítottak a leventeként elhurcoltak, a szovjet 
bíróságok által elítélt egyháziak, katonatisztek, államférfiak mintegy 
30 ezren. 
23 Bele sem került a hadifogoly-nyilvántartásokba pl. a Don-kanyar 
áttörése után elfogott, de a hadifogolytáborokba már meg sem 
érkező, útközben meghalt katonák sok ezres csoportja (Varga 2008).  
24 Sokszor keverednek az anyanyelvre, a nemzetiségre és az 
állampolgárságra vonatkozó adatok, vagy azt adják meg, hogy 
melyik hadseregben szolgált az illető (Bognár 2009). 
25 A katonák esetében legalább félmilliós létszámról van szó, az 
elhurcolt civilek minimum 200 ezren voltak Dupka (2012) szerint, s 
300 ezren soha nem tértek haza. Varga (2008) összesen 550 ezer 
főről ír, akik közül mintegy 65 ezren haltak meg a táborokban. Stark 
(1991) 600-700 ezer hadifogollyal számol, 2002-es munkájában több 
mint 600 ezer katonát és mintegy 200 ezer civilt valószínűsít. 
Szerinte már a szállítás közben meghalt a foglyok 10-20%-a, a 
táborokban pedig legalább 50 ezren vesztették életüket.  
26 Az utolsó magyar hadifogoly, Toma András csak 2000-ben tért 
haza. http://magyarokagulagon.hu/toma-andras-tragediaja-es-
kesei-hazaterese/ 
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kezdődhetett meg. Hruscsov alatt megindult az 
amnesztia, s hivatalosan 1960-ban bezárták a Gulágokat. 
Ezzel nem szűnt meg a kényszermunka intézménye a 
Szovjetunióban, az 58. § alapján számos vád alapján 
lehetett embereket erre ítélni. Gereben (2008) véleménye 
szerint a hatvanas évektől megfigyelhető a 
visszarendeződés, s csak Gorbacsov idején törölték el 
végleg e büntetési formát. A hazatért foglyokat sok 
esetben a magyar hatóságok kezdték vegzálni, sem a 
hadifoglyok, sem a teljesen vétlen civil áldozatok nem 
részesültek kárpótlásban, sőt hallgatniuk kellett, s így 
évtizedekig hordozták lelkükben a poszt-traumatikus 
stressz káros következményeit (Singer 2009). 
1989 után egyre inkább megszólaltak a túlélők, így 
jelentős mennyiségű új történettudományi forrás 
keletkezett, mely oral history kutatások alapjául szolgál. 
„Vitatott és vitathatatlan érdemei és előnyei az oral 
historyt a történetírás egyik leginnovatívabb irányzatává 
formálták” – fogalmazza meg Vértesi (2004:171). Az 
elbeszélt történelemként fordítható kifejezés tehát a 
történettudomány egyik modern kutatási módszeréhez 
kapcsolódik, de valójában a talán legősibb 
tudástovábbadási és történetírói módszer27, 
interdiszciplináris jellegű, a szociológiában, a 
                                                      

27 Több ősi kultúra is hivatásos „emlékezők” feladatává tette a 
fontos események tudatának megőrzését, a történetírásban pedig 
már az ókori görögök és a kínaiak is alkalmazták (Vértesi 2004). 
Lényegileg idesorolhatjuk a memoárirodalmat is, nagy idők, nagy 
események részesei gyakran megörökítették emlékeiket. Ez a 
korábbi évszázadokban a kevés írástudóra korlátozódott, a XX. 
században azonban a „történelem demokratizálódásának” lehetünk 
szemtanúi (Vértesi 2004).  

pszichológiában és a pedagógiában egyaránt használatos 
(Károly 2007). A magyar történelmi kutatások leginkább 
a második világháború, a Gulág, az 1956-os forradalom, 
a kádárizmus és a rendszerváltás témaköreiben gyűjtöttek 
igen gazdag oral history anyagot, melyet főként az 1956-
os Intézet Oral History Archívuma (OHA) kezel. Típusa 
szerint megkülönböztetünk témainterjút és életútinterjút, 
bár a merev elhatárolás sokszor nehézségekbe ütközik. E 
könyv is alapvetően Rizák István Gulág-emlékeire 
koncentrál, de mivel ez életének igazi sorseseménye 
(Tengelyi 1998), mely nemcsak élettörténetét, de 
identitását is meghatározta, az egész életút bemutatásával 
válik teljessé. Az élettörténet szó kettős értelmű: 
„érthetjük rajta a megélt, eleven életvalóságot, de 
érthetjük rajta életünk elmondott — avagy elmondható 
— történetét is” (Tengelyi 1998:15). 
Az oral history módszertan talán legvitatottabb kérdése 
az alkalmazhatóság, amely a tudománytól elvárt 
hitelességgel, pontossággal és objektivitással függ össze. 
Az „élmény alapú tudás” (Gyáni 2002:198.) 
kétségtelenül szubjektív, az emlékező nem rendelkezik 
teljes, áttekintő képpel az ő sorsát is meghatározó 
eseményekről, összefüggésekről, nem biztos, hogy képes 
történelmi kontextusba helyezni a vele történteket, s 
ennek fényében megítélni azokat. Számolnunk kell a 
felejtéssel, illetve a múlt tudatos vagy öntudatlan 
újrakonstruálásával; az interjúszövegben egy narratív 
identitás28 jelenik meg, ezért a történészek nagyobb része 
szerint a ’mi történt?’ kérdés megválaszolására csak 
                                                      

28 Paul Riceur francia gondolkodó megfogalmazása (Tengelyi 1998, 
Gyáni 2002). 
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korlátozottan alkalmas e módszer. Természetesen – mint 
a Gulágról írt részben a fentebbiekben láttuk – az írott 
források sem tekinthetők mindig megbízhatónak, illetve 
sokszor nem is állnak rendelkezésre ilyenek, ezért fontos 
szerepe van a visszaemlékezők közléseinek. Emellett, 
mint Gyáni megállapítja, „a történész a múlt megjeleníté-
se és magyarázata (vagy inkább megértése) során immár 
nagyobb jelentőséget tulajdonít annak, hogy az emberek 
hogyan fogták fel a maguk világát” (Gyáni 2000:14). 
Egyedül az oral history képes teljes személyiséget 
megjeleníteni (Vértesi 2004), egy kor légkörét 
érzékeltetni, a történelmi korszak eseményeit az egyén 
életére gyakorolt hatás szempontjából megvilágítani 
(Vargáné 2010), így megkerülhetetlen kutatási módszer, 
ezért van létjogosultsága a történészi pontosítás, tartalmi 
bírálat nélküli szövegközléseknek. Ezt vallja az 
ötvenhatos forradalmárok gyermekeinek sorsát kutató 
történészpáros is: „Azt mutatjuk be, amit az interjúalany 
a beszélgetéseink során felidézett. Nem vizsgáljuk az el-
hangzottak tény- és igazság értékét, más szóval hitelessé-
güket. Nincs jogunk és nem feladatunk felülbírálni őket. 
Mindent el kell fogadnunk, nincs mivel kontrollálni a fel-
idézett egyéni történeteket, érzéseket.” (Kőrösi–Molnár 
2000:27), s ezt a nézetet követi e könyv is. 
Még egy szempontot vethetünk fel az ilyen típusú 
könyvek szerepével, jelentőségével kapcsolatban. Az 
ötvenhatos forradalom egyik – egyébként 
ifjúságszociológus – kutatója azt állapította meg, hogy a 
fiatalok manapság általában nem hallanak élettörténet-
elbeszélést a családban, s mivel nincs áthagyományozás, 
értékátadás, egyre halványul korosztályuk történelemre 
vonatkozó kollektív emlékezete, egy sajátos „történelmen 

kívüli” állapotba kerülnek, amely erősíti körükben az 
individualizációt és az izoláltságot (Jancsák 2016:11). 
Egyre kevesebb Gulág-túlélővel találkozhatunk, egyre 
kevesebb konkrét archoz kapcsolható, személyes 
történetet hallgathatunk meg. E kötet azon túl, hogy 
történelmi ismereteket nyújt és egyúttal kései tisztelgés is 
az interjúalany és sorstársai iránt, elősegíti a nemzeti 
emlékezetközösség kialakulását: „Az általános emlékezet 
magánemlékezetekre való szétesése adja a belső kényszer 
hatalmas intenzitását az emlékezés törvényének, 
kötelezővé téve mindenki számára az emlékezést: az 
identitás titkának és alapelvének, a valahová való tartozás 
érzésének visszaszerzését (Nora 1999:145). 
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„Tisztelt Rizák Úr! 

A Komi Köztársaság Ügyészsége megvizsgálta a Komi 
Köztársaság Nemzeti Levéltára Állami Intézményéhez 
megküldött kérelmét, melyben Ön a rehabilitálására 
vonatkozó okiratok kiadását kérte.  

A vizsgálat során megállapításra került, hogy „Sz.A. 
Rizákot 1951. október 30-án az Állambiztonsági 
Minisztérium Kárpátaljai Alakulatainak Katonai 
Törvényszéke az Ukrán SZSZK Btk 54-1. „a”, 54-11., 
20. paragrafusai és a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa 
Elnöksége által 1947. 06. 04-én kiadott „Az állami és 
társadalmi vagyon hűtlen kezelésének büntetőjogi 
felelősségéről” szóló Törvényerejű Rendelet 2-4 
paragrafusai alapján 25 év szabadságvesztésre és 5 év 
közügyektől való eltiltásra ítélte. 

Sz. A. Rizák 1956. május 23-án mint alaptalanul elítélt 
szabadult a Mineralnij Lágerből a Szovjetunió 
Legfelsőbb Tanácsa Elnökégének Bizottsága által 1956. 
05. 17-én hozott határozat alapján. 

A fenti adatokat a Komi Köztársaság 
Belügyminisztériumának Információs Központjától és az 
Orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Főosztály Komi 
Köztársasági Fegyveres Fogolykísérő Szolgálattól 
kaptuk. 
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A vizsgálat során az Ön rehabilitálására vonatkozó 
adatokat nem találtunk. 

Az Ön büntetőügyéről levéltári anyag a Komi 
Köztársaság levéltáraiban nem található, mivel azt 1982-
ben megsemmisítették.” 

(Részlet az Oroszországi Föderáció Debreceni 
Főkonzulátusa, Magyarország Sz. Borozgyin főkonzul 
leveléből) 

De ki is az a Rizák István? 
 

 Részlet Rózsás János: Gulag lexikon című könyvéből: 

„Rizák István (Nagymuzsaly, 1931. május 1., Nagy 
Róza) –Visszaemlékezése: - „…1951. május 18-án 
(valójában június 18-án – a szerk.) az Államvédelmi 
Hatóság emberei az apám debreceni lakásán 
letartóztattak, és még aznap Németh Györggyel együtt 
átadtak a szovjet hatóságoknak. A szovjetek 
Beregszászra, majd öt nap után az ungvári MVD 
börtönébe szállítottak. Ott öt hónapi vizsgálati fogság 
után, 1951. október 14-én hadbíróság elé állítottak. A 
velem „egy ügyben” vádolt rabtársaim – Máthé Endre és 
Máthé Zsigmond (testvérek) – 10-10 évet kaptak, 
Moskola Aladár, Németh György és én 25-25 évet 
kaptunk. Az 58. paragrafus (6) (9) (11) pontjai alapján 
felhozott vád az volt, hogy mi állítólag tagjai voltunk a 
magyar Szovjetellenes Ifjúgárdának. A bíró állítása 
szerint golyó általi halállal kellett volna minket 
megbüntetni. Hogy ezen állításának nyomatékot adjon, 
az ítélethirdetés előtt 24 órára magánzárkába záratott 
minket. Az ítélet után még tíz hetet töltöttem Ungváron, 
onnan a lembergi elosztóba szállítottak. Három hét után 
útnak indítottak a Komi Autonóm Köztársaságba, ahol az 
Inta környéki 5-ös, 13-as, 6-os és 2-es lágerekben voltam. 
1957 februárjában szabadultam, de mint száműzött, a 
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területet nem hagyhattam el, csak 1957 októberében. 
Kárpátalján keresztül 1957. november 17-én jöttem haza, 
Debrecenbe. Körülbelül fél éven keresztül itthon is 
megfigyelés alatt tartottak…” 

Részletek az „Így éltük meg…” Börtönévek 1945-56 
Börtönmúzeum 1. című kiadványából: 

„Bereg megyét – Beregszászt 1944 őszén a szovjet 
megszálló csapatok elfoglalták. 

Én 14. életévemet még be nem töltött gyerekként éltem 
meg. A férfiakat elvitték, rákövetkező vasárnap már a 
templomból kijövő népet és az utcán lévő járókelőket 
beterelve a városháza udvarára, majd kiválogatva a jó 
fizikumban lévő fiatalokat, nőket és gyerekeket 
regisztrálták, és egy belépő igazolványt kaptunk az 
általuk hadiüzemnek nyilvántartott, a város szélén lévő 
fűrésztelepre. Felhívták a figyelmünket, hogy másnap 6 
órakor mindenki köteles megjelenni, aki késik vagy nem 
jelenik meg a kijelölt munkahelyen, korra és nemre való 
tekintet nélkül, 6 hónap börtönbüntetésre ítélik. Így 
lettem 14 éves koromban a szovjet hadiipar dolgozója 
heti 2 kiló birkahúsért, 1 kiló lisztért és már nem tudom 
pontosan mennyi köles kásáért. Az általunk kitermelt 
deszkát, mint később megtudtuk, a Munkácson épülő 
repülőtér kifutópálya építéséhez használták fel. 

Az idő telt, vége lett a háborúnak. Lassan kiderült, hogy 
nemcsak Magyarországhoz, de még Csehszlovákiához 
sem csatolják Kárpátalját, hanem egy borzalmas 
álszavazási eljárással Szovjet-Ukrajnához csatolták… 

Magyarságunk fennmaradása érdekében kezdtünk mi, 
fiatalok szervezkedni. Színjátszó csoportok alakultak, 
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táncestéket rendeztünk, megpróbáltunk fennmaradni. Ez 
elég volt az ősi ukrán beszpekának (KGB), hogy ránk 
húzza a szovjetellenes jelzőt… 

1951. május 1-jén betöltöttem a 20. életévemet. Szép 
születésnapi ajándékot kaptam, az egyik volt apáca, mint 
ápolónővér dolgozott a sebészeten, és kifigyelte, hogy 
van két betegük, akik éjjel-nappal váltják egymást és a 
teraszról az én lakásomat figyelik. Felhívta a 
figyelmemet, hogy nagyon vigyázzak, ez volt a 
születésnapi ajándék. 

Még májusban meg kellett szervezni, hogy eltűnjek a 
szemük elől… 

Május 10-én éjjel Beregsurány és Daróc falu közt sík 
terepen átléptük (azaz átcsúsztunk a sűrű drótkerítés 
alatt) a határt, tehát szökésben voltunk. Irány Debrecen, 
majd Ausztria… 

Május 18-án délelőtt 10 óra körül tartóztattak le az apám 
lakásán… 

Az ÁVH még aznap átadott a zöld ÁVH-nak, a nyírbátori 
határőrség Beregsuránynál átadott a szovjeteknek. Innen 
elkezdődtek életem legborzalmasabb napjai, évei… 

Vizsgálati fogságom 6 hónapig tartott… 

 

Mi volt a Gulág előtt? 
 

néhány találkozás után nehéz Rizák Istvánnak 
nevezni interjúalanyomat. Ő inkább Rizák Pista 
bácsi, aki megjárta a Gulágot, és töretlen maradt a 
hite, a szeretete, az embersége, a kedvessége, a 
humora. Bizalommal, kedvességgel fogadott tízedik 
emeleti lakásában. Szobájában sok-sok könyv, 
keresztek, vallási tárgyak, amelyek arról szólnak: 
Istennel meghitt kapcsolatban él. Sokadik 
találkozásunk után kértem meg, beszéljen a Gulág 
előtti életéről, gyermekkoráról. Bőven és bizalommal 
szóltak belőle a történetek. 

 

- Milyen családba született, hogyan teltek gyermekkori 
évei? 

- Édesapám már a húszas évek elején megszerezte a sofőr 
jogosítványát, ebből élt. Utána behívták a huszárokhoz, 
nagyon jól értett a lovakhoz. Erős, jól rátermett ember 
volt. A nagyszüleim cselédek voltak. A nagybátyám 
viszont már akkor is erősen szociáldemokrata 
meggyőződésű ember volt. Akadt is belőle probléma. 
Utána átkerültek Nagymuzsalyba, ahol édesapám parádés 
kocsis lett. Később Beregdarócon traktorozott az apám. 
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Sokat dolgozott, és jó ellátta a családot. Kemény, bátor, 
belemenős ember volt amúgy. 

- Mekkora település volt akkor Nagymuzsaly 

- Négy-ötezer családos. 

- Négy-ötezer család? Akkor azt hárommal, néggyel 
lehet szorozni, ha a lélekszámra vagyok kíváncsi? 

- Lehet, persze. És tiszta reformátusok voltak. Tán 
hárman voltunk katolikusok. Három család. 

- Az édesanyja mivel foglalkozott, mit dolgozott? - 
Iskolai pedellus és takarító volt, az iratokat elhordta, 
elintézte a postát, ezt-azt. 

- Tudták a vallásos életet gyakorolni? 

- Tudtuk, de úgy, hogy nyolc kilométerre kellett eljárni, 
átjártunk Beregszászra. Nagyon vallásos volt az egész 
család, nem volt más út. Szombat esténként rózsafűzért 
imádkoztunk. Hat éves voltam, még nem jártam iskolába, 
de már tudtam olvasni. A kis katekizmusból olvastam fel 
mindig a görögöknek. 

- Ki tanította meg olvasni Pista bácsit? 

- Édesanyám. Hát ő egy csodálatos asszony volt. A 
történelmet úgy tanította, hogy nyáron kivitt az udvarra 
és mutatta például a Tejutat, hogy ott Csaba királyfi lovai 

vágtattak. Mindent megmutatott, elmagyarázott, nagyon 
szerettük. 

- Hányan voltak testvérek? 

- Öten. Négy fiú, egy lány.  

- Jó gyerek volt Pista bácsi? 

- Nem. Szófogadó voltam, de ha megbántottak, akkor 
nagyon kutyavilág jött. Nem féltem a felnőttektől sem.  

- Erős igazságérzete volt? 

- Erős. Mindig. Egyszer például két gyerektársam 
kitalálta, hogy szederindát törnek, és majd ha a bátyám 
lecsúszik a kaolinbánya kifényesedett csúszdáján, amikor 
a végéhez ér, a lábát Jancsi bátyámnak megakasztját, és 
onnan gurulni fog. Ezt a tervet én véletlenül 
meghallottam. Erre törtem én is egy szederindát, leálltam 
a megfelelő helyen, és amikor láttam a két fiút, hogy a 
bátyámat ki akarják csinálni, kiáltottam: Jancsi, ne gyere 
le! Aztán nekiestem a két kölyöknek, és hazáig vertem 
őket. Elképzelhető, hogy ezzel a tövises valamivel mit 
kaptak…Na, hazahúzódtam, mert azért tudtam, hogy baj 
lesz belőle, tehát be az ágy alá. Aztán jött Orbán néni, az 
egyik srác anyja, hogy hol az a tekergő? „Agyonverem, 
hogy ezt a két nagy mamlaszt hazáig verte…” 
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Sunyítottam az ágy alatt, amikor jöttek a bátyámék, 
kiszedtek, és elmondták, hogy mi történt. Végül dicséret 
lett belőle. 

- Milyen tanuló volt Pista bácsi? 

Közepes. Megoldottam a dolgaimat. Második polgáriig 
jutottam el. Csak aztán jött az orosz rendszer, édesanyám 
időközben meghalt ’43-ban. Majd a nővéremmel 
maradtam, édesapámat máshová nevezték ki. De 
édesapám a csehek alatt csinált egy gikszert: átjárt 
Beregdarócra, és összekötője lett az elhárítóknak. Nem 
hivatalosan, csak akkor, ha kapott egy levelet, áthozta, 
átadta, akinek kellett. De a csehek kiszúrták és egyszer 
elkapták: - Adja ide a levelet a zsebéből!  

- Milyen levelet?  

- Hagy nézzük meg!  

- Nézzed az anyádat! 

Apám nagyon erős volt. Azt mondta, engedjetek utamra, 
mert a biciklit széttöröm rajtatok! Vitatkoztak, mire apám 
bekapta a levelet a szájába, megette. No, feltették a 
biciklit a kocsira, apámat letartóztatták. De az öreget két 
napig nem tudták lefogni. Végül azt csinálták, hogy a 
szőnyeg egyik oldalán beszélt hozzá a kihallgató, a háta 
mögött meg kirántották alóla a szőnyeget.  Így tudták 
megbilincselni. A talpát szétverték. Egy hétig ütötték. De 

nem mondta meg, hogy kinek kellett volna vinnie a 
levelet Hat évet kapott. Aztán a bécsi döntés értelmében 
három év után szabadult. De még akkor is csak mankóval 
tudott járni. 

Később kiérdemelte azt, hogy állami állása volt, és oda 
helyezték, ahová kérte. Először a beregszászi kórházba 
főportásnak, aztán 1943-ban Sátoraljaújhelyre helyezték, 
majd tovább Debrecenbe. 

- Milyen szakmákat tanult Pista bácsi? 

- A mozigépész szakmát tanultam ki először, de az 
szerencsétlen helyzetet hozott, mert orosz filmeket kellett 
vetíteni, azokat meg nem szerette senki. 

- De azért jó szakma volt, azt meg kellett tanulni, nem 
volt egyszerű. 

- Hát hogyne! Vizsgázni is kellett és vizsgáztam is 
belőle! De nagyon nem szerettem. A vidéki parasztok 
nem adtak semmit, nem szerettek, mert orosz filmeket 
kellett vetítenem. Körülbelül két év után elszegődtem a 
beregszászi kórházba villanyszerelő tanulónak. Egy év 
után vizsgáztam a szaktárgyakból, és a beregszászi 
kórház villanyszerelője lettem. 

Azt még ide el kell mondanom, hogy a kórházban 
szerveződött egy színjátszó csoport, ahová Nádasdi Anna 
néni, aki szervezte a csoportot, felkért egy szerep 

26



Sunyítottam az ágy alatt, amikor jöttek a bátyámék, 
kiszedtek, és elmondták, hogy mi történt. Végül dicséret 
lett belőle. 

- Milyen tanuló volt Pista bácsi? 

Közepes. Megoldottam a dolgaimat. Második polgáriig 
jutottam el. Csak aztán jött az orosz rendszer, édesanyám 
időközben meghalt ’43-ban. Majd a nővéremmel 
maradtam, édesapámat máshová nevezték ki. De 
édesapám a csehek alatt csinált egy gikszert: átjárt 
Beregdarócra, és összekötője lett az elhárítóknak. Nem 
hivatalosan, csak akkor, ha kapott egy levelet, áthozta, 
átadta, akinek kellett. De a csehek kiszúrták és egyszer 
elkapták: - Adja ide a levelet a zsebéből!  

- Milyen levelet?  

- Hagy nézzük meg!  

- Nézzed az anyádat! 

Apám nagyon erős volt. Azt mondta, engedjetek utamra, 
mert a biciklit széttöröm rajtatok! Vitatkoztak, mire apám 
bekapta a levelet a szájába, megette. No, feltették a 
biciklit a kocsira, apámat letartóztatták. De az öreget két 
napig nem tudták lefogni. Végül azt csinálták, hogy a 
szőnyeg egyik oldalán beszélt hozzá a kihallgató, a háta 
mögött meg kirántották alóla a szőnyeget.  Így tudták 
megbilincselni. A talpát szétverték. Egy hétig ütötték. De 

nem mondta meg, hogy kinek kellett volna vinnie a 
levelet Hat évet kapott. Aztán a bécsi döntés értelmében 
három év után szabadult. De még akkor is csak mankóval 
tudott járni. 

Később kiérdemelte azt, hogy állami állása volt, és oda 
helyezték, ahová kérte. Először a beregszászi kórházba 
főportásnak, aztán 1943-ban Sátoraljaújhelyre helyezték, 
majd tovább Debrecenbe. 

- Milyen szakmákat tanult Pista bácsi? 

- A mozigépész szakmát tanultam ki először, de az 
szerencsétlen helyzetet hozott, mert orosz filmeket kellett 
vetíteni, azokat meg nem szerette senki. 

- De azért jó szakma volt, azt meg kellett tanulni, nem 
volt egyszerű. 

- Hát hogyne! Vizsgázni is kellett és vizsgáztam is 
belőle! De nagyon nem szerettem. A vidéki parasztok 
nem adtak semmit, nem szerettek, mert orosz filmeket 
kellett vetítenem. Körülbelül két év után elszegődtem a 
beregszászi kórházba villanyszerelő tanulónak. Egy év 
után vizsgáztam a szaktárgyakból, és a beregszászi 
kórház villanyszerelője lettem. 

Azt még ide el kell mondanom, hogy a kórházban 
szerveződött egy színjátszó csoport, ahová Nádasdi Anna 
néni, aki szervezte a csoportot, felkért egy szerep 

27



eljátszására. Ettől kezdve a színjátszó csoport hivatalos 
tagja lettem, és rendszeresen rész vettem a próbákon és 
szerepeltem. A városi fiatalok között megtaláltam a 
helyem, hisz ők is tiszta magyar fiúk voltak. Egymás 
között politizáltunk, megbeszéltük a napi politikát, végül 
megszerveztük azt, hogy ellenőrizzük este az orosz 
katonák viselkedését, mert a munkából hazatérő nőket 
molesztálták. Egy párrendreutasítás után a katonaság 
elrendelte: a laktanyából a katonák este hat óra után ne 
jöhessenek ki az utcára. 

Engem át akartak szervezni az orosz színjátszó csoportba, 
amit természetesen nem vállaltam, ez is hozzátartozott a 
bűnömhöz, emiatt felfigyeltek rám. 

 

nagyjából innen, ettől az időszaktól kezdődik a 
gulágos korszak, vagyis: amikor megszűnik ez a 
viszonylag nyugodt világ.  

Következzen Rizák István monológja, amely utólag 
csak minimálisan lett kiegészítve, módosítva, 
többnyire csak félreérthető fogalmazásokat 
próbáltam tisztázni. 

„Jelentkezés” málenkij robotra 

 

Rizák István 2017. május elsején töltötte be a 86-ik 
életévét. Nagymuzsalyban született, Beregszászon nőtt 
fel. Úgy került oda, hogy Beregszászban édesapját 
már a csehek ideje alatt a magyarságáért elítélték hat 
évre, majd a bécsi döntés határozata szerint a 
visszaadott területeken élő politikai foglyokat a 
cseheknek szabadon kellett bocsátani. Így édesapja 
„csak” 3 évet ült le, amiért később jutalmazták is, 
vitézségi érmet és nemzetvédelmi keresztet kapott 
vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzótól. 

- Büszke vagyok rá, hogy 14 évvel később én is 
ugyanabban a börtönben ültem, és én is magyarságomért. 
1944 őszén én Kárpátalján maradtam. Édesapámat a 
minisztérium áthelyezte Sátoraljaújhelyre, ahol az 
elmegyógyintézetben dolgozott, mint ápoló. Én és a 
nővérem maradtunk Kárpátalján, az ő férje, a sógorom 
hősi halált halt a Don-kanyarnál. A nővéremnek 
fűszerüzlete volt, én, mint fiatal gyerek, ott segédkeztem 
neki, miközben beregszászi polgári iskolába jártam. 
Éltük napjainkat, közben a szovjet hadsereg szépen 
nyomult előre, végül 1944 őszén megjöttek a szovjetek, 
megszállták Beregszászt is. Két és fél órás lövöldözés 
után a magyar hadsereg visszavonult Csap irányába, a 
szovjetek elfoglalták Beregszászt. Másnap reggel 
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kerültünk ki az utcára, nem hallottunk addig orosz 
nyelven beszélni senkit, mivel Beregszász színtiszta 
magyar város volt; tiszta, nagyszerű, olyan, mint egy 
ékszerdoboz, már akkor le volt csatornázva, volt központi 
vízellátása. Én ott rekedtem, édesapám kérte, hogy 
maradjak velük. Nem gondoltuk mi, hogy olyan erős 
határok lesznek, amilyeneket a szovjetek létesítettek. A 
háború folyt, amikor megjött a hirdetés, hogy 18 évtől 50 
éves korig minden férfi jelentkezzen az úgynevezett 
málenkij robotra. Arra hivatkozva toboroztak, hogy a 
visszavonuló német hadsereg felrobbantotta a vasúti 
síneket; három napig kell ott dolgozni, és utána haza fog 
menni mindenki. Három napra pakoltak maguknak 
élelmet. Szegény nagybátyám ott halt meg rá két hétre, 
hogy elvitték. Szolyváig gyalog mentek, amikor 
Beregszászt elhagyták, már az úton tapasztalták, hogy ez 
nem egyszerű kirándulás lesz, és nem biztos, hogy csak 
három napig fog tartani. 

- Hogyan hirdették a kicsi munkát?  

- Az egész úgy kezdődött – amit Zsukov szárnysegédjétől 
tudok, mivel együtt voltam vele lágerben -, hogy a 
cionisták a kémelhárítókon keresztül elhíresztelték a 
szovjet hadseregben: úgy készüljenek átjönni a 
Kárpátokon, hogy Magyarországon már a népet 
felkészítették az érkezésükre. És ahogy bejönnek, hátba 
fogja támadni a szovjeteket a magyar nép. Ezért azt 
javasolták, hogy amint bejönnek, tartóztassanak le 

minden 18 és 50 év közötti magyar férfit, vegyék őket 
katonai állományba, és mint hadifoglyot, vigyék őket 
lágerekbe. Ennek értelmében kitették a plakátokat, hogy 
kötelező jelentkezni minden magyar és sváb ajkú 
embernek egy kis munkára három napi élelemmel. 
Elvileg a síneket kellett volna javítani, hogy a szovjet 
utánpótlás megoldható legyen. Én még akkor csak 14 
éves voltam, tehát nem kellett jelentkeznem, viszont 
beleesett a bátyám és a nagybátyám. És itt jön egy 
érdekesség: a nagybátyámnak megmaradt az Orosz 
István név, mivel neki nem voltak politikai problémái. 
Az apámnak már a csehek alatt volt politikai 
bonyodalma, ő hat évet kapott. Na, most a csehek 
kitalálták, hogy minden gyereket, aki nevelőszülőnél nőtt 
fel, a nevelőszülő nevére kell venni, akkor is, ha már 
felnőtt. Így lett az apám Oroszból Rizák. Így már a 
bátyám is Rizák volt, amiért javasolták neki, mivel nem 
magyaros a neve, maradjon otthon és hallgasson. 

- Voltak, akik kételkedtek és nem jelentkeztek? 

- Nem, olyan nem volt. Olyan akadt, hogy átszökött 
Magyarországra. De mindenki elhitte, hogy csak három 
napi munka lesz. Nem sejtették, hogy mi van a háttérben, 
másrészről féltek az oroszoktól.  

Az lett a vége, hogy a zsidó munkaszolgálatosokat is 
összeszedték, akiket a kárpátaljai nép mentett meg a 
visszavonuló hadseregtől, lemaradt munkaszolgálatosok 
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egyenruhában, akiknek katonai egyenruhájuk volt, csak 
sárga karszalaggal. Eldugdosták őket pincékben, a 
kórházban megindult a gyűjtés, civil ruhát adtak nekik. 
Mivel német hangzású nevük volt, kiszűrték őket, 
összegyűjtötték, belőlük lettek Szolyván a felügyelők a 
lágerben.  

Cukor helyett üvegpor 

 

Amit most mondok, komoly dolog, arról soha nem 
beszéltem. Igazolni tudom, ami elhangzik, megvannak a 
dokumentumok is róla. A zsidó emberek, akik az 
élelmezést végezték, borzasztó dolgot műveltek: ellopták 
a cukrot és üvegport kevertek a helyére a maradékhoz. 
Azt adták a szolyvai lágerben az embereknek. Miután azt 
megették, lesárgultak a foglyok. Eldugultak az 
epecsatornák és hamarosan megkezdődtek az 
elhalálozások. Akikről már tudták, hogy rövidesen meg 
fognak halni, azokért szekérrel lehetett menni Szolyvára 
és hazavinni. Beregszászból Nagy Sándor bácsit hozták 
haza, a beregszászi kórházban boncolták fel.  

Dr. Takács Ferenc kórboncnokkal és a laboránssal 
gyakran beszélgettem, sokat jártam hozzájuk, mint 
fiatalember. Egyszer a főorvos mondta: nagyon furcsa, 
hogy akiket Szolyváról hazahoztak, azoknak az 
epehólyagjuk és az epecsatornájuk tele van üvegporral. 
Ebbe halt bele 400-500 ember.  

Pedig a többség annyi ennivalót vitt magával, hogy egy 
hónapra is elég lett volna nekik, tehát nem éhen haltak.  

Gyanítható, hogy bosszú volt, amiért a zsidóságot 
összeszedték; márpedig Kárpátalján nagytömegű 
zsidóság élt, lakott. Aztán talán észhez tértek, mert 
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elengedték őket, szabadlábra helyezték. A zsidókat nem 
vitték tovább, rájöhettek, hogy ők ölik az embereket, a 
Szovjetuniónak viszont nem halottakra, hanem dolgozó 
emberekre volt szüksége. 

- Miért a magyar hadifoglyokon álltak bosszút?   

- Horthy a zsidókat behívta munkaszolgálatosoknak, 
azért, hogy Hitlertől, illetve Szállasiéktók a zsidó 
férfiakat megmentse. Ez tulajdonképpen óvintézkedés 
volt a zsidók érdekében. Később a hadifoglyok táborokba 
kerültek, ahol katonaként kezelték őket. De ezek sose 
voltak igazi katonák. Beregszászon, Munkácson, tehát 
Kárpátalján éppen ezért elengedték az ilyeneket. A 
bátyám vagy hetven zsidót bújtatott el a műszaki 
folyosón, a szuterénben. 

- Mi lett aztán a magyarokkal? 

A magyarok, akik életben maradtak, tovább mentek 
Szolyváról Sztari Szamborba. A zsidókat elengedték, a 
magyarok pedig az üvegpor miatt meghaltak. Nem volt 
járvány, nem éheztek. Azóta nagy magyar temetőnek 
hívják azt a települést. Tizenöt ezer ember halt meg azon 
a helyen. 

Félrecsatolás 

 

Az életképeseket a Kaukázusba vitték mezőgazdasági 
munkára, kevesen kerültek csak haza. Egy hadköteles 
sem volt köztük. Aki hadköteles volt, a magyar 
hadsereggel ment és később fogságba került. Kárpátalján 
először csináltak egy laza határt, amivel éreztették, hogy 
mi fog következni, megengedték, hogy a felsőbb réteg, az 
értelmiség átszökjön Magyarországra.  

Megmondták, Csehszlovákiához nem engedik csatolni, 
annak ellenére, hogy előtte Sztálin aláírta az egyezményt, 
miszerint visszaadják Csehszlovákiához, ahogy az volt 
1938 előtt. Ezt megszegve - természetesen - 
Szovjetunióhoz csatolták. Erőszakos, kemény lépésekkel 
foglalták el, és amikor az értelmiség már 
Magyarországon volt, a magyar nemzetiségű 18-52 éves 
férfiakat még a kórházi ágyból is kiszedték, persze a 
magyar és sváb hangzású nevűeket. 
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Borba fulladó barátság 

 

Népszavazást tartottak. A szavazóbizottsághoz nekünk 
kellett vinni a bort a pincesorról, mert ahová az oroszok 
még nem törtek be, ott volt bor, de sok orosz katona 
részegen belefúlt a borba egyes pincékben. Amikor 
elapadt a bor, akkor találták meg a halottakat.  

Megcsinálták a választást, új választási bizottságot 
hoztak létre a helyi, régi kommunistákból, akik 
szerencséjükre megúszták, mert nagyon nehezen tudták 
igazolni magukat. Megúszták azt, hogy tulajdonképpen 
kommunisták voltak. Horthy idejében, ha valaki 
kommunista volt, párttag volt, annak semmi baja nem 
esett, azon kívül, hogy május elsejét megelőző nap be 
kellett menni a rendőrségre, jelentkezni, hogy nem 
készülnek semmi tüntetésre. Ezzel el volt intézve, akik 
tevékenykedtek és szervezkedtek, azokat le is 
tartóztatták. Nagyon szeretetre méltó nép lakott 
Kárpátalján, akik nagyon sokat szenvedtek. Merem 
állítani, hogy a magyar nemzet összes bűnéért, amit rá 
fogtak, azért a kárpátaljai nép megszenvedett és szenved 
a mai napig. 

 

  

aki magyar, az magyar 

 

Ebben a miliőben én 13-14 évesen már kezdtem 
gondolkodni, látni. Engem a nevem mentett meg, és a 
bátyámat is. Nagyapám neve Orosz Gergely volt. 1930-
ban egy rendelet értelmében a csehek átváltoztatták apám 
nevét Rizákra, mert a nagyszüleim járványban 
meghaltak, és apámat egy Rizák nevű tanító vette 
magához. Így lett a rendelet szerint a családi neve Rizák. 
Ez oroszul vágót, hentest jelent. Bátyámnak így sikerült 
megúsznia Szolyvát.  

A későbbiekben a fiatalok élére állt egy idősebb hölgy, 
Nádasdi Anna néni. Ő színésznő volt, valamikor 
Beregszászba ment férjhez, és összegyűjtötte a tehetséges 
fiatalokat, aztán magyar színjátszó csoportot alakítottunk. 
Ez a kis csoport volt a beregszászi magyar színház alapja. 
Csodálatos volt bemutatni operetteket, különböző 
szatirikus műsorokat rendeztünk, faluról falura járva, 
természetesen a magyar nyelvet igyekeztünk fenntartani. 
Az ukránoknak ez bántotta a csőrét. Nyilvános 
felszólítást kaptam én is, mint ukrán Rizák. Ezt kikértem 
magamnak, mert én magyarnak vallottam magam, 
magyar voltam, magyar vagyok. Apám is mindig 
tiltakozott az ellen, ha őt más nemzetiségűnek mondták.  
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készülnek semmi tüntetésre. Ezzel el volt intézve, akik 
tevékenykedtek és szervezkedtek, azokat le is 
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a mai napig. 
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tiltakozott az ellen, ha őt más nemzetiségűnek mondták.  
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Kértek, hogy lépjek be az ukrán színjátszó csoportba, de 
mondtam, nem tudom sem az ukrán, sem az orosz 
nyelvet. Akkor hagyjam ott a magyar színjátszókat? Hát 
én nem hagytam.  

- Játszottak aztán darabokat? Miket, milyen 
körülmények között, hol? 

- A magyar színházban magyarul játszottam. Mentünk 
faluról falura vasárnaponként, meg néha szombaton is. 
Játszottuk például a Csárdáskirálynőt, a János vitézt. 
Nagy sikerek voltak. Lelkesek voltunk, fiatalok, 14-15 
évesek. 

 

Félni kellett… 

 

Beregszászon 1946-47-ben, amikor bejöttek az oroszok, 
bevezették a kötelező politikai képzéseket. Volt egy 
alkalom, amikor én már inas voltam, tanuló az 
elektromos szakmában. A kórház igazgatója tartott 
előadást a szovjet iparról és általános politikáról. Össze-
vissza hazudozott arról, hogy  a harkovi gyár gépei, 
műszerei  felülmúlják minőségben az angliai ipar 
műszereit. Én pedig felálltam, és mondtam: sajnos, ez 
nem igaz. Ugyanis, amit az angoloktól kaptunk gépeket a 
kórházunkba, azok a sebészeten, a sterilizálóban, a 
műtőben 1937 óta üzemelnek egyhuzamban. Amit pedig 
Harkovtól kapunk, 2-3 hétig tart, és kiégnek a betétek. 
Félt is az igazgató, hogy én talán egy provokátor, egy 
beépített ember vagyok, mert bárki nem merte volna ezt 
így elmondani. Félni kellett ám.  

Az igazgató azt mondta, Amerikában, aki meghazudtolja 
a politikai előadót, azt agyonlövik. Figyelmeztetett, 
fogjam be a számat, mert ennek nincs értelem. Erre egy 
inastársam megszólalt: az igazságért ott nem bántják az 
embert. Három hét múlva figyelmeztetett egy volt apáca, 
Tekla nővér: vigyázzak, mert a sebészeti erkélyről 
állandóan figyelnek messzelátóval, ahol Markó Jancsi 
barátommal laktunk. Aztán én is észrevettem, hogy 
messzelátóval a mi irányunkba figyelnek, váltják 
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beépített ember vagyok, mert bárki nem merte volna ezt 
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Az igazgató azt mondta, Amerikában, aki meghazudtolja 
a politikai előadót, azt agyonlövik. Figyelmeztetett, 
fogjam be a számat, mert ennek nincs értelem. Erre egy 
inastársam megszólalt: az igazságért ott nem bántják az 
embert. Három hét múlva figyelmeztetett egy volt apáca, 
Tekla nővér: vigyázzak, mert a sebészeti erkélyről 
állandóan figyelnek messzelátóval, ahol Markó Jancsi 
barátommal laktunk. Aztán én is észrevettem, hogy 
messzelátóval a mi irányunkba figyelnek, váltják 
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egymást a figyelők. Akkoriban elég volt, ha valakit 
kiszúrtak, és azt mondták, hogy ekkor és ekkor hallgatta 
a Szabad Európát, amire tanú van. Általában persze 
hallgatták a Szabad Európát az emberek, elmondták 
egymásnak, hogy mit hallottak. És akkor elkezd működni 
az ember agya, vajon ki mondhatta, és kivel beszéltem 
erről.  Aztán sok embert elvittek, letartóztattak vagy 
beszerveztek ügynöknek. 

Megfélemlítették a népet. Két fiatalembert ismertem, 
nem tartoztak a színjátszó csoporthoz, akik mondták 
nekem: apádék Magyarországon vannak, mi lenne, ha 
átszöknénk. Előtte én már kétszer is kérvényt adtam be, 
hogy átjövök a szüleimhez, de mindig megtagadták. Ezek 
voltak a 48-49-es évek. 

- Ekkor pontosan hol voltak, milyen körülmények 
között? 

Én Beregszászon maradtam a nővéremmel és az egyik 
bátyámmal, apám pedig akkor már Debrecenben lakott. 

 

 

Szökés a határon 

 

A kórház elmegyógyintézete Búcsúban, Beregdaróchoz 
közel volt. Láttam, hogy meg van szervezve a határ 
őrizete, naponta boronálják a határzónát, a magyar 
oldalra is átmennek. A szovjetek csinálták, de átjöttek a 
magyar oldalra is boronálni. Sok drót volt, szinte 
lehetetlennek tartottam átjutni. Mondták ezek a fiúk, 
hogy ha merjük, akkor meg tudjuk csinálni az átjutást. 
Kifigyelték a járatokat, ahol keresztezték egymást az 
őrök. Elbújtunk a búzatáblánál, megvártuk, hogy 
elmennek az őrök, és gyerünk át a határon.  

A szovjet határon akkor átjönni kész öngyilkosság volt. 

A két oldalon egyenes drótfal, amin át kellett bújni, utána 
pedig jött egy M betű, aminek a belső szárai a földtől 50 
centiméterre voltak, ebben rakétahuzal volt kihúzva, drót; 
sokszor a nyulak is, ha hozzáértek, felrepítették a rakétát.  
Egy csőre volt ráhúzva a rakéta, ha a dróthoz hozzáért 
valami, akkor szikrázott, begyújtotta a rakétát, és abban a 
pillanatban már ment is a katona, hogy mi történt. Tehát 
nekünk ez alatt a drót alatt kellett átbújni. Szépen, simán 
sikerült Gyurinak, a barátomnak, de rajta volt egy orosz 
katonakabát, ami az utolsó kerítésnél beakadt. 
Odakúsztam hozzá és nagy nehezen kihúztam a kabátból, 
sikerült átjönni, de már akkor hallottam, hogy lőnek ránk. 
A golyó becsapódott, szinte füttyentett, mintha a füvet 
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egymást a figyelők. Akkoriban elég volt, ha valakit 
kiszúrtak, és azt mondták, hogy ekkor és ekkor hallgatta 
a Szabad Európát, amire tanú van. Általában persze 
hallgatták a Szabad Európát az emberek, elmondták 
egymásnak, hogy mit hallottak. És akkor elkezd működni 
az ember agya, vajon ki mondhatta, és kivel beszéltem 
erről.  Aztán sok embert elvittek, letartóztattak vagy 
beszerveztek ügynöknek. 
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Én Beregszászon maradtam a nővéremmel és az egyik 
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őrök. Elbújtunk a búzatáblánál, megvártuk, hogy 
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Egy csőre volt ráhúzva a rakéta, ha a dróthoz hozzáért 
valami, akkor szikrázott, begyújtotta a rakétát, és abban a 
pillanatban már ment is a katona, hogy mi történt. Tehát 
nekünk ez alatt a drót alatt kellett átbújni. Szépen, simán 
sikerült Gyurinak, a barátomnak, de rajta volt egy orosz 
katonakabát, ami az utolsó kerítésnél beakadt. 
Odakúsztam hozzá és nagy nehezen kihúztam a kabátból, 
sikerült átjönni, de már akkor hallottam, hogy lőnek ránk. 
A golyó becsapódott, szinte füttyentett, mintha a füvet 
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kaszálta volna le mellettem. Gyorsan bementünk egy 
mocsaras részre, elbújtunk, csendben voltunk, 
hallgattunk. Jöttek, de ők még jobban féltek. Jöttek a 
katonák kutyával, és mondták: állj, állj, állj! Ott rohantak 
el mellettünk a kutyákkal, ők mentek tovább, mi meg 
jöttünk Magyarország irányába. Hárman voltunk. Elértük 
Barabás községet, ami most határközség. Először attól 
tartottunk, ha Barabásra bemegyünk, ott biztos lesznek 
határőrök, akik éberen figyelnek. Meghúzódtunk a 
mezőn, az út mellett, ami kivezetett a mezőre. Jött egy 
fiatal gyerek régi levente sapkában, kapát húzott maga 
után és dalolt. Szóltunk neki, mire ő: - Maguk azok? 
Jöjjenek velem!  

Világos volt, elvezetett a kertjük alá, a góré mellett 
leültetett bennünket. Szólt az édesapjának. Az édesapja 
jött is, kék surc, kötény volt rajta, az alatt hozta a 
kenyeret meg a szalonnát nekünk. Mondta, hogy 
hajnalban bemondta a hangos bemondó a faluban, hogy 
határsértők jöttek át, aki bújtatja őket, büntetésben 
részesül, és a szovjet hatóságnak átadják bűnpártolásért. 
Nem akartuk bajba sodorni ezeket az embereket, ezt 
mondtuk is nekik. Ez 1951-ben volt, akkor töltöttem be a 
20. életévemet. Magabiztos voltam, fiatal. Nem féltem.  

Kis idő múlva jött a néni is, ő meg hozott egy kanna tejet. 
Megittuk, raktunk ennivalót is, mondták, hogy menjünk 
Tarpa irányába, ott nem fognak keresni bennünket. 
Nagyon jó útmutatást adtak. Délre gyalog értünk Tarpára. 

És micsoda csodálatos nép a beregi nép! Egy idős bácsi 
kaszálta a szénát: Jó napot! – köszöntünk. Ránk nézett a 
bácsi. Kérdeztük: nincs-e egy kis vize, nagyon szomjasok 
vagyunk.  

Letette a kaszát, odament a szekér oldalához, a tarisznyát 
elővette, kendőbe be volt csomagolva almás rétes 
sütemény. Kivette és mondta, hogy előbb egyenek, aztán 
igyanak. Tudták, hogy mire van szüksége az ilyen 
embernek. Nagyon büszke vagyok a fajtámra.  

Befektetett bennünket a szekérbe, ránk szórta a szénát; 
közben megjött a fia, ő is nemrégen került haza a 
Szovjetunióból, hadifogságból. Ránk szórták a füvet, úgy 
vittek át a lakott területen a komphoz a Szamosra. 
Szóltak a komposoknak, hogy itt van három fiú, 
vigyenek át, ingyen, díjmentve. Jött hát egy szekér, tele 
volt szénával. Mire minket a komp átvitt a Szamoson, a 
túlsó oldalon megérkeztek a motoros határőrök, 
rendőrök. De a szállítók olyan ügyesen irányították a 
fuvart, hogy amint a szekér jött le a kompról, félig 
beborult a vízbe, félig meg a kompon maradt. A komp 
tehát nem tudott visszamenni a motoros rendőrökért. Mi 
pedig gyorsan kimásztunk a széna alól és 
szétspriccoltunk. Gyuri Mátészalka, mi Nyírbátor 
irányába mentünk.  

- Fel tudja idézni az akkori érzelmeit, félelmeit, 
reményeit? 
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kaszálta volna le mellettem. Gyorsan bementünk egy 
mocsaras részre, elbújtunk, csendben voltunk, 
hallgattunk. Jöttek, de ők még jobban féltek. Jöttek a 
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határőrök, akik éberen figyelnek. Meghúzódtunk a 
mezőn, az út mellett, ami kivezetett a mezőre. Jött egy 
fiatal gyerek régi levente sapkában, kapát húzott maga 
után és dalolt. Szóltunk neki, mire ő: - Maguk azok? 
Jöjjenek velem!  

Világos volt, elvezetett a kertjük alá, a góré mellett 
leültetett bennünket. Szólt az édesapjának. Az édesapja 
jött is, kék surc, kötény volt rajta, az alatt hozta a 
kenyeret meg a szalonnát nekünk. Mondta, hogy 
hajnalban bemondta a hangos bemondó a faluban, hogy 
határsértők jöttek át, aki bújtatja őket, büntetésben 
részesül, és a szovjet hatóságnak átadják bűnpártolásért. 
Nem akartuk bajba sodorni ezeket az embereket, ezt 
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Kis idő múlva jött a néni is, ő meg hozott egy kanna tejet. 
Megittuk, raktunk ennivalót is, mondták, hogy menjünk 
Tarpa irányába, ott nem fognak keresni bennünket. 
Nagyon jó útmutatást adtak. Délre gyalog értünk Tarpára. 

És micsoda csodálatos nép a beregi nép! Egy idős bácsi 
kaszálta a szénát: Jó napot! – köszöntünk. Ránk nézett a 
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vagyunk.  
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- Először kényelmesen, nyugodtan teltek az események. 
Akkor vált izgalmassá, amikor a motoros rendőrök 
integettek, hogy a komposok vigyenek vissza minket. De 
azok olyan ügyesen csinálták a szekér beborítását, hogy 
csak nevettem az egészen. Semmi félelemérzetem nem 
volt. De végig nem volt félelem bennem, olyan kedvesek 
voltak az emberek velünk. 

Az árok partja, ahogy ki van ásva, oda leültetett 
bennünket egy öreg juhász. Letakart a subájával, és ott 
ült mellettünk, amikor jöttek az ávósok. Kérdezték: nem 
látott erre fiúkat, három fiút elmenni? Erre a juhász 
mondta, hogy két fiú járt erre, de elmentek arra, az almás 
fele.  

No, az ávósok, mint a félőrültek, úgy elsiettek. Mi meg 
később kibújtunk a rejtekből, mentünk tovább Debrecen 
felé. Ez volt 1951-ben. 

 

Nem sikerült a menekülés 

 

Érdekes volt, hogy Hajdú-Bihar megyéig bennünket a 
tenyerükön hordtak az emberek. Viszont Téglás 
határában, amikor odamentünk vizet kérni egy kapáló 
embertől, azt mondta, hogy menjetek, szerezzetek 
magatoknak, mert messziről kell ezt hozni. Nem adott 
vizet. A komám kérdezte is - dühös lett -; Verjem meg 
ezt az embert, amiért nem adott vizet? De a verekedés 
veszélyes lett volna, az lett volna a vesztünk.  

Aztán csak megérkeztünk Debrecenbe, gyalog jöttünk 
végig. Történt még egy érdekes eset Nyírbátorban. Egy 
parkos résznél voltunk, közel a vasútállomáshoz, ahol 
razziáztak a határőrök és rendőrök. Minket kerestek. Mi 
bent, a váróteremben voltunk. Ahogy jöttünk ki, a 
kiskatonák mindenkit igazoltattak az ajtónál, de hozzánk 
nem szóltak. Látszott rajtunk, hogy mi nem az 
anyaországhoz tartozó emberek vagyunk, az öltözékünk 
olyan volt, szóval, munkaruhában voltunk. A barátom 
nadrágban, ingben.  

Délután értünk Debrecenbe. Édesapám portás volt a Bem 
téren lévő kórházban, oda akartunk merészkedni, de 
isteni szerencsére észrevettük, hogy egyenruhások 
jönnek-mennek, figyelték az öreget. A Nagyerdőn a 
fürdő mögötti szénaboglyába fészkeltük magunkat, és ott 
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aludtunk. Debrecenben a református egyháznak, a 
diakónusoknak volt egy lakóépülete, onnan jöttek ki 
nővérek, akiknek mondtuk, hogy éhesek vagyunk. Adtak 
kenyérjegyet. Azzal elmentünk a boltba, és ki tudtunk 
váltani egy kiló kenyeret. Hát, igencsak jó étvággyal 
elfogyasztottuk. Tudtam, hol laknak a szüleim, 
gondoltam, hátha van otthon valaki. Mostohaanyám, 
vagy bárki, mert édesanyám már korábban meghalt.  

Sikerült bejutni az utcába, ám ott is igazoltattak a sarkon 
- megúsztuk. A mostohaanyám nyitott ajtót, borzasztóan 
megijedt, de egyben örült is. Mondta, hogy siet, 
mihamarabb szól apámnak: - Jöjjön haza, és mondja 
meg, hogy most mit csináljunk!  Ahogy ment ki a kapun, 
őt lestoppolták és bejöttek az ávósok. Elkezdtek volna 
igazoltatni bennünket, mire mi mondtuk, hogy nagyon jól 
tudják, nekünk ilyen papírunk nincs. Megbilincseltek, 
bevittek a Kossuth utcai rendőrkapitányságra, majd aznap 
átadtak a szovjeteknek.  

Levittek Nyírbátorba, késő délután érkeztünk a határhoz, 
átadtak Búcsú községnél, onnan vittek Beregszászba. A 
határőrök nagyon rendesek voltak velünk, fiatal magyar 
katonák. Jóllakattak bennünket, hozták a kondérból a 
színe-java húsokat, gulyást. Hát, mi örültünk, hogy 
egyáltalán életben maradtunk, mert az oroszok elég 
komolyan vették ezt a kis kirándulást. Ez történt 1951. 
június 18-án. 

Büntetések 

 

A fogdában a vasablak be volt hegesztve, a vasajtó be 
volt zárva. Szalma volt leszórva alánk, a sötétben 
patkányok szaladgáltak. Egy hónapot töltöttünk itt, bár 
akkor nem is tudtuk, mennyi ideje vagyunk ott.  

Egyszer felvittek és megnyírtak bennünket, 
szőrtelenítettek. Egy hónapig tartottak állati körülmények 
között, és nem tudtuk, hogy miért. Most, amikor 
belenéztem a papírjaimba, most jöttem rá az indokra. 
Ugyanis 1951 májusában a Szovjetunió Legfelsőbb 
Tanácsa hozott egy határozatot, amely szerint azokat a 
határsértőket, akik május végéig határt sértettek, ha nem 
politikai vagy kriminális bűnözők, amnesztiában 
részesítik. Tehát, szabadlábra kellett volna már minket 
helyezni, amikor átvettek. Június 18-ával indították meg 
a letartóztatási eljárást és helyeztek vizsgálati fogságba, a 
KGB börtönbe, Ungváron. Ez azért volt, hogy ne 
jelenjünk meg az utcán két hét múlva, mert az borzasztó 
sértő lett volna rájuk nézve. Egy hónapot csúsztattak a 
dátumommal. Nem foglalkoztam vele. Átkerültem a 
vizsgálati fogságba, itt kezdődött az igazi kálvária. KGB 
vizsgálati fogságban lenni. Senkinek nem kívánom azt, 
ami ott volt! Az erős, egészséges fiatalemberből olyan 
csontvázat varázsoltak rövid idő alatt, hogy csoda.  
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Volt vizes karcel, száraz karcel és boksz. A bokszok 
ajtaján volt egy nagy lyuk, azon át figyeltek. Csak állni 
lehetett benne, nem tudtunk, nem is volt szabad leülni, 
vízben álltunk, egy szál hosszú ingben, hogy az őrség 
megismerje, hová tartozik ez az ember. Ha elszenderedett 
a rab, vagy nekidőlt a falnak, akkor az őr egy vödör hideg 
vizet a lyukon keresztül beöntött, felébresztette a rabot.  
Borzasztó állapotok voltak.  

mit jelentett ellenszegülni? 

  

Egyszer bemutattak nekem egy tolmácsot. Milicista volt, 
hadnagyi rangban, Várpalánkra való. De én ezt akkor 
láttam meg, amikor alá kellett volna írni a 
jegyzőkönyveket hat hónap elteltével.  Mindent oroszul 
írtak, oroszul kérdeztek, én nem tudtam rá válaszolni. 
Nem tudtam egy szót sem oroszul, csak annyit, hogy 
üdvözöllek, hogy vagy, hogy hívnak, de komoly beszédet 
folytatni még utcanyelven sem tudtam. Nem is szerettem 
azt a nyelvet, nem is volt alkalmam megtanulni, mert 
Beregszász egy színtiszta magyar település volt, 
magyarok között éltem.  

Én a felvett jegyzőkönyveket nem akartam aláírni, mert 
egy szót sem értettem belőle. 

- Mi lett a következménye? 

- A cellában nappal nem lehetett lefeküdni, leülni is csak 
úgy, ha elfértünk a lócán. Ha egyáltalán volt. Este tíz 
órától lehetett lefeküdni, igen ám, de akkor meg 
kezdődtek a kihallgatások. Egy hatalmas, kisportolt, 
Sztrogonov, azaz szigorú nevű ember hallgatott ki. Egész 
éjjel ülni ezzel a szörnyeteggel. Olyan nagy tehén, 
kisportolt, kemény legény volt. Egyszer a földhöz vert, 
végig taposott rajtam, végig vágott rajtam. Majdnem 
kiszakadt a hátam. Tipikus gazember volt, a szeme sem 
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állt jól. Morog magában, ír valamit, aztán széttépi. 
Újrakezdi, írja, széttépi. Nem tudott velem mit kezdeni. 
Nem tudott mit kérdezni, én meg semmit nem értettem. 
Végül megírt egy jó pár oldalt, és mondta, írjam alá. De 
hát oroszul volt írva! Nem írtam alá semmit. Így ment 
minden éjszakám, napról napra, egy fél évig. De nem 
ment a megtörésem. Végül úgy fejeződött be, hogy hat 
nap bokszba kerültem. Ez egy fa építmény, úgy néz ki, 
mint egy falusi budi. Ebben kellett állni bokáig vízben. 
Ám előtte levittek az udvarra és körbevezettek, mutatva a 
falakat. Ott lőtték tarkón az elítélteket, látszott a vér meg 
az agyvelő, a lukak a falon. Kérdezték: - No, mit láttál? - 
Semmit – mondtam. Megjátszottam a hülyét. Olyan 
mérges lett a kihallgatóm, majd felrobbant. Aztán felvitt 
és meghozta a hat nap büntetést. Nagyon megviselt a 
boksz, de nem írtam alá a jegyzőkönyvet. Ezt követően 
összehívták az egész csapatot, mert voltunk öten, hogy 
meggyőzzenek engem a jegyzőkönyv aláírásáról. A fiúk 
majdnem sírtak, hogy mit hülyéskedek én, csak én nem 
írtam alá. Nagyon megviseltek voltak, úgy néztek ki, 
mint akiket koporsóból szedtek ki. Nekem is olyan 
sovány volt a karom, hogy amikor a fény felé tartottam a 
kezemet, látszottak a csontok, inak. Mégsem írtam alá a 
papírt. Végül valószínűleg valaki aláhamisította a 
vallomásomat. 

Időközben megsokasodtunk, még 3 embert hoztak be. A 
harmadikat másnap már szabadlábra helyezték. 
Szerencsétlen egy fiatalember volt, amikor megtudta, 

hogy bennünket rehabilitálnak, és jövünk haza. 
Félelmében felakasztotta magát, félhetett attól, hogy 
pellengérre állítom. Nagyon sajnáltuk, 29 éves volt. 
Szégyellte, de valamibe belekényszerítették.  
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hogy bennünket rehabilitálnak, és jövünk haza. 
Félelmében felakasztotta magát, félhetett attól, hogy 
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Szégyellte, de valamibe belekényszerítették.  
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Büntetés bútorrongálásért 

 

Hogy milyen volt a vizsgálati fogság? Például egy 
hónapban egyszer lehetett menni fürödni.  Kaptunk egy 
dézsa vizet, kicsi kocka szappant, azzal tudtuk lemosni 
magunkat, akkor kaptunk tiszta ruhát. A ruhát egyébként 
kéthetenként ki tudtuk mosni, volt egy betonozott 
helyiség, rácsos vályú, volt benne víz, hideg vízzel 
kidörzsöltük a gatyát.  Kicsavartuk jól, nyár volt, jött a 
szárítás. A kicsavart ruhát pokrócba kellett tekerni, jól 
megcsavarni, mintegy centrifugával, és megszáradt 
hamar.  

Vizsgálati fogságban egyszer voltam vizes karcelban.  Ez 
egy nagyon szűk betonhelyiség, a falban egy vasajtó van, 
kis ellenőrző nyílás, időnként benéztek, hogy élünk-e 
még.  A fal körben nedves volt, mert folyt rajta a víz és 
bokáig hideg vízben kellett állni. Háromszor huszonnégy 
óra karcelt kaptam. Amikor kimentünk mosni, 
észrevettem, hogy a sarokban egy ablaküveg el van törve, 
le van esve.  Nem figyelt az őr, egy darabot felvettem és 
a mosott ruhába beletettem, bevittem a cellába. A 
priccsre leülni nem volt szabad napközben, csak állni, 
vagy sétálni a helyiségben. Volt egy hosszú lóca, aki 
felállt, a másiknak átadta a helyet. 14-en voltunk egy 
szobában. Leültem a priccs szélére, beleírtam, hogy 
Rizák I. és az időt, hogy mikor voltam ott. Kinyílt az ajtó, 

egy csapat börtönőr berontott, mindenkit szétvertek a 
priccsre, engem elkaptak és kivágtak a folyosóra. 
Bútorrongálásért megbüntettek. Háromszor 24 órát 
kellett a karcelban eltölteni. Napi koszt a karcelban 
délben 3 deci langyos víz és kis szelet kenyér egész 
napra. A harmadik napon már kaptam volna forró levest 
is, de akkorra már kiengedtek, így ezt már nem kaptam 
meg.  Délután visszavittek, de már egy másik cellába.  
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Az ügyész halált akart kiszabni rám 

 

A vád ellenem az volt: szovjetellenes összeesküvés és 
szervezkedés. Nem tudtam pontosan, hogy ez mit jelent, 
mert nem ismertem az ottani jogszabályokat, de ők sem 
mondták a tartalmát. A rabtársaim fejtették meg, akik 
tudtak oroszul. A 20. pont azt jelentette, hogy nem 
vettem részt benne, csak tudtam róla. Fegyveres felkelés 
és szovjetellenes kémkedés.  És nem jelentettem be.   

Bíróság elé kerültem. Az ügyész golyó általi halált 
szeretett volna kicsikarni, de 1951-ben a Szovjetunióban 
halálbüntetés nem volt. De volt egy bizottság, egy 
különleges bizottság. Ha például valaki ült 10 évet, ez a 
bizottság megvizsgálta az esetét, és ha úgy találták, hogy 
még nem alkalmas a szovjet szocialista közösségben élni, 
akkor még 10 évet adtak neki, gyakorlatilag, amíg bele 
nem pusztult. 

Volt olyan rabtársam, aki 25 évet ült ott. Borzasztó 
dolgok voltak.  

A tárgyaláson a tolmács megint megjelent, faggattak, kik 
voltak a társaim, és Beregszászban kivel találkoztam. 
Beregszászon mindenkivel jóban voltam, szerettek, apám 
után is tiszteltek, elfogadtak; a színjátszó csoportból is 
mindenki ismert. Jól sikerültek az előadásaink, még 
gyermekkoromban és 20 évesen is.  

A hatóságnak nem tetszett, amit csinálunk. Mindenkiről 
tudtak név szerint. Egy kihallgatáson kérdezték, miről 
beszélgetünk mi a Máté fiúkkal? Honnan ismerem őket?  

Az igazság az, annak idején sokat találkoztunk, és 
megszerveztük, hogy amikor este a fiatalok és a nők, 
asszonyok mentek haza a munkából: varrodából, a 
kórházból, ahol dolgoztak, akkor az orosz katonák 
molesztálták őket, erőszakoskodtak velük. No, ezeket a 
katonákat szépen meglestük és megegyengettük őket. 
Lebeszéltük őket erről a kalandról. 

Ez játszódott sorozatban, innen ismertem a Máté fiúkat. 
A falra írtunk, mázoltunk, és futás tovább. Kiírtuk a ház 
falára piros, fehér zöld, ez a magyar föld, oroszok 
menjetek haza! Ezeket megcsináltuk, de erről még szó 
sem esett a kihallgatáson. 

Majd elrendelték, hogy 10 óra után már az orosz 
katonákat nem engedhették ki a városba. 

Sokáig ott voltak a falon az írások, mert az orosz nem 
tudta elolvasni. Gyanakodtak ránk, mert miután 
bekerültünk a börtönbe, megszűntek ezek a jelenségek. 
Engem külön vittek, én 25 évet kaptam és 5 év 
száműzetést. A bíróság nem hirdette ki az ítéletemet csak 
a fiúknak. 
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A legkegyetlenebb ítélet 

 

Valahol nagyon messze készültek az október 7-i 
forradalom ünnepségre. A fiatalok orosz csasztuskákat 
énekeltek, én meg eltökéltem magamban, ha az úristen 
megsegít, és még egyszer hazakerülök, ahány fiatal lányt, 
asszonyt találok, mindnek gyereket csinálok, hogy 
szaporodjunk. Csak azért, hogy felülkerekedjünk rajtuk, 
és igenis: a magyar nemzet élni fog.   

Reggel fél 9 körül nyílt az ajtó, ez már jó jel volt. A bíró 
az ügyésszel, még két személy és a börtönőr jött. 
Bejelentették, hogy elutasították az ügyemet azzal, hogy 
az ünnepekre készül a nagy Szovjetunió és nem 
foglalkozik különösebb ítéletekkel. Így 25 év 
szabadságvesztésre és 5 év száműzetésre ítéltek. Nem 
betelepített, távol eső területre, pl. Kamcsatkára.  

Átvittek a nagy börtönbe, itt kerültem abba a cellába, 
ahol édesapám is ült, a csehek ideje alatt. Politikai 
korpusznak hívták. Az ajtó felett alul-felül láncok voltak, 
akkora rés, hogy egy ember kibújt vagy bebújt volna. 
Persze, elhízottak ott nem boldogultak volna, de nem 
voltak akkor kövér emberek. 

 

Ott szerencsétlen helyzetbe kerültem. Egy görög 
katolikus papot, egy másik rabtársamat és engem levittek 
az orvosi rendelőbe, nehogy fertőzést kapjunk, majd 
valamilyen szérumot injekcióztak belénk. Három óra 
múlva lemerevedtünk az injekciótól, nem tudtunk 
mozogni. Csak másnap indult be a mozgás. Két nap 
múlva újra vittek bennünket injekcióra. Tiltakoztam 
ellene, csak a kis papot tudták újra beinjekciózni. A külső 
őrségből hoztak katonákat, hogy lefogjanak minket az 
injekciózáshoz. Egy hadnagy is volt ott. Én egy 
vaslépcsőt felkaptam a kezembe, és mondtam, hogy aki 
hozzám nyúl, azt agyonütöm. A hadnagy parancsot adott, 
de nem mozdultak a katonák. Így a hadnagy lépett elő, 
akire úgy ráütöttem, hogy biztos eltört a kulcscsontja, 
úgy vállon vágtam. Nem tudtak végül beinjekciózni. 
Lefogtak, megbilincseltek. Ekkor kaptam 24 karcelt, ami 
azt jelentette, hogy 24x24 órát kellett eltölteni egy 
pincében, ahol még a vakolat is beton volt.  Napi 4 órát 
lehetett aludni, a priccs fel volt láncolva, azt csak este 
engedték le. Egy szál ingben voltam. Enni nem kaptam, 
csak a napi kosztot, ami langyos víz és kenyér volt. A 
harmadik napon volt meleg leves. Hétfőn volt, hogy 
bekerültem ide, és bejelentettem, hogy éhségsztrájkot 
kezdek. Tudomásul vették. Hozták a vizet, ennivalót, 
lesepertem. Így ment három napig. 

Három nap múlva jött egy bizottság: fogadjam el az 
ennivalót, és lejjebb veszik a büntetési időt. Mondtam, 
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hogy nem. Engem ártatlanul behoztak, injekciózni 
akartak, maguk csinálták a kavart.  

Úgy lefogytam, hogy amikor elvittek a fürdőbe, egy 
lámpára rátettem a kezem, és - mint egy röntgengépben, - 
lehetett látni az ízeket a könyökömön és az ereket. 
Nagyon lefogytam. Még két napig volt így. Aztán két nap 
múlva ajánlatot tettek, hogy vagyonelkobzásra ítéltek, 
persze nekem nem volt vagyonom. Egy ügyeleti 
szobában laktam korábban, a kórházban elektromos 
szakemberként dolgoztam. Azt mondták, a fizetésem le 
van foglalva, azt vesznek nekem érte, amit akarok, ha 
abbahagyom a sztrájkot. Hoztak egy alumínium tálban 
sós halakat. 

Én amúgy úgy ittam vizet a WC-nél, ha megnyomtam a 
gombot kívülről, az öblítővíz befolyt a WC-be, onnan 
ittam. Nem egyeztem bele az alkuba, természetesen. 
Majd a következő nap megint jöttek és elmondták, 
felengednek a cellába, eltekintenek a büntetéstől. Elvittek 
zuhanyozni. Ott láttam, hogy nézek ki, mintha egy 
bőrzsákot teledobáltak volna csonttal, az izomzat szinte 
el volt sorvadva. Borzasztó látvány volt. Felkerültem 
ugyanabba a cellába, de először ott sem ismertek meg a 
társaim. A pap azt se tudta, mit csináljon velem. Akkor 
hoztak nekem enni. A pénzemből bevásároltak: kenyeret, 
a halkonzervet felbontva adták a cellába, a többiek is 
ettek belőle. Bármit kapott az ember, ha valakinek hoztak 
ennivalót, szétosztottuk, amennyire lehetett.  

Karácsonykor még ott voltunk, borzasztó kegyetlen volt 
a börtönőr nő, aki valamikor partizán volt. Horthyék 
elfoghatták, megkínozták, de életben hagyták. 
Borzasztóan megverhették, ezért nagyon utált bennünket. 
Szenteste meztelenre le kellett vetkőzni, és négykézláb 
körbe kellett járni a folyosón. Abban gyönyörködtek, 
röhögtek rajtunk. 

Ez a hölgy az, aki télen-nyáron Ungváron a görög 
katolikus templomnál a lépcsőn minden reggel egy órát 
imádkozott. Nagyon hideg volt egyszer kint, odament 
hozzá a pap és mondta, gyere be a templomba, 
megfagysz, meghűlsz. Mire az azt felelte: Nem vagyok 
méltó arra, hogy a templomba belépjek. Ez az asszony 
nagy változáson ment át azóta, belátta, mennyi 
disznóságot csinált. 

Karácsony elmúlt, a két ünnep között egy éjszaka 
beraktak bennünket egy rabomobilba. Hetvenöt csendőr 
volt a szomszéd helyiségben, akiket 25 év fogságra 
ítéltek háborús bűnösökként, abszolút jogtalanul.  

Beszorítottak bennünket úgy, hogy egyszerűen nem 
kaptam levegőt, azt hittem rosszul leszek. A csendőrök 
húztak fel magasabbra, úgy kaptam levegőt. Az egész 
tömeg úgy mozgott, ahogy a kocsi. Így vittek bennünket 
az állomásra. A lembergi elosztóba kerültem, olyan 
cellába, ahol volt egy görög katolikus ukrán püspök. Az 
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elfoghatták, megkínozták, de életben hagyták. 
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imádkozott. Nagyon hideg volt egyszer kint, odament 
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megfagysz, meghűlsz. Mire az azt felelte: Nem vagyok 
méltó arra, hogy a templomba belépjek. Ez az asszony 
nagy változáson ment át azóta, belátta, mennyi 
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kaptam levegőt, azt hittem rosszul leszek. A csendőrök 
húztak fel magasabbra, úgy kaptam levegőt. Az egész 
tömeg úgy mozgott, ahogy a kocsi. Így vittek bennünket 
az állomásra. A lembergi elosztóba kerültem, olyan 
cellába, ahol volt egy görög katolikus ukrán püspök. Az 
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ukránok annyira tisztelték, hogy a püspöknek külön kis 
helyet csináltak, hogy nyugodtan tudjon aludni.  

Túljártam az eszükön: volt egy hordó a sarokban, két léc 
volt rajta, az ürüléket azon vitték ki. Ott senki sem 
feküdt, nekem jó volt. Éjszaka, ha ment a hasuk az 
embereknek, végig kellett hallgatni a kínjaikat, de így 
legalább nem nyomorogtam a tömegben. Három hétig 
éltem így, amikor újból szólítottak, fürdőbe vittek, ruhát 
váltottam, a használt ruhákat pedig beizzított kazánokban 
fertőtlenítették. Azt hittem, krematórium lesz a vége. A 
ruhákat csillés kocsira rakták, és áttolták az egyik forró 
helyiségen.  Ez volt a fertőtlenítés. Ha meggyulladt a 
ruha, elégették. Nekünk pedig le kellett zuhanyozni hideg 
vízben. Bekerültünk egy nagy terembe, ott ki kellett 
válogatni mindenkinek a saját ruháját: egy nadrág, egy 
gatya. Kiválogattuk, mindenki vett magához egyet.  

Majd meg kellett jelenni, kis szék volt kitéve, a ruhát 
rátenni. Mindegyik széknél volt egy katonatiszt, nekem 
egy hadnagy jutott. Szereztem még a nagybörtönben egy 
darab réz drótot séta közben. Észrevettem, és amikor 
ismét ott mentünk el, lehajoltam érte és felvettem a kis 
drótot.  

Olyan 1-1,2 mm vastag rézdrót lehetett. Az emeletes 
vaspriccs lábával meglapítottam a végét. Az elejét 
kisodortam hegyesre. Hetente kiadták a tűt varrni, 
elkértem, és lyukat tudtam csinálni, a cérnát be tudtam 

fűzni bármikor, és tudtunk vele varrni. Magas nyakú, 
fekete ingem volt, annak a felső részébe belefűztem a 
drótot, soha nem vették észre, motozásnál sem. Igen ám, 
de a hadnagy megkérdezte, nincs-e valami nálam? Nincs 
semmi - mondtam.  

Belenyúlt a ruhába, és a tű megszúrta a kezét. Na, az 
engem úgy fenéken rúgott, majd’ eldőltem! 

Én meg „megtiszteltem” az édesanyját magyarul. Rám 
nézett, mondta: Gyere ide! Odamentem, mire 
megkérdezte: Te magyar vagy? Tudsz magyarul? Igen, 
magyar vagyok, feleltem. Akkor miért nem szóltál? 
Azzal visszatette a tűt, és mondta, hogy melyik oldalba 
álljak, mert abban a kocsiban ő fog parancsolni. 

Azt mondta: - Az én kezem alá fogsz tartozni, 
könnyebben megúszod a tranzitot, mert most el fognak 
benneteket vinni.  
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A KGB tiszt büntetése 

 

Később, öt év múlva találkoztam ismét vele, amikor a 
büntető lágerbe kerültem. Akkor mondta el az ő 
történetét, hogy KGB tisztként szolgált a hadseregben 
délen, Jugoszlávia területén. Volt egy orosz emigráns 
család, akit neki másnap hajnalban le kellett volna 
tartóztatnia, bevinni az orosz laktanyába és 
visszaszállították volna Oroszországba.  Előző este a 
család megtudta valakitől, hogy mennek értük, és 
elmenekültek, eltűntek. Ezért őt büntetésből 
visszahelyezték Magyarországra, a Dunántúlra. Ott 
megtanult magyarul, feleségül is akart venni egy magyar 
nőt, egy fodrásznak a lányát. Be is jelentette a 
parancsnokának, hogy szeretne megnősülni és letelepedni 
Magyarországon. Lefokozták hadnagynak és 
hazaküldték. Hát így került a Gulágra velünk, ott 
teljesített szolgálatot, mint katonatiszt, de büntetésből.  

Sztálin haláláig, ha bármi történt, jött Moszkvából egy 
bizottság pl. helikopterrel, több száz kilométerenként 
cserélték a helikopter vezetőjét. Nem tudták, hogy hová, 
milyen céllal mennek. Elhozta a bizottságot a helikopter, 
a pilóta ki sem szállhatott a helikopterből, és jött még 2-3 
tag, akit kitettek, aztán elszállt és eltűnt a helikopter. 
Ezeknek életük végéig ott kellett maradniuk, nem 
mehettek Oroszország más területére, mert akkor 

elmondták volna, hogy milyen lágerek vannak a Jeges-
tenger parkvidéken, a sarkkörön túl. Ilyen volt ott a 
fegyelem. Ez a szerencsétlen is ebbe került, parancsnok 
volt, őrségben is volt, de hadnagyi rangban. Később 
találkoztam a büntető lágerben vele, mivel egy fél év 
büntetőt kaptam.  

Ott dolgozni nem volt szabad. Ha valaki felvette a 
büntetőben a munkát, azt megölték. Például, ha valaki 
rám árulkodott, a rabok kinyomozták, ki volt a spicli, és 
szukának nevezték, kutya-kopogtató volt a neve. Nekem 
meg kötelességem lett volna levágni a fejét. Ha nem, 
akkor nekem is levágták volna a fejem meg a besúgónak 
is. Egyszer őrült szerencsém volt. A lágerből egy Volga-
menti német sofőrnek kellett volna megadni a nevét, de 
szerencsére nem mondtam meg.  Majd a sofőr 
megmondta a nevemet, mert a németek azt hitték, hogy 
sváb származék vagyok. Ezért fel tudtam venni a 
kapcsolatot vele, sikerült is küldeni levelet Kárpátaljára. 

Ez a láger íratlan törvényeihez tartozott. Ha nem 
teljesítette valaki, akkor az életével fizetett. Ha én 
elkövetem volna el ezt a bűnt, ezt a kötelező 
gyilkosságot, akkor megszűnik az ártatlanul elítélt 
helyzetem. Akkor az ítélet jogszerűvé vált volna. De hála 
Istennek, ez nem következett be. Ezért gondolkodom 
magamról úgy, mint sorstalan, akit szeret az Isten. Mert 
ilyen nehéz helyzetben is megmentett a bűntől.  
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Azért voltam veszélyben, mert az egyik rabtársam, 
Kossuth Béla szenteste kapott a két gyerekéről fényképet. 
A felesége férjhez ment Ausztriába, mert úgy tudták, 
hogy Béla eltűnt. A postázásban közreműködtem, ezért a 
levélért engem azonnal bepakoltak, és elvittek a 
büntetőre. Viszont megmenekültem attól, hogy tényleg 
egy gyilkosságot kövessek el. A saját életemet így tudtam 
megmenteni. Mert amúgy meg kellett volna tennem a 
gyilkosságot. 

Mindent meg tudtak csinálni, vágóeszköz, szúróeszköz, 
minden állt rendelkezésre. Be tudtak csempészni 
mindent. Ha valaki gyanús volt, mínusz 36 fokos 
hidegben is az egész csapatot meztelenre vetkőztették, de 
akkor is be tudták csempészni azokat a tárgyakat, amikre 
szükségük volt.  

 

titkos-tilos fényképezés 

 

Engem elvittek a 3. sz. lágerbe. Volt egy íratlan törvény, 
egy titkos megállapodás a rabok között. A ruhát, akik 
kezelték, azok is rabok voltak. Mindenkinek be kellett 
vinni a kartonjára, milyen ruhája van. Ha a neve alatt 
vagy egy megadott helyen jelzés volt a ruhán, reggelre 
megölték. Ha másnap már nem jött, tudtuk, hogy ezt az 
embert kivégezték. Nagyon keményen fogták az 
ügynököket. Aki ezt meg merte tenni, az életével játszott, 
biztos, hogy elkapták.  Így teltek a napok.  

Én a bányába kerültem, végig utaztam, azt sem tudtam, 
hogy hol járunk. Az Ob folyón kétszer mentünk 
keresztül, nem tudom, hová vittek. Lecsatoltak, 
hozzácsatoltak embereket. Moszkvába kerültünk 
mellékvágányra, ki lettünk téve ideiglenesen. Voltak arra 
nők, akik csinálták a síneket. Látták, hogy a vagon 
dróthálóval van bevonva, őrök vannak a vagonban. 
Rögtön tudták, hogy rabok vannak benne. Szidták az 
őrök anyját. Majd eltolatták a vagont.  Körbe járhattunk, 
talán még Kaukázusba is lekerülhettünk, mert nagyon 
melegünk is volt, majd megfulladtunk. Utána meg 
zúzmarás helyeken jártunk.  

Egyszer, amikor kinyitották a vagon ajtaját, átszámoltak 
bennünket. Két fakalapáccsal bejött két ember, kívülről 
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fegyveresek álltak, vigyáztak ránk, az egész bandát 
átterelték a vagon egyik oldalára, kalapáccsal 
megdöngették a deszkát, átnézték a vagont minden 
megállónál. Háromnaponként ellenőrizték. Ezekkel az 
egyik tag mindig az én tisztem volt, aki tudott magyarul. 
Mondta, hogy az ajtóhoz közel álljak, aztán onnan a 
sarokba lökött, az ajtó mellé, és így nem kellett 
hozzányomódni a tömeghez. Mindenki hátra akart menni. 
Ennyi volt a kivételezésem. Ez a tiszt nagyon szerette a 
magyarokat, azt később elmondta. Csinált fényképet is, 
van képem, amit a büntető lágerben készített. De ha 
kiderült volna a fényképezés, azonnal agyonlőtték volna. 
Azt mondta nekem, ha megmondod, hogy tőlem 
származik a fotó, akkor a te életed is veszélyben van, 
velem együtt meg fogsz halni. De ha hazaviszed ezt a 
fényképet, mindenkinek mutasd meg, a nagy 
Szovjetunióban ez van, ilyen lágerek vannak.  

Például, amikor megmozdulás volt, végig géppuskázták a 
láger falát. Az viszont vastag fenyőből volt készítve, ami 
a golyókat megfogta. Nem tudtak behatolni a barakkba.  

 

Megérkezés a táborba 

 

Velem volt egy leningrádi fiú, aki részt vett a Téli Palota 
elfoglalásában. A világ egyik legnagyobb szélhámossága 
az a film, amit kötelező volt Magyarországon minden 7. 
osztályosnak megnéznie. Háború, harc, dúlás, 
lövöldözés. Ez is egy nagy hazugság volt. Soha nem 
lövöldöztek egymásra az emberek. Egyszerűen a 
kormány kinyitotta a kaput, a kérészi kormány, aki 
forradalmat csinált. Mert a bolsevikok 
ellenforradalmárok voltak, november 7. ellenforradalom 
volt, nem forradalom. A Kerenszkij-kormány lemondott.  

Visszakanyarodva a hosszú utazáshoz: végül is 
kikerültem a vagonból, megállt a vonat. Teljes nevet nem 
mondtak, csak R kezdőbetűs nevet. Rizák - mondtam a 
nevemet. Aztán lett orosz nevem, Sztyepán 
Alexandrovicsnak neveztek el. Mindenkit rögtön 
oroszosítottak. 25 év és 5 év száműzetés. 54/11 
paragrafus – mondtam, és leugrottam a hóba.  

Olyan vastag hó volt, csak azt láttam, hogy egy hósivatag 
van előttem. Az volt a szerencse, hogy nem volt sötét, 
csak szürkület. Látszott a hó, ahogy a hold besütött. 
Kikászálódtam a kocsiig, betettek egy fekete varjúnak 
nevezett rabszállító autóba, beraktak nőket, férfiakat egy 
csomóba.  
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A türkménekkel összehaverkodtam, vastag, hosszú 
vattakabátba voltak beburkolózva, én meg nyári ruhában. 
Bekerültünk, a kocsi megtelt, a vonat elindult, mi pedig a 
másik irányba elindultunk. Vittek bennünket, jó órányi 
utat tettünk meg, amikor megérkeztünk a láger kapujába. 

Ez egy elosztó láger volt, az 5. számú. Óriási nagy kapuja 
volt, mint egy székelykapu, csak magas, mint 
Auschwitzban volt, úgy nézett ki ez is.   

A lágerben kiderült, hogy korán érkeztünk, nem 
fogadnak bennünket, csak majd reggel 6 óra után, de mi 
azt se tudtuk, hány óra volt akkor. Összebújtunk egy 
csomóba, én középre igyekeztem bújni, mert mínusz 36-
40 fok hideg volt. Fújt a szél, mindig szembe, de úgy 
éreztük, akármilyen irányba fordultunk, mindig szembe 
fújt. Eljött a 6 óra, bevittek bennünket egy barakkrészbe. 
Ott lepakoltuk a cuccainkat, a nőket külön választották, 
egy bejárat volt ugyan, de egy lekerített rész volt a női 
lágernek. Utána jött a fürdés. Kaptunk fürdővizet 
faedényben, és kaptunk téli ruhát. Nem új ruha volt, 
hanem használt, de nem volt rongyos, sem foltos. 
Alsóruhát is kaptunk, amit hoztunk magunkkal a 
lágerből, az ott is maradt a fürdőben. Visszavittek 
bennünket a barakkba, ahonnan elhoztak, de mit ad 
Isten? Hát ott mindenünket ellopták. 

Működtek a blatnojok, a tolvajok, rablók, akik 
megtagadták a munkát. Véletlenül éppen KGB-st 

gyilkoltak, raboltak ki, politikai büntetést kaptak, és 
bekerültek hozzánk, de nem dolgoztak. Olyan hatalmas 
emberek voltak, a lágervezetők is féltek tőlük. Nagy 
darab emberek voltak, gyilkoltak is. Összeültek 
kártyázni, és arra játszottak, hogy hányas számú priccsen 
fekvő rabot ölik meg. Kikártyáztak valakit, aki veszített. 
A kivégzési módszerük pedig az volt, hogy az usankát 
ráhúzták a fejére, elkapták négyen kezét-lábát, felemelték 
és háttal a betonhoz addig verték, amíg el nem vesztette 
az eszméletét, meg nem halt. Úgy hagyták.  

Fel sem boncolták, hogy mibe halt bele. Ha meghalt, 
meghalt.  Nem foglalkoztak vele.  Amikor vittek el a 
lágerből egy hullát két őr társaságában, a KGB-s 
százados köteles volt szíven szúrni, és 2 tanú előtt 
vasrúddal addig ütni a fejét, ameddig szét nem ment a 
koponyája. Ez a biztos, hogy meghalt, ez nem szökik 
meg, úgy vitték ki a hullát a lágerből. Levágták a fejet, a 
40 fokos hidegben, amikor kivitték, egy bögre vizet 
öntöttek rá, megfagyott. Az őrségre ott vigyorgott egy 
halott fej. Ez üzenet volt mindenkinek, hogy ilyen sorsra 
kerülhetünk. Nagyon vad dolgok voltak. 
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aki embert evett 

 

Sztálin halála után már térképet kaptunk, térkép volt a 
falon kifeszítve. A mi városunk, amit mi felépítettünk, 
nem volt rajta a térképen. Egy lett származású, magas, 
derék ember rendszeresen a térkép előtt állt és bámult 
egy pontra. Az én priccsem ott volt a térképnél. 
Gondoltam, felkészítenek bennünket Sztálin halála után, 
jó szocialista állampolgárokat akarnak nevelni belőlünk, 
mint párthű emberek, akik kiszolgálói leszünk a 
rendszernek.  

Volt egy politikai tiszt, előadást tartott, ő mondta el a 
kommunista párt történetét. Különben ő volt Kun Béla 
egyik nyomozó tisztje. Tőle tudom, hogy Kun Bélát 
miért ölték meg, senki nem tudja Magyarországon, nem 
is beszélnek róla. Trianont neki köszönhetjük. Kun Béla 
Bécsbe volt kiküldve, a drága jó osztrák barátainkhoz, 
hogy onnan szervezze a magyarországi földalatti 
bolsevik mozgalmat.  

Kun Béla egy ilyen megbeszélésről ment haza. Taxival 
vitette magát, kiszállt, ment a lakásához, kereste a 
kulcsát, de a táskáját a taxiban felejtette. Futás gyorsan 
vissza, de a taxis már elhajtott. A sofőr, amikor megállt, 
megnézte, hogy mi van benne, és bevitte a magyar 
nagykövetségre. Az pedig a Horthy rendszernek volt a 

nagykövetsége. Azok vették a lapot, és két órán belül 
megkezdték Budapesten Rákosiékat összeszedni. Hámán 
Katónak sikerült volna megszökni. Rákosi volt az, aki 
megadta a címet, hogy hová szökik, az elvtársnőt 
mindjárt ki is nyírták.  Rákosi „becsületes” volt, nem 
tagadta meg a sajátját.  

Visszatérve a barakkba: Ez az ember mindig nézte a 
térképet, nézte, gondoltam, azt nézi, hol van Riga. Azt 
hittem, visszavágyik a szíve a hazájába. Azt mondta: én 
az Amur felső folyását nézem, engem onnan hoztak 
vissza, onnan jöttünk vissza ebbe a lágerbe. Ez hát 
annyira kedves volt magának? – kérdeztem. Nem – azt 
mondja. - Életemben ott ettem emberhúst – mondta. Ha a 
lágerben meghalt valaki, nem adták ki az őrségnek, 
hanem megették a rabok, ami ehető volt rajta. Ha kiadják 
a hullát, akkor azt a katonák és az őrség ette volna meg, 
mert ők is éheztek, ugyanúgy éheztek, mint a rabok.  

Ezt borzasztó volt hallgatni. Szóval, ilyen volt a szovjet 
hatalom. Szörnyű, hogy a XX. század második felében a 
nagy Szovjetunió területén még ettek emberhúst.  
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Egy kis kitérő 

 

Én a KDNP-nek tagja vagyok. Ez a két oszlop: a 
keresztény és a demokrata, ez két olyan szilárd oszlop, 
ami egymás nélkül nem ér semmit. A kereszténység sem 
ér semmit, ha nincs demokratikus, tiszta, becsületes 
gondolkodása az embernek. Ezen alapszik.  A 
demokrácia sem ér semmit a kereszténység nélkül, de 
fordítva sem. Az igen, az igen; a nem, az nem. 
Évtizedekig demokráciát, szocializmust hirdettek. 
Mindent mondtak, nem számított, hogy a sepregető 
asszony a miniszterelnököt is letegezi. Úgy beszélt vele, 
mint az utcaseprővel, nem számított, de keresztény hit 
nélkül. Ez azt jelentette: gyilkoljátok egymást, 
pusztítsátok el, tegyétek tönkre! Ez volt a szisztéma. 

 

„Mindent megjavítottam” 

 

Sikerült bekerülni az elosztó, 5. sz. lágerbe, ahonnan 
átraktak nagyon gyorsan. 

Ez Inta városában volt 1952 elején.  

(Inta – Oroszország, Komiföld. Mint Komiföldön sok 
helyen, itt is főként a Gulág foglyaival végeztették a 
munkát, Inta és a bányavidék 15 éven át a Gulág 
rendszeréhez tartozott. Ez idő alatt 14 kisebb bányát 
nyitottak, melyekből később négy nagy, egyenként évi egy 
millió tonna termelői kapacitású bányaegységet 
szerveztek. – a szerk.) 

Sok élményem volt, de azt hosszú lenne elmondani. 
Bedolgoztam magam a belső munkaterületre. Életemben 
először voltam befogva, mint a ló. Hatalmas nagy, fából 
fabrikált tárcsa, azon drótkötél volt végig tekerve. Volt a 
kőbányában egy szán, amit felhúztunk, vállon vetve 
gerendához szíjazva, amibe be voltunk fogva. Mi húztuk 
fel a kőszánt, tele kővel, mert börtönt építettek a 
lágerben. Nem fából, kőből akarták építeni. A rabok 
termelték a követ. Körbe-körbe kellett járni úgy 
csörlőztük fel. Azt nem mondhatom, hogy látástól 
vakulásig kellett dolgozni, mert télen nem sokat volt 
világos. Az északi fény viszont csodálatos! 
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Sikerült bekerülni az elosztó, 5. sz. lágerbe, ahonnan 
átraktak nagyon gyorsan. 

Ez Inta városában volt 1952 elején.  

(Inta – Oroszország, Komiföld. Mint Komiföldön sok 
helyen, itt is főként a Gulág foglyaival végeztették a 
munkát, Inta és a bányavidék 15 éven át a Gulág 
rendszeréhez tartozott. Ez idő alatt 14 kisebb bányát 
nyitottak, melyekből később négy nagy, egyenként évi egy 
millió tonna termelői kapacitású bányaegységet 
szerveztek. – a szerk.) 

Sok élményem volt, de azt hosszú lenne elmondani. 
Bedolgoztam magam a belső munkaterületre. Életemben 
először voltam befogva, mint a ló. Hatalmas nagy, fából 
fabrikált tárcsa, azon drótkötél volt végig tekerve. Volt a 
kőbányában egy szán, amit felhúztunk, vállon vetve 
gerendához szíjazva, amibe be voltunk fogva. Mi húztuk 
fel a kőszánt, tele kővel, mert börtönt építettek a 
lágerben. Nem fából, kőből akarták építeni. A rabok 
termelték a követ. Körbe-körbe kellett járni úgy 
csörlőztük fel. Azt nem mondhatom, hogy látástól 
vakulásig kellett dolgozni, mert télen nem sokat volt 
világos. Az északi fény viszont csodálatos! 
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Az 5. számú lágerben kerestek egy szakembert, aki ért az 
orvosi műszerhez, mert eltört a fogorvos egyik pedálja, 
amivel fúrta a fogat.  A fogorvos persze nem a rabok 
fogát fúrta, hanem az őrökét, a személyzetét. Az orvos 
mondta, hogy mindent megszerez nekem, csak csináljam 
meg a gépet, hogy tudjon dolgozni. Volt hegesztő, fúró, 
összefogattam, megcsináltam. Olyan hálás volt, kérdezte: 
Mit hozzak neked? Kértem C vitamint, kalciumot. 
Injekcióban hozta, vénásan beadták nekem. Röntgenhez 
nem értek? – kérdezték. Ugyanis egy Szalai nevű, 
magyar mérnökember csinált egy röntgent, ami aztán 
elromlott. 

A röntgen is úgy került hozzájuk, hogy az amerikai 
hadseregnek volt csöve. Egy öreg megcsinálta a trafót, de 
kábel már nem volt. Át tudott világítani az orvos, de 
felvételt nem lehetett vele készíteni, mert a 
fényképezéshez nem voltak meg az eszközök. Én meg 
mindenhez értettem, a hólapátolástól az 
antracitbányászatig, szóval megjavítottam a röntgent.  
Mondták is aztán, ezt az embert itt kell tartani.  

Akkor jött be a baki: - Mennyi időre vagyok elitélve? - 
25 év + 5 száműzetés. – Hát, hogy kerültem én ide ebbe a 
zónába dolgozni?  

Hívtak, meg kell csinálni a röntgent. Engem 
kiválasztottak, a bányában tehát tovább semmi 
keresnivalóm nem volt.  

Egyszer például szétfagyott a női gyengélkedőben a 
radiátor, és mivel a nők között nem volt szakember, én 
vállaltam, megyek, megjavítom. Mellettem állt az őr, 
állandóan vigyáztak rám. Egy ruszin nő tudott magyarul, 
őt megtanítottam, mit kell csinálni, ha legközelebb ilyen 
történik. Készítettünk kulcsot, szétszedtük, kiszedtük a 
törött elemeket, összeraktuk, sikerült összehozni. 
Majdnem fél évet eltöltöttem itt. 
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Különös rabtársak 

 

Egyszer bányaömlés történt, úgy hoztak fel engem is 
hordágyon. 

Nem orvos fogadott, hanem a politikai tiszt, úgy, hogy 
egy nagy pofont kaptam, egy másik pofon után meg 
magamhoz tértem. 

Nem kérdezte, hogyan vagyok, csak azt: miért akartuk 
felrobbantani a bányát? Ez volt az első kérdése. Mi saját 
magunkra nem akartuk robbantani. Mindenki 
mindenkiben kételkedett a rabok között, nem lehetett 
bízni senkiben. Az ügyről kérdezni valamit? Isten őrizz 
beszélni, semmiről sem, csak mi magyarok egymás 
között beszélgettünk. 

Volt egy-két érdekes figura a rabtársak között. Megyesi-
Schwartz Alfonzot ’38-ban Amerikából rabolták el a 
szovjetek, az 50-es évek közepéig ült. Mondtam neki 
csodálkozva: - Alfonz bácsi, neked megvan az 
aranyfogad? Hogy létezik ez? Az összes fogadat kiverték 
volna ezek a gazemberek!  

De őt, mint politikust, diplomatát tartották fogva.  

Egy másik, Bandi, 20 évre volt elítélve, aranyat 
bányászott. Azok láncban dolgoztak, a munkaláncban. 

Bandi is odakerült közénk. Hál’ Istennek, ezek a fiúk 
Sztálin halála után hazakerültek.  

Hruscsov idejében volt egy rendelet, miszerint az egész 
Gulágról, a természeti felépítéséről, az íratlan 
törvényeiről nem lehetett beszélni, nemhogy így, mint 
most, mindent elmondani.  
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A szökés ötlete 

 

Elhatároztam magamban, hogy ha 5 évet maradok, az 
utolsó három évben megszervezem magamnak a szökést, 
ami persze képtelenség lett volna. Lakott terület felé nem 
lehetett elszökni, mert ott elkapták az embert, 
helikopterrel is mentek utána. Tiszta hómező volt az 
egész! Ha szökés közben elkaptak valakit, azonnal 
lelőtték, kitámasztották a kapunál, ott hagyták egy hétig, 
hogy „gyönyörködjetek” benne, akik még szökni 
akarnak. Lássák, hogy így fognak járni! 

Lakott területen valahová az Északi-tenger felé lehetett 
volna még szökni, de ahhoz óriási nagy szerencse kellett 
volna! Az arra lakó nép be volt tanítva, hogy mi, akik a 
lágerben élünk, rablógyilkosok vagyunk, legyilkoljuk 
családjaikat, éjszaka megöljük őket, tehát hogyha 
közeledtünk volna ott egy településhez - kis 
hókunyhóban laktak -, szitává lőttek volna bennünket. 

Nehéz lett volna beszerezni élelmet, akár szárított 
kenyeret! Egy embernek sikerült élve megszökni, de azt 
vissza is hozták élve, valami Gabinak hívták. Gabi olyan 
edzett ember volt, a seprűt megfogta, átugrotta. 
Fantasztikus egy ürge volt! Ennek az egy embernek 
sikerült úgy megszökni úgy, hogy egy vagonban az 
antracit alá „beépítette” magát. Készített egy 
acélcsúszdát, a bunkerből ráengedték a szenet, ő az alatt 

volt. Egy megfelelő szerszámmal megbontotta a vagon 
alját. Menet közben dolgozott, kívülről nem volt semmi 
észrevehető, látható. A megfelelő alkalommal az utolsó 
két deszkát lefeszítette, kibújt alóla, és kicsúszott. 
Sikerült neki megszöknie, de rövidesen elkapták, mert 
egy milicistába belekötött. Őt is élve hozták vissza. Bent 
volt állandóan a kőből épült erődítményben, ahová a 
súlyos büntetéssel járó személyeket rakták. A lágeri élet 
nagyon kemény volt, vigyázni kellett még arra is, hogy 
az ember rögtön megegye, amit a kezébe kapott, mert 
akár az életébe is kerülhetett volna, ha nem eszi meg 
azonnal.  

Egyszer a zsebembe csúsztattam a kis darab kenyeret, de 
a barakk ajtóban elkaptak az ukránok. Mondták, adjam 
oda a kenyeret, vagy elvágják a torkomat. Nem volt 
mese.  Oda kellett adni.  

Másik eset: nyolcszáz méter volt a liftakna lefelé az 
antracit bányába. Egyszer kérdezik tőlem, hogy én miért 
mondom magam magyarnak, amikor én ukrán vagyok. 
Mondtam, ezt a nevet úgy kaptam, rám varrták a cseh 
hatóságok. Ilyen emberekkel mit lehet kezdeni? Be 
akartak vágni az aknába, amiért nem vallottam magamat 
ukránnak. Idősebb lengyel barátom lecsatolta a szíjat és 
lekapcsolta az akkumulátort. Úgy megkergettük a 
brigádot… Az orosz és ukrán gyáva nép, féltek tőlünk, 
hogy megkergetjük őket az aknában.  
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Barakkok harca 

 

Térden állva dolgoztunk, csörgedezett alattunk a víz. 
Amit a német száműzöttek kirobbantottak előttünk, 
antracitot, azt mi súroltuk bele a csúszdába, az csúszott le 
kocsiba, a csillékbe. A csilléket tolták fel a földfelszínre. 
Ha ott agyonütnek a föld alatt, a kutya sem kérdezi, hogy 
hová lett egy ember. Nem foglalkoztak volna vele, hová 
lettünk. Ilyen volt a lágeri élet.  

Ha lefeküdtünk, nem biztos, hogy felébredünk. Volt rá 
eset, hogy az ukrán nacionalisták megtámadták a 
litvánokat. Ez hogy lehet? A politikai tiszt az ő spiclijén 
keresztül elhitette, hogy a 6. lágerben a litvánok két 
ukránt agyonvertek. Ez persze nem volt igaz, csak így 
tudósítottak az ukránoknak. Felkészültek seprűnyéllel, 
kihegyezték, és megtámadták azt a barakkot, ahol a 
litvánok laktak. Ment ám a hasba szúrás, karóra húzás. A 
litvánoknak én vágtam fél colos csöveket, mert behívtak 
a fürdőbe egy új kazánt csinálni. Ott dolgoztam fél évet. 
Mondtam nekik, hogy ha mennek enni, a hó alatt van 
elkészítve, lerakva a cső. Felszedték, bevitték a barakkba, 
hajnalban mentek, kinyitották az ajtót, agyba-főbe verték 
őket. Szították a helyzetet.  

Volt egy litván pap, egy szerzetes, aki csodálatos ember 
volt. Ő kiválóan dolgozott, mert aki jól teljesített, annak 

kicserélték a ruháját jobbra. Amikor újat kapott, a régit 
egy beteg embernek odaadta, az meg megjavította 
magának. A pap pedig így gyakran másik ruhát kapott. 
Így tudott segíteni a szerencsétleneknek.   

- Milyen nációk voltak még? 

Amerikai, angol, arab, japán, abesszin nemzetiségű 
emberek is voltak. A japánok nagyon szerettek 
bennünket. Zsidókból volt a legkevesebb. A 
lágerparancsnokok kivételével, három zsidóval 
találkoztam. A zsidókat, míg szabadon éltek, bármerre 
jártak, mindenütt bántották, csak Magyarországon nem. 
Ezért azok csak a magyarokkal szerettek együtt dolgozni. 
Igyekeztek bejutni a magyarok közé az építőbrigádba. 
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Munkamegtagadás 

 

Egy bányaomlás után megtagadtam a munkát, azt 
mondtam: többet nem megyek le. Behívtak az őrnagyhoz, 
ahol a lágerparancsnok rohadt fasisztának nevezett, mivel 
én nem akarom építeni a szocializmust. 

Mondtam neki, hogyha ő velem jön, akkor én is megyek 
a bányába. Gondoltam, hogy kapok három nap karcelt, de 
legalább megmondtam a véleményemet. Legalább látta, 
hogy nem vagyok ijedős alak. Így aztán elrendelték, hogy 
az építészethez kerülök, mint vízvezeték-szerelő.  Az volt 
a szerencsém, hogy a beregszászi kórházban elég jól 
elsajátítottam ezt a szakmát: fűtést, vízvezetéket 
szereltem.   

Építettünk egy várost, 3-4 emeletes épületeket 30-40 
fokos hidegben. Gőzt fejlesztettünk egy kis kazánban, 
úgy melegítettük fel a maltert. Állandóan melegítettük, 
amíg fel nem vitték, és szétterítették a falon. Beletették 
gyorsan a téglát, az rá is fagyott, a csöveket is 
beállítottuk, elhelyeztük, de olvadás után a házak 
alacsonyabbak lettek, úgy néztek ki a csövek, mint egy 
kígyó, úgy elgörbültek, széthajlottak. Hát ilyen építkezés 
folyt. De szerintem ezek az épületek még most is állnak. 
Múltkor az unokámnál interneten megnéztük a várost: a 
lágerek barakkjai még állnak, látszottak fehér tetejükkel, 

körben a városon, meg tudtam különböztetni az 
épületeket.  Most is megy ott az antracit-termelés.  

Néha megengedték, hogy mindenki vigyen egy darab 
antracitot a barakkba, hogy fűteni tudjon. Betettük a 
kemencébe, pár perc múlva izzott a kemence oldala. 
Nagy kalóriája volt, jó meleg lett tőle.  
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Sztálin halála 

 

Sztálin haláláról úgy értesültünk, hogy éppen 
gyülekeztünk hazafelé. Ahol építettük a kultúrházat, a 
hangszóróba bemondták, hogy Sztálin elvtárs ravatala 
előtt kik vonulnak el. Ravatala előtt?  Meghalt Sztálin? A 
grúziai volt pénzügyminiszter állt mellettem, hatalmas, 
kétméteres ember. Annak felugrottam a nyakába, és 
beleharaptam a fülébe örömömben, hogy meghalt 
Sztálin, az a gazember. Az őrök tudták már ezt a hírt. A 
kutyákról levették a szájkosarat. Volt kb. nyolc őr, mi 
meg háromszázan. Ha nekik megyünk, széttapossuk őket. 
De ez senkinek nem jutott eszébe. A remény felcsillant 
előttünk, hogy vége van! Csak jobb lehet!  

Amikor Sztálin még élt, rengeteg zsidót hoztak 
Moszkvából hozzánk. Ők nem szóltak semmit, külön 
rakták őket. Telt az idő, Sztálin halála után a zsidókat 
hazaengedték, helyettük hoztak a gruzinokat, a 
kaukázusiakat, akkor azokkal töltötték fel a lágert.  

1956. június 18-án, Hruscsov idejében a Legfelsőbb 
Tanács elrendelte a politikai rabok helyzetének 
felülvizsgálatát.  

Így került rám is sor a lágerben: bizottság előtt bírósági 
tárgyalás volt, ügyésszel. Védőt is adtak, aki felállt és 
megköszönte a bíróságnak, hogy méltányos volt, hogy 

„csak” 25 plusz 5 évre ítéltek. De nem tudott jól 
magyarra fordítani.  

Szóval, megidéztek a bírósági tárgyalásra a lágeren kívüli 
épületbe. Megkérdezték, miért vagyok itt. Mondtam, ez 
egy nagyon jó kérdés! Mert én ezt nem tudom, ezt 
maguknak kellene megmondani! De egy eredménye volt. 
Én itt a lágerben tanultam meg oroszul.  És aztán 
elmondtam, hogy mi, hogyan történt: Régen olyan 
nyomozó írta a jegyzőkönyveimet, akivel két szót nem 
tudtam szólni, nem értettük egymást, ő orosz volt, én 
meg magyar.  

Volt egy tolmács is, sváb származású, aki kétszer jelent 
meg összesen a fél év alatt a kihallgatáson. Azzal 
kényszerítettek, hogy írjam alá az orosz nyelvű 
jegyzőkönyvet. Egy hétig akkor bokszban tartottak, 
vizesen, hosszú ingben álltam, locsolták rám a vizet. Tíz 
óra után adtak volna egy széket, hogy arra leülhetek, de 
mindig akkor vittek fel a nyomozóhoz. Egy hétig nem 
tudtam aludni.  Olyan kábult voltam, úgy éreztem, 
mintha vastag csőből beszélne valaki, nem értettem a 
szavakat. Hallottam, hogy beszélnek hozzám, de nem 
tudom, mit. Teljesen kikészítettek, idegileg és emberileg. 
Így kényszerítettek akkor az aláírásra. De nem tudtam, 
hogy mit írok alá. Az ügyész begerjedt. Elkezdett 
vádaskodni. Megkérdezte, hogy akkor hogyan szervezte 
meg a börtönőr orvosával, hogy maga ciánkálit vigyen be 
és a rabtársát megmérgezze? Et fogták rám.  
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Amikor a bokszban voltam, egy doktornő, nagyon durva 
és csúnya, az jött hozzám. Minden nap beadott egy 
injekciót, de nem tudom, hogy mit, valami vitaminfélét, 
de ki tudja, hogy mit? Semmit sem mondtam neki, még 
csak nem is köszöntem.  Nem is fertőtlenített, benyomta 
az injekciót és ment tovább. Ez is provokáció volt, hogy 
gerjedjek be. Nem tudtak belőlem semmit kiszedni.  

Voltak azért apróságaink, amit az utcán elkövettünk fiatal 
kölykökként. Például egyszer három orosz megtámadott 
minket. Egy orosz hátulról pofonvágott, az ujja bekerült a 
számba, azt jól elharaptam. Ordított, mint a sakál. Úgy 
szaladtak el mindhárman. De a bőröndömet elvitték. 
Ráfáztak, mert tele volt magyar könyvekkel. Azt vittem 
volna be a kórházba, amikor megkaptam az engedélyt, 
hogy az ügyeletes szobát berendezhetem magamnak. 
Főleg csillagászati könyvek voltak, mert az volt a 
hobbim. Elvitték a bőrönd könyvet, úgy szaladtak vele, 
mintha az ország kincsét vinnék. Könyvek nincsenek, de 
leharaptam az ujját. 

Tehát lett volna miért elítélni, ha utána néznek. Egy jó 
volt, hogy a lényegről senki sem beszélt. A többiek 10 
évet kaptak, és őket már Hruscsov idejében szabadlábra 
helyezték. 1957-ben került rám a sor, mert ott sorban 
mentek az ügyek.  

Megvolt a bírósági tárgyalás. A végén azt kérdezte tőlem 
az ügyész, mivel igazolom az ártatlanságomat, mit hozok 

fel védelmemre? Mondtam, én Magyarországon éltem, a 
szüleim ott élnek, oda akartam eljutni. Kértem háromszor 
a szovjet hatóságot, hogy engedjenek át. Nem engedtek, 
ezért átszöktem a határon, elismerem. Május hónapban 
szöktem, így igaz, ezért vállaltam is volna a büntetést. De 
a határsértés nem szerepel a paragrafusban, csak a 
szervezkedés. Ezt a szervezkedést viszont rám varrták. 
Kérdezték, kik voltak ezek az emberek. De mit tudtam 
én!? Mivel tudom igazolni? – kérdezték. Mondtam, 
nézzenek utána, én a munkahelyen megbecsült ember 
voltam, tisztességes munkát végeztem. Egyszer voltam 
büntetve, egy levelet próbáltam átadni a rabtársamnak 
(Bécsbe a barátomnak küldtem a levelét), próbáltam 
kontaktust teremteni. A munkát a bajtársaim 
beleegyezésével felvettem, ha nincs meleg víz, nem 
tudtak volna mosakodni, nincs mit inni. Ott főzték fel a 
vizet az egész lágernak, mert csak forralt vizet lehetett 
inni.  

Mondtam, én a lágerben becsülettel dolgoztam, nem volt 
semmi baj velem, ha akarják, elhiszik, ha nem, akkor 
mindegy, itt rohadok, oszt kész!    
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Váratlan szabadulás 

 

Sztálin halála után másfél hónappal már szabadabban 
mozogtunk, a rácsokat levették az ablakokról, az ajtó 
nyitva volt éjszaka is. Reggel, munkára készülve 
sorakoztunk a brigáddal. Megszámoltak bennünket, és 
kiderült, hogy egy emberrel több van a kelleténél. Újból 
kezdték a számolást, név szerint ismét megszámoltak 
minket. Az én nevem volt a lapon az utolsó. Miért akartál 
kimenni dolgozni? - kérdezik. Hát te szabad vagy! Be 
van írva, hogy tegnap szabadultál! 

Ilyen marhaságot kitalálni! - gondoltam. Bevittek a 
politikai tiszthez, a brigád meg elment dolgozni. Két 
börtönőr állt mellettem. Szemben velem a politikai tiszt 
állva felolvasta a parancsot: engem bizonyítás híján – 
jogcím nélkül - tartottak fogva. Fogva tartásomat 
megszüntetik, és teljes mértékben rehabilitálnak. Szabad 
állampolgár vagyok.  

- Én?  - Igen! 

Rehabilitált a bíróság, itt volt a parancs Moszkvából. A 
bíróság teljes mértékben rehabilitált. Erről nem tudtam 
addig, ez furcsa volt nekem. 

Isteni szerencse, hogy akik nem voltak öt évig büntetve a 
lágeren belül, azok kaphattak egy kilépőt, egy fényképes 

igazolványt, hogy ki lehet menni a kapun őrség nélkül, és 
át lehet menni a munkahelyre. Ez sokat jelentett akkor is, 
pl. ha jött az ember haza a munkából, akkor nem kellett 
várni egy órát a vad hidegben, hogy összegyűljön 30-40 
ember, akikkel együtt beengedjenek. Én ezzel az 
igazolvánnyal jöhettem át sorban állás nélkül. 

Amikor a rehabilitáló parancsot egy iratcsomóból 
elővették, kicsúszott belőle ez az igazolvány, én meg 
automatikusan rátettem a kezem. Mellettem állt a két őr, 
de nem tettek semmit. Ez a mai napig megvan. Később le 
tudtam igazolni, hol és mennyi ideig voltam.  

Alá kellett írnom, hogy soha, semmilyen körülmények 
között nem mondom el, hogy hol voltam, mit csináltam. 
Mert ha elmondom, akkor a hátramaradt időt le kell 
tölteni szovjetellenes propaganda miatt. Ez volt a 
szabaduló levelem záloga. 
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Nincs mindennek vége 

 

Munkakönyvet kaptam. A baj viszont ott kezdődött, hogy 
mondtam, nem veszem fel a szovjet állampolgárságot. Én 
nem vagyok szovjet állampolgár!  Én 14 évesen 
gyerekként kerültem a szovjet hatóság területére, és a 
Szovjetuniónak nem vagyok állampolgára. - Írjam le! - 
mondták. - Nem tudok oroszul írni.  

Akkor ők leírták, én aláírtam és elküldték Moszkvába. 
Kaptam egy kis igazolást. A város, amit építettünk, fel 
volt osztva három kerületre. Igazolvánnyal, nem mehetett 
át délután vagy este a másik kerületbe senki, csak 
milicista engedélyével. Ha átment valaki és igazoltatták, 
letartóztatták, visszatoloncolták a kerületébe, és meg is 
büntették.  Én viszont kaptam egy olyan igazolást, hogy 
lágeren kívül élhetek, amíg intéződik az 
állampolgárságom. Egy hónapig dolgoztam a régi 
munkahelyemen, a rabtársakkal együtt. Volt egy észt 
fogolytársam, aki 10 évet ült le, vele laktam, dolgoztam.   

Egyszer kaptam egy idézést, hogy menjek be a lágerbe, a 
politikai főnökhöz. Csináltak rólam ott 10 darab 
igazolványképet. Gondoltam, rabosítani akarnak. Oroszul 
ráírták az adataimat, és én aláírtam a nevemet.  - Fogsz 
kapni egy útlevelet, és arra mész, amerre akarsz a 
nagyvilágba. - Én?   

Erre vártam! Ez volt a legszebb tavaszom.  

Majd augusztus elsején hívattak, akkor kaptam meg az 
ukrán és orosz nyelven kiállított útlevelet. A 
meghatározása az volt, hogy bármilyen határállomáson 
keresztül érvényes. Hát ez egy csoda volt! Gyakorlatilag 
állampolgárság nélküli voltam. 

A politikai tiszt azt mondta: „a te helyedben én 
Törökország felé mennék haza”. 

- Én Kárpátaljára megyek haza. Oda akarok menni - 
mondtam. Megkaptam ezt az útlevelet, de szabaduló 
levelet nem kaptam, csak munkakönyvet. 1952-től 1957. 
augusztus 1-ig szóló munkakönyvet arról, hogy a 
bányában dolgoztam. Szigorúan megtiltották, hogy 
beszéljek arról, hogy én rab vagyok. De Beregszászban 
szerintem ezt mindenki tudta. Közben én már szabad 
fizetést kaptam, amikor már kint éltem a láger területén, 
úgy dolgoztam, mint egy állampolgár. Mivel a bányában 
30 százalékkal kevesebb az oxigén, és veszélyes 
területnek van nyilvánítva, ezért annyi százalékkal 
megemelték a fizetésemet, hogy szinte mérnöki bért 
kaptam. 
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Mérnöki fizetés – a jövő jelei? 

 

Kelet-Németországból hoztak egy hatalmas, szép nagy 
szekrényt, tele elektronikával és relékkel. A tűzoltóságnál 
lett beállítva. Az erőműnél magyar főmérnök volt, Fónay 
Márta férje, Laci bácsi, de ő hazakerült korábban, mint 
én. Egy tűzjelző berendezésnek a központját, egy 
szekrényt vettek le, de ügyetlenül és elejtették. A relé 
kötegek leszakadtak belül, de nem tudták megjavítani, 
senki sem értett hozzá. Mondták, van itt egy magyar, aki 
elektromosan jól dolgozik. Megkerestek azzal, hogy 
mérnöki beosztást kapok, ha megpróbálom megjavítani. 
Mondtam, minden kötelezettség nélkül megcsinálom. 
Mert ha valamit véletlenül elrontok, akkor börtön járt 
volna érte. Akár direkt, akár véletlenül történik valami 
baj. Segítséget ajánlottak, de mondtam, én akarok 
választani magam mellé két szakértőt a lágerből. - Akkor 
őrséggel kell, őrizzék a kollégákat.  

Kértem, hogy akkor adjanak őrséget is melléjük. 
Kiválasztottam egy lett és egy litván barátomat, ők 
amúgy nem értettek semmihez sem. Szépen, lassan, 
nyugodtan nekiláttunk a munkának. Én mondtam 
folyamatosan, hogy mit csináljanak. Visszahúztuk a 
reléket, működtek, lyukat fúrtunk, lecsavaroztuk 
egyenként, és úgy meg tudtuk csinálni, hogy egyetlen 
drót nem szakadt el. Egy hónapig ezen dolgoztunk 

minden nap. Akkor nagyon jó fizetést kaptam. 
Bankjegyeket, nem rubelt. Tehát mire szabadultam, 
nagyon sok pénzem volt. 
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Élet a Gulág után 

 

Ismét Pista bácsi lakásában ülünk, a kis, meghitt 
szobában, minden zajtól elzárva. És felidéződnek a 
Gulág utáni emlékek. Szabadon, kevés kérdéssel 
irányítva. 

- Vissza tud-e emlékezni a hazatérés első napjaira? 
Hogyan telt az első hét? 

- Érdekes volt az első hét. Belecseppentem egy olyan 
világba, ahonnan úgy távoztam, mint gyerek, és 
hazajöttem úgy, hogy bácsinak szólítottak a fiatalok. 
Nagyon furcsa érzés volt. Ez volt az első rossz 
benyomásom. A másik egy nagyon érdekes eset volt, 
még Beregszászban történt. Hat és fél évig én harangszót 
nem hallottam. A katolikus templomnál mentem, amikor 
megszólalt a harang. Megálltam. Mi ez? Harang. 
Vetettem rögtön egy keresztet örömömben, mert addig 
naponta csak azt hallottam, hogy verik a sínt. Ilyen 
érzelmek keringtek bennem. 

- Kihez fordul először? Kit keresett meg? 

- Először is hazaérkeztem. A családomhoz, édesapámhoz 
és az új feleségéhez, mert édesanyám meghalt. De én 
nem tudtam beilleszkedni abba a légkörbe. Más 
körülmények között nőttem fel. Ahogy édesanyám 

meghalt, belekerültem egy olyan közösségbe, műhelybe, 
utána a lágerbe, ahol, ha valaki valakivel kedveskedett, 
azt kiröhögték. Ott nem lehetett udvariaskodni. Az anyját 
szidta még akkor is, amikor köszönt. Ilyen durva volt a 
világ. És hirtelen, ahogy hazajöttem, ez az új világ 
megcsapott. Viselkedni kellett. Bár az még ment is, mert 
a lágerben az belém ívódott, hogy fogjam be a pofám, én 
vagyok az utolsó mindenben. Ez természetes volt. 
Másrészt édesapámék féltek, hogy mi lesz most, 
mégiscsak politikai okok miatt vittek el. Egy hétig laktam 
náluk, aztán mondtam édesapámnak, hogy nem akarom 
őket kitenni annak, hogy jöjjenek-menjenek miattam itt 
az ávósok. Úgyhogy szereztem magamnak egy albérletet 
az István úton, de akkor már munkahelyem is volt. 

- Hol volt az első munkahelye? 

- A megyei építőipari vállalatnál volt, mint vízvezeték-
szerelő dolgoztam. Megvolt nekem ebből a szakmából is 
a vizsgám, meg villanyszerelő voltam. Az volt a jó 
tulajdonságom, hogy bármikor jöttek a barakkba, hogy 
havat kéne lapátolni, már én jelentkeztem, csak ne a 
barakkban legyek. Minden munkára jelentkeztem. 
Szóval, mint vízvezeték szerelő a Piac utcán dolgoztam, 
egy fürdőszobát kellett megcsinálnom. Másnap délután 
jelentettem, hogy készen vagyok. Melyik résszel vagy 
kész? – kérdezték. Mondom: egy bidét, egy vécé csészét, 
egy kádat és egy kézmosót kellett csinálni. Jó, de melyik 
részét csináltad meg? Mondom: befejeztem a 
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fürdőszobát! Lehet csempézni. Nem hitték el, megnézték. 
Úgy látszik, nem ehhez a munkatempóhoz szoktak. De a 
Gulágon dolgozni kellett. Megverték, aki nem dolgozott, 
mert lecsökkentették miatta a kenyéradagot. Csak néztek 
rám, hogy miféle ember vagyok, honnan kerültem ide. 
De nem tudtak rólam sokat. 

- Nem tudták, hogy gulágos volt? 

- Nem, azt nem. Ezzel nem dicsekedtem. De akiknek 
nem kellett volna tudniuk, azok viszont  tudták. 
Érdeklődtek utánam. 

- A dohánygyár volt a második munkahelye. Oda 
hogyan került? 

- Elég koszos munka volt ez a vízvezeték-szerelés. 
Sikerült egy ismerőst találnom, aki a dohánygyárban 
raktáros volt. Az ő segítségével felvettek 
villanyszerelőnek, de igazából nem tudták, hogy hova 
tegyenek. Mert keresték a politikai hátteret. Hogy ki 
vagyok? Honnan jöttem? A személyzetis azzal kezdte, 
hogy kellene nekik egy megbízható, jó villanyszerelő, 
akivel tervük is lenne. Hogy ezt a Tompa Jóskát le tudják 
váltani a csoportvezetői helyről. Mondom: erről tegyenek 
le, mert Tompa Jóska bácsit mindenki nagyon szereti. 
Dehogy szeretik – mondta a munkaügyis -, hát 
munkástanács elnöke volt 56-ban. Azt válaszoltam, ha 
maguk meg merik velem tenni ezt a csúfságot, úgy itt 
hagyom a gyárat, csak úgy füstöl. Erre káromkodott 

egyet, én meg megjegyeztem, hogy keresztény ember 
vagyok, az én szótáramban nincs ilyen szó. Maga hisz 
Istenben? – kérdezte. Miért ne hinnék? Erre kinyitja az 
ajtót, ott szerelt az egyik kollégám, mert utánam küldték, 
hogy hallgatózzon. Kérdi tőle a munkaügyis: hiszel az 
Istenben? Erre a válasz: hát milyen átkozott az az ember, 
aki nem hisz? Na, ezzel oda lett a karrierem. Az öreg 
Jóska bácsi meg is köszönte, hogy kiálltam mellette.  

Nem tudtak eligazodni rajtam, hogy ki vagyok. Levélben 
érdeklődtek utánam a belügyminisztériumtól. Kaptak egy 
levelet, hogy ártatlanul voltam elítélve, rehabilitáltak, de 
állampolgárságon kívüli voltam. Ezzel sem tudtak mit 
kezdeni. Állampolgárságon kívüli? Nem orosz? Nem 
magyar?  A pártbizottság teljesen leült, de aztán csak 
kikezdtek, hogy üldözöm a párttagokat. 

- Meddig maradt a dohánygyárban? 

- Majdnem hat évig. 

- Végül miért kellett eljönni? 

-  Bekerült hozzánk egy kétszínű, alakoskodó egyén. Az 
is többet volt a pártirodában, mint a műhelyben. Kiadtam 
neki egy munkát, hat oszlopra csavarozzon fel egy-egy 
bilincset. Ez neki majdnem egy hétig tartott. Úgy, hogy 
nem sikerült egy szintben felszerelni. Ezt leírattam vele, 
ami persze nem tetszett neki. Ebből eredt, hogy én 
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üldözöm a kommunistákat. Végül meguntam és kiléptem 
a dohánygyárból. 

- A dohánygyár után mi következett? 

- A dohánygyárat otthagytam, bementem a vízműhöz. 
Tudtam, hogy kell nekik a szakember. Ismertek engem, 
azonnal felvettek. Másnap mentem dolgozni, de 
mondták, menjek már be a személyzetishez. Az meg 
mondja, sajnos nem tudnak felvenni, mert odaszóltak a 
városi pártbizottságtól, hogy kényszerítsenek vissza a 
dohánygyárba, mert jó munkaerő vagyok. Én meg 
mondtam, nem vagyok párttag, engem ne akarjanak 
büntetni. Ahogy jöttem ki a vízműtől, találkoztam Fiák 
Lacival, aki a GÖCS-ben dolgozott. Éppen akkor egy 
szovjet berendezést állítottak be, de a mérnökök nem 
nagyon tudtak oroszul. Hamar munkába álltam, az összes 
dokumentációt lefordítottam nekik. Ott nagyon jó 
dolgom volt, dolgoztam vagy három-négy hónapot. 
Közben felvettek az erősáramú technikumba, már jártam 
is tanulni esti tagozaton. De Fiák Laci át akart tenni 
második műszakba, ami nekem nem tetszett, mert akkor 
nem tudtam volna tanulni. De ő csak erőltette. Utóbb 
tudtam meg, hogy féltek tőlem, mert volt két jó újításom, 
és a két párttag mérnök megijedt, hogy a fejükre növök. 
Bizalmatlanok voltak velem, így mégis áthelyeztek 
második műszakba. A következő héten már a falógerben 
dolgoztam, ahol tekercselőt kerestek. Azt mondták, nem 
érdekli őket semmi, hozhatom is a könyveimet tanulni, 

egy feltételük van: minden fűrészgéphez legyen 
megtekercselve egy-egy tartalék motor. Mert ha 
valamelyik tönkremegy, nem állhat le a munka. Úgy is 
lett, megcsináltam, aztán tanultam. Itt 66-ig dolgoztam. 

- Hová került azután? 

- Átkerültem a röntgen- és kórháztechnikai vállalathoz. 
Meg volt hirdetve az állás, jelentkeztem, fel is vettek 
azonnal. Szinte nekem találták ki, mert a beregszászi 
kórházban röntgen gépeket javítottam meg installáltam. 
Ez nagyon jó munkahely volt, aztán szétoszlattak 
bennünket, engem a finommechanika vett meg, mint 
röntgen- és kórháztechnikai műszerészt. Aztán onnan is 
eladtak bennünket, engem a röntgengyár vett meg. A 
gépek vezérlő részét szereltük. Nagyon jól dolgoztunk, 
Budapesten is csak csodálták. 

- Végül jött a Medicor. 

-  Igen. Kikerültem Dél-Amerikába. Először egy évre 
egyedül Peruba, később majd családostul Uruguayba, 
megalapítani egy Medicor röntgen- és kórháztechnikai 
műhelyt. Annak a szerviznek én lettem a főnöke. Ott 
négy és fél évig éltünk, de aztán rendszeresen jártam ki 
külföldre. 

- Mikor, honnan ment nyugdíjba? 
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- A Medicorból mentem nyugdíjba, 1987-ben, az utolsó 
állomásom Görögország volt, ott szereltem. Én az 
embereimmel jól dolgoztam. De akit a Medicor küldött 
ki, azzal akadtak bajok. Előfordult például, hogy egy 
kórházi központi mosodát úgy csináltak meg, hogy a 
kórtermekben a csapból habos víz folyt. A mosógépből 
folyt vissza a víz. Hatalmas cirkusz lett belőle, végül én 
javítottam meg. 

- Beszéljen néhány szót a családjáról! 

- Van egy saját lányom, spanyol szakos tanár, de angolt 
is taníthat bármely országban. Ő Budapesten él. Hat 
unokám szerez örömet, a lányomnak három és a nevelt 
lányomnak is három gyereke. A feleségemmel, Veres 
Emmával 58 éves házasok voltunk januárban. Ő is a 
dohánygyárban dolgozott. 

Zárszó 

 
Nehéz bármit is mondani, írni egy ilyen történet után. Rizák 
Pista bácsi (megengedte, hogy így nevezzem) több kötetnyi 
történetet tudna felidézni gulágos éveiből és az azt követő 
éveiből. 

Kevesen tudják, hogy engem, mint újságírót, szerkesztőt, 
könyvkiadással is foglalkozó embert, Pista bácsi rokonai 
kerestek meg: nem érdekelne-e egy Gulágot megjárt ember 
története, és talán egy könyv is kikerekedhetne belőle! Az első 
telefonbeszélgetéskor igent mondtam, aztán a személyes 
találkozás után megerősítettem döntésemet. Akkor még 
fogalmam sem volt arról, hogy ki fizeti a révészt, azaz, ki 
fogja finanszírozni a könyv megjelentetésével kapcsolatos sok 
költséget, munkát. De tudtam, ez egy fantasztikusan nagy 
érték, amit rögzítenem, konzerválnom kell. (Akkor még nem 
tudtam arról, hogy van egy DVD felvétel, amelyen Pista bácsi 
több mint két és fél órán keresztül beszél az emlékeiről.)  

Azt gondoltam, ha csak újságcikket írok, az idővel feloldódik 
a sajtó néhány napos örökkévalóságában. Hát belevágtam egy 
könyv tervébe. Majd lesz valahogy alapon. 

Aztán lett valahogy. 

Kiírtak egy nagyon jó pályázatot, és a támogatók érdemesnek 
találták Rizák István történetét megjelentetni. 
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Alapnak a DVD visszaemlékezést vettem, mint szóbeli 
emlékezést, mint legfontosabb, élő „dokumentumot”. Ehhez 
kiegészítő kérdéseket fűztem, ha úgy éreztem, valamit 
pontosítani kell. Nem akartam nagyon belenyúlni a szövegbe, 
mert egy őszinte, szinte egy szuszra jövő emlékezésfolyamról 
van szó. (Néha talán nehezen is érthető, ezért utólag is elnézést 
kérek, mint szerkesztő.)  

Végül: rövid interjúkat készítettem a Gulág előtti és utáni 
időkről. 

Természetesen nem hiányozhatott a könyvből a szakszerű 
történelmi szemlélet, ennek elkészítésében Erdős István tanár 
úr, a Svetits gimnázium pedagógusa segített. 

Köszönet, nagyon nagy köszönet mindazoknak, akik 
segítettek! 

Barna attila 

 

102



Alapnak a DVD visszaemlékezést vettem, mint szóbeli 
emlékezést, mint legfontosabb, élő „dokumentumot”. Ehhez 
kiegészítő kérdéseket fűztem, ha úgy éreztem, valamit 
pontosítani kell. Nem akartam nagyon belenyúlni a szövegbe, 
mert egy őszinte, szinte egy szuszra jövő emlékezésfolyamról 
van szó. (Néha talán nehezen is érthető, ezért utólag is elnézést 
kérek, mint szerkesztő.)  

Végül: rövid interjúkat készítettem a Gulág előtti és utáni 
időkről. 

Természetesen nem hiányozhatott a könyvből a szakszerű 
történelmi szemlélet, ennek elkészítésében Erdős István tanár 
úr, a Svetits gimnázium pedagógusa segített. 

Köszönet, nagyon nagy köszönet mindazoknak, akik 
segítettek! 

Barna attila 

 

képmelléklet

Rizák István 20 évesen, itt még szabad volt, pár napig

Inta város hóval borítva
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Az Inta folyó olvadás idején. Ilyenkor kerültek elő az 
áldozatok a hó alól

Inta város, ezeket a házakat építették, készítették a láger 
lakói, köztük Rizák István is
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Inta városában, az 5-ös elosztó lágerben börtönt építettek 
egy dombtetőre a „lakók”. A képen famunkát végeznek, 

előtte az épületek alapjainak köveket termeltek ki és 
szállítottak, állati körülmények között

Kenyérgyárat építettek Inta városában. Jobbról a második 
Rizák István
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Rizák István a tundrán, hóolvadás után

Villanybekötés a kenyérgyárban, a képen Rizák István
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Rizák István brigádja (elöl, 
középen), sok szakma 

képviselői egy csoportban

Litván-magyar barátság 
(Rizák István jobbra)

Az első olyan karácsony, Sztálin halála után, amikor el 
lehetett hozni az ételt az étkezőbarakkból. Az oroszok 

ünnepelnek, Rizák István jobbra fent az ágyán levelet ír, 
nem is vette észre a fényképezést
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Ezt a képet az a KGB-s tiszt készítette, aki büntetésből 
volt a lágerben. Rizák István jobbra lent a földön új kazánt 
készít egy lett tengerésszel. Hátul, a falakon lövésnyomok 
láthatók, mert az előző napokban túszejtéses lázadás tört ki

Ezzel az igazolvánnyal szabadon át lehetett menni a 
lágerből a munkahelyre. Csak azok kapták meg, így Rizák 

István is, akik a lágerben öt évig büntetlenek voltak
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Bal oldalon Rizák István 
egy fehérorosz barátjával. 

Hátul az épületen 
lövésnyomok

A KGB-s tiszt készítette 
kép Rizák Istvánról. 
Többek között ezt a 
fotót küldte a tiszt 

Magyarországra, hogy az 
emberek tudják, mi volt ott

Ezt a képet a lágerfényképész készítette, a szabadulás 
előtti jólétet ábrázolva, lepedőre festett háttérrel. Elöl 

Rizák István
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Munkakönyv borítója és első oldalai. Ezt Rizák István a 
rehabilitálása után szabadulólevél helyett kapta. A fogva 

tartók ezzel ismerték el, hogy jogtalanul volt bezárva, és a 
munkaviszonyát hivatalosan elismerték
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Szabadulás után, az első fénykép
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