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Baráth viKtória*

A donbászi munkaszolgálat 
a vári és a benei túlélők emlékezetében

Rezümé E tanulmány a donbászi munkaszolgálattal kapcsola-
tos kutatásról ad számot. Elsősorban benei és mezővári elhurcol-
tak emlékezései alapján készült. A munka fő forrásául a túlélők 
szolgáltak, akikkel egységes kérdések alapján összeállított mély-
interjút készítettünk az akkori eseményekről. Mezővári és benei 
szemtanúk visszaemlékezései alapján vizsgáltuk meg a deportálás 
körülményeit, a lágerben töltött időt, s az elhurcoltak  hazatérés 
utáni beilleszkedését. Bemutatjuk a túlélők jövőképét is, hogy 
ők hogyan is látják a kárpátaljai magyarság ügyét, a fennmara-
dás esélyeit. Kijelenthetjük, hogy a kutatás elérte célját, hiszen 
sikerült felkeresni e két település majdnem mindegyik túlélőjét 
(Mezőváriban egy elhurcolt nem akart beszélni a történtekről, míg 
Benében egy munkaszolgálatot teljesítő súlyos betegsége okán 
nem tudott volna válaszolni az általunk feltett kérdésekre). Ezzel 
együtt elmondhatjuk, hogy sikerült hiteles képet kapnunk a szov-
jet hatalom magyarellenes politikájáról, amiben nemcsak a sajtó 
és a szakirodalom áttekintése volt a segítségünkre, hanem ezek a 
férfiak is, akik meghurcoltatásukról és megaláztatásukról beszél-
tek. A túlélők visszaemlékezéseit hiteles forrásnak tekinthetjük. 
Ezek alapján lehet mérlegelni a szovjet rezsim terrorra és megfé-
lemlítésre irányuló intézkedéseit. Ezúton is köszönetet mondunk 
valamennyiüknek az odaadó, segítőkész hozzáállásukért, amellyel 
megosztották velünk a lelket mélyen felkavaró emlékeiket.

Резюме Темою роботи є дослідження подій насиль-
ницького відправлення закарпатських громадян на 
примусові роботи в Донбас. Джерелом досліджень 
послужили розповіді селян з села Бене та Варієво, які 
повернулися із заслання. В основній частині роботи 
йдеться про фактичні історичні події, про умови де-
портації, час, проведений у таборах, та про адаптацію 
примусово переселених в суспільстві після їх повер-
нення додому. Шляхом опитування ми визначили, як 
вони бачать перспективу збереження угорців Закар-
паття як національної меншини. Можемо стверджува-
ти, що дослідження досягло своєї мети, і нам вдалося 
відтворити реальну картину антиугорської політики 
радянського уряду. Ми змогли поспілкуватись із сі-
мома свідками депортації, які пережили всі знущання, 
та ознайомилися з доступною нам науковою літера-
турою, у якій відображені ці події. У процесі роботи 
проблем не виникало, свідки із задоволенням розпо-
відали про події того часу. Необхідно зауважити, що 
робота не всі моменти охоплює повністю, і це спону-
кає до подальших досліджень. Сподіваємося, що наше 
дослідження вдасться розширити розповідями інших 
очевидців, які пережили страхіття депортацій.

A 20. század ismételten nagy töréseket hozott az államok életében, mivel az 1939 és 1941 
közötti hitleri Németország és szövetségesei, illetve a világháborút lezáró békeszerző-
dések teljesen átszabták Kelet-Európa politikai térképét, ezáltal módosultak az országok 
határvonalai is. E folyamat kísérőjelensége az volt, hogy bizonyos régiók más, idegen 
birodalmak fennhatósága alá kerültek. A vesztes államoktól egyes területeket legyőzőik 
egyszerűen beolvasztottak saját államrendszerükbe. Ez történt a második világégés után 
Kárpátaljával is, mikor az anyaország kötelékéből átkerült a Szovjetunió kötelékébe. A 
sokéves vérzivatar nemcsak a két világháború közti válságot mélyítette el véglegesen, 
hanem megérlelte az újabb mélyreható rendszerváltás feltételeit.

Az 1944-es rendszerváltás utáni időszak Kárpátalja életére óriási negatívumként 
hatott, amely többek között a szovjet rendszer magyarellenes nemzetiségpolitikájában 
nyilvánult meg. A magyarokat származásuk miatt bűnös nemzetnek nyilvánította, és igye-
kezett különböző intézkedésekkel megnyirbálni a kárpátaljai magyar férfilakosság szá-
mát.

Az első ilyen intézkedés az volt, hogy a 18–50 év közötti magyar férfiak kötelesek 
voltak jelentkezni háromnapos munkára, ún. „málenykij robotra”, ami persze hosszú éve-
ket vett igénybe, sőt a legtöbbjük haza sem került, hanem odahalt. 

A szovjetek magyarellenes törekvései ennyiben nem merültek ki, a hatalom újabb 
intézkedése következett, amely az előzőhöz hasonló képet mutat, s ez abban nyilvánult 
meg, hogy a régió katonaköteles korú magyar fiataljait megbízhatatlannak nyilvánítva 
a katonai szolgálat teljesítésére, arra kötelezték, hogy szolgálati idejüket a Donyec-me-
dencei szénbányákban töltsék le. Itt kötelesek voltak ledolgozni a három évet. Aki neta-
lán megszökött, felkutatták és kegyetlen bánásmódban részesítették. Emellett sok olyan 
* A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola V. évfolyamos történelem szakos hallgatója. A tanulmányt Molnár D. 
Erzsébet lektorálta.
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intézkedése volt még a szovjet hatalomnak a kárpátaljai lakosságot érintően, amelyeket  
semmiképpen sem nevezhetünk békés együttélésnek, illetve együttműködésnek, hanem 
inkább nemzetiségellenes politikának, ezalatt értjük a történelmi egyházak elleni fellépést, 
az erőszakos kolhozosítást, a magyar települések neveinek oroszosítását, és még számos 
magyarságellenes tevékenységet is.

A magyar férfiaknak a donbászi szénbányákba való erőszakos elhurcolása 1948-
ban indult meg, de a hatóságok már 1947-ben a sajtón keresztül propagandát indítottak a 
szénmedencébe buzdító munkára. A Vörös Zászló című lapban ezen sorok láttak napvilá-
got a fent említett évben: „Ukrajna kincsei között az első helyet a doneci szén foglalja el.… 
Ukrajnában új szénbánya-vidék alakul, melyet „Jobbparti Donmedencének” neveztek el. 
Rendkívül gazdag szénbányákra akadtak, melyekben már el is indult a munka.”1

Ezután egyre több olyan cikk jelent meg az újságban, amely a fiatalokat a munkára 
ösztönözte, amit főleg azzal akartak elérni, hogy magas pénzbeli juttatást ígértek: „Titov 
Nikolaj és Kogtyev Vaszily donbászi szénbányászok egy váltás alatt 138 tonna szenet fej-
tettek és raktak be. A hős sztachanovista vájárokat bő pénzjutalomban részesítették. A két 
bányász egyenként egy nap alatt 1.308 rubelt keresett.” 2

 A munkaszolgálatot propagáló sajtóban természetesen a FZO-iskolák3 jelentősé-
géről is számos cikket jelentettek meg:

„A mi országunkban nincsenek olyan dolgozók, akik arra kényszerülnek, hogy a 
gyárak és üzemek ajtajain munkáért kopogtassanak. 

A Kárpáti területen a FZO iskolába való behívás jelentőségét nehéz felmérni, mert 
ezen munkások legnagyobb része népgazdaságunk egyik legfontosabb ágában, a szénbá-
nyászatban képezi ki magát. A bányászok a munkásosztály vezető csapata, munkájukat 
népünk megbecsüli. Mindenkinek, aki most a FZO iskolába megy, tudnia kell, hogy milyen 
fontos helyre küldi őt Hazánk. Nekünk iparunk ellátására évi 250 millió t szenet kell ter-
melnünk. Elvtársak, ez a szám már magában véve is elég bizonyítéka annak, hogy milyen 
fontos feladatokat bíz reátok hazánk.”4

A férfiak munkára való buzdítása 1948 folyamán nem szűnt meg a Kárpátalján 
megjelenő lapban, minden eszközt bevetettek annak érdekében, hogy minél több, az 
igazságról mit sem sejtő magyar fiút/férfit csalogassanak Donbászra. A felhívás a követ-
kezőképpen hangzott: „Nyílt levél a Kárpáti terület ifjuságához! Drága Kárpáti területi 
testvéreink! Mi, a FZO 14. sz. iskolájának tanulói, forró üdvözletünket küldjük nektek a 
Komszomolec Horlovszki rajon Sztálini területi bányából.

Együtt van itt a berehovoi, munkacsevoi és uzshorodi körzet jövendőbeli 
bányászifjusága.

Idejövet átutaztunk az egész Ukrajnán, láttuk mily szabadon és boldogan él a ha-
talmas szovjet nép. Biztosítunk benneteket, kedves testvéreink mi valamennyien a legna-
gyobb igyekezettel tanuljuk mesterségünket, hogy minél több szenet adjunk Hazánknak.

Ebben az iskolában szép, tiszta lakásunk van, étterem, klub, könyvtár, sportterem 
állnak rendelkezésünkre… Munka után önképzőkörökben, irodalmi-, ének-, zene-, és 
sportkörökben szórakozunk s nyelvkurzuson veszünk részt.

…A levelet egyhangúlag elfogadták a tanulók 1948. márc. 17-i gyűlésen.”5

„Kedves Elvtársak és Elvtársnők!
A Donbászban dolgozó berehovoi ifjak nevében szeretettel üdvözlünk benneteket. 

Nagyon jól érezzük magunkat a FZO iskolákban, mert szorgalmas munkáért elismerésben 
és megbecsülésben van részünk. Élelmezésünk teljesen kielégítő.

… Jöjjetek ide minél többen. Üdvözlünk titeket, kedves jövendőbeli munkatársaink.
1 Sz.n.: A doneci szén. – In: Vörös Zászló. Beregszász. 1947. X. 23., 3. évf., 85 (189). szám, 1.
2 Sz.n.: A donbászi bányászok csúcsteljesítménye. – In: Vörös Zászló. Beregszász. 1948. III. 21., 4. évf., 25 (245). szám, 2.
3 FZO – fabricsno-zavodszkoje obucsenije, vagyis üzemi-gyári oktatás.
4 Sz.n: – In: Vörös Zászló, 4. évfolyam, 20. szám, 1948. március 4., 1.
5 Sz.n.: „Levél Donbászból.” – In: Vörös Zászló. Beregszász, 1948. IV. 15., 4. évf., 32 (252). szám, 2.
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Kroo Simon brigádvezető, Imre Endre, Preznanszki Mihály, Malega János, 
Rabcsák Miklós…”6

Mind Bene, mind Mezővári története az Árpád-korig nyúlik vissza,7 és mindkét 
település az első világháborút követő változásokig Magyarországhoz tartozott. A saint-
germain-i, illetve a trianoni békediktátumok következtében a községek – Kárpátalja más 
településeivel együtt – Csehszlovákiához kerültek. Ezzel megkezdődött a régió – és benne  
az általunk vizsgált falvak – XX. századi, tragikus sorsfordulókkal teletűzdelt kálváriája. 

Az 1910-es népszámlálási adatok szerint Bene lakossága 689 fő volt.8 A rendelke-
zésre álló adatok szerint az első világháborúban 80 benei lakos vett részt, akik közül 20-an 
a harcmezőn lelték halálukat.9

Mezővári 1910-ben 2625 lakossal rendelkezett10, akik közül 450-en harcoltak az 
első világháború frontjain11. 

Az 1938-as bécsi döntés értelmében mindkét község visszakerült Magyarország-
hoz, így a második világháború már az anyaország kötelékébe tartozva érte a települése-
ket. A második nagy világégésben 18 benei és 34 vári lakos magyar katonaként esett el12. 
1944-ben a Csap körüli harcokban elfogott honvédek közül 1944 decemberében 75 főt 
szállásoltak el Bene volt uradalmi istállójában, feladatuk a félig felrobbantott Borzsa-híd 
helyreállítása volt.

A XX. századi sorsfordulók közül a községek számára egyértelműen az 1944-es 
szovjet rendszerváltás és az azt követő szovjet berendezkedés volt a legtragikusabb. A 
málenykij robot idején 141 benei férfit hurcoltak el, akik közül 32-en odahaltak. Mezővá-
riból 340 férfit deportáltak, közülük 169-en már nem tértek haza.

Mezővárit és Benét is egyaránt érintette a szovjet hatalom sajátos nemzetiségpo-
litikája, melynek alapján a kárpátaljai magyar katonaköteles korú fiatalokat megbízha-
tatlannak nyilvánították, így nem teljesíthettek katonai szolgálatot. Ehelyett bányaüzemi 
munkára irányították őket a donyeci szénmedencébe, ahol kötelesek voltak letölteni a 
három év szolgálati idejüket.13 A hatóságok hivatalosan nem indokolták, hogy a mun-
kaszolgálatnak miért ezt a formáját kényszerítették a kárpátaljai magyarság fiataljaira. 
Elegendőnek bizonyult számukra, hogy egyszerűen kiküldték a katonai behívót, és az il-
letőnek jelentkeznie kellett a megadott időben a megadott helyen. A behívottaknak eleget 
kellett tenniük a parancsnak, tudomásul kellett venniük, hogy szolgálati idejüket a szok-
ványostól eltérő módon fogják letölteni. Aki megpróbált kibújni ezirányú kötelezettsé-
gének teljesítése alól, arra további, még keményebb megpróbáltatások vártak, és végül 
mégsem kerülhette el a donyeci szénbányákat. A fiatalokat fegyveres őrök kíséretében 
szállították Donbászra. 14

Az elhurcoltak először az úgynevezett FZO-iskolába kerültek, ahol felkészítették 
őket a rájuk váró feladatokra. Az iskola befejezése után a dolgozók munkájuk fejében 
fizetést is kaptak, attól függően, hogy ki milyen nehéz munkát végzett. 

Az otthonuktól távol lévő bányaüzemi munkások számára azonban a legnagyobb 
veszélyt a körülmények jelentették, amelyek közt életüket kockáztatva dolgozni voltak 
kénytelenek. A legtöbb helyen a vájatok magassága miatt mind a fúrást, mind a robbantást 
és a kitermelést végzőknek hason csúszva, vízben kellett ledolgozni a nyolc órás műszakot. 
6 Sz.n.: „Levél Donbászból.” – In: Vörös Zászló. Beregszász, 1948. IV. 15., 4. évf., 32 (252). szám, 2.
7 Botlik József – Dupka György. Magyarlakta települések ezredéve Kárpátalján. Intermix Kiadó Ungvár–Bp., 1993. 59.
8 Botlik József – Dupka György. im. 59.
9 Uo.59.
10 Uo.110.
11 Uo.111.
12 Uo.59. 111.
13 Svetkó Erzsébet. A donbászi munkaszolgálat. – In: Köz-politika. Beregszász.,2003.56.
14 Svetkó Erzsébet. Nemzetiségpolitika Kárpátalján a szovjet rendszer kiépítésének idején. – In: Diákok és fiatal kutatók tudomá-
nyos konferenciájának anyagai I. Beregszász., 2005.6.
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Nyilvánvalóan ez volt az oka a sorozatossá vált szökéseknek, amivel a munkaszolgálatos-
ok többsége megpróbálkozott. A szökevények egy részét még útközben elfogták, de a 
hazatértek sem örülhettek sokáig, valamennyien a hatóságok kezére kerültek, és kemény 
büntetésben részesültek.15

A szovjet hatalom sajátos nemzetiségpolitikájának ez a fajta bizalmatlan jellege 
1952-ben szűnt meg, amikor Donbász helyett katonai szolgálatra vitték a magyar fiatalo-
kat is. Arról, hogy összességében hány embert hurcoltak el és hányan lettek áldozatai e 
furcsa kisebbségpolitikának, összesítő adatok sajnos nincsenek.

A sztálini rezsimnek ez a sajátossága a benei és a mezővári férfilakosságot is 
nagyban érintette. Benéből a jelenleg ismeretes adatok alapján körülbelül 20, míg Me-
zőváriból körülbelül 25 férfit vittek el donbászi munkaszolgálatra. A mostani kutatás 
keretében Mezőváriban a jelenleg élő öt elhurcolt közül négyet (egy válaszadó nem 
volt hajlandó interjút adni), míg Benében a négy közül hármat (egy túlélő a betegsége 
miatt már nincs beszámítható állapotban) sikerült felkutatni, s egységes kérdések alap-
ján összeállított mélyinterjú formájában kikérdezni őket az akkori eseményekről, és a 
munkatáborban töltött idejükről. 

A munka felépítése az interjúk alapján négy egységből áll. Az első két részben az 
elhurcoltak személyes adatait, az elhurcolás körülményeit, s a lágerben töltött időszakot 
taglaljuk, a másodikban pedig az elhurcolás időszakának történéseit, s magát a szovjet-
képet a szemtanúk visszaemlékezése alapján. Az utolsó részben pedig az elhurcoltak jö-
vőképét, jelenlegi életüket, magyarságérzetüket vizsgáljuk.

A Mezőváriból megkérdezettek közül, akik Donbászon munkaszolgálatot teljesí-
tettek, a legidősebb 1927-es születésű, a legfiatalabb 1935-ben született, míg Benében a 
legidősebb 1925-ös, és a legfiatalabb 1932-es születésű.

Jelenleg már mindannyian nyugdíjasok. Mezőváriban egy megkérdezetten kí-
vül, aki Jehova tanúja, mindegyikük református vallású, Benében viszont egy túl-
élő kivételével, aki római katolikus, a többiek Jehova tanúinak vallották magukat. 
Benében mind a három adatközlő házasságban él, Mezőváriban két válaszadó még 
házas, viszont kettő már özvegy. Nemzetiségüket tekintve mindannyian magyarnak 
vallották magukat.

Az elhurcolás idején mindannyian nőtlenek voltak, tehát egyértelmű, hogy gyer-
mekük sem volt. Mezőváriban mindegyikük földművesként dolgozott a faluban, míg 
Benében az egyik adatközlő kereskedőként, a másik gyári munkásként, a harmadik pedig 
napszámosként kereste meg a mindennapi betevőt. Arra a kérdésre, hogy milyen pártnak 
vagy szövetségnek volt tagja abban az időben, a túlélők egyöntetűen azt válaszolták, hogy 
semmilyen pártnak nem voltak a tagjai. Az elhurcolás időpontját illetően eltérések vannak 
a válaszadók emlékezete alapján: Benében az egyik túlélőt 1947-ben, a másikat 1951-ben 
vitték el. Érdekes volt az a történet, amelyet Máté András  osztott meg velünk. Ő 1952-
ben érkezett Donbászra, viszont nem erőszakkal elhurcolva, hanem önkéntesen, elment 
dolgozni a jobb megélhetés végett: „Éngem nem vittek, hanem én önként mentem ’52-be, 
mert itthon lehetetlen vót a helyzet. És elmentem, má Balog Jóska bácsi má ott vót, és ű 
hozzá mentem. Én önként mentem ’52-be, majd ’58-ba megin ementem, lehetetlen vót a 
helyzet a családi állapotom, nehéz vót a helyzetünk.”

Mezőváriban a megkérdezettek közül kettőt 1948-ban vitték el, míg a többieket 
1947-ben és 1952-ben. Az összegyűjtésük a Benéből elhurcoltak visszaemlékezése alap-
ján úgy zajlott, hogy jöttek és elvitték őket, míg Mezőváriban különböző válaszok szület-
tek: ketten azt mondták, hogy behívót kaptak, amelyet a Katonai Sorozóbizottság küldött 
ki, míg a másik két munkaszolgálatos pedig azt, hogy kidobolta a kisbíró, és/vagy jöttek 
és elvitték.

15 Svetkó Erzsébet. 2003. 57.
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Pontos adatot, hogy hány embert is vittek el Mezővári községéből, egyikük sem 
tudott mondani, de a válaszok alapján 1947-ben kb. 20 embert, 1948-ban kb. 20-25 között 
lehetett a számuk, míg Benében két visszaemlékező elmondása alapján 1947-ben kb. 20 
embert vittek el és 1951-ben kb. 4-et. A Mezőváriból elhurcoltak mindegyikét Bereg-
szászban gyűjtötték össze, Benében a két adatközlő közül volt, akit a beregszászi refor-
mátus templomnál, s volt, akit a régi megyeháza épületében. Mezőváriból a megkérdezet-
tek egyik részét személyszállító vonattal, másik részét pedig teherszállító vonattal, míg 
Benében az egyik megkérdezettet teherautóval szállították az első gyűjtőhelyre, viszont a 
másik válaszadó elmondása alapján, neki egyedül kellett odamennie. Az adatközlők mind-
annyian azt mondták, hogy a toborzás alatt nem alkalmaztak erőszakot.

Az első gyűjtőhely után Mezőváriból az egyik túlélő emlékei alapján őt először 
Munkácsra, a másik adatközlőt Szolyvára, míg a többi két munkaszolgálatot teljesítő fér-
fit pedig rögtön Donbászra vitték. Benében az egyik megkérdezettet először Munkács-
ra, majd a Horlovszkij járásba, míg a másikat rögtön Donbászra szállították. Benéből a 
válaszadók közül egyikük sem tudta, hogy hová viszik, de az útvonal alapján csak egy 
visszaemlékező tudta megállapítani, hogy merre is tartanak valójában. Mezőváriban fele-
fele arányban oszlott meg erre a kérdésre a válasz, ebből kifolyólag tehát egyik részük 
már tudta, hogy hová viszik, másik részük viszont nem, és akik nem tudták, azok még az 
útvonalból sem tudták kikövetkeztetni, merre is tart az útjuk. 

Az útvonal megjelölésénél mindegyikőjüknél megegyező válaszok voltak: 
Lemberg, Kijev, Harkov, Dnyipropetrovszk érintésével szállították őket Donbászra. Ar-
ról, hogy milyen módon szállították őket Donbászra, majdnem megegyező válaszok szü-
lettek: a benei elhurcoltakat személyszállító vonattal, míg Mezőváriból két megkérdezettet 
teherszállító vonattal, a másik két adatközlő közül az egyiket személyautóval, a másikat 
személyszállító vonattal vitték a kijelölt helyre. A benei megkérdezettek mindegyike tud 
olyan esetről, hogy valaki valamilyen oknál fogva mentesült a donbászi munkaszolgá-
lat teljesítése alól. Balog József így emlékszik vissza: „Az ilyen fiúkat szedték össze, 
pl. ha valaki traktorista vót, vagy valamilyen munkába vót, azt nem vitték el, csak az 
olyat akinek ilyen kolhoz vót, valami ilyeneket vittek el”. Holozsay István elmondása 
alapján azok mentesültek főleg a munkaszolgálat alól, akik elbújtak. Mezőváriban a 
megkérdezettek közül egy túlélő nem tud olyan esetről, hogy valaki mentesült volna a 
munkaszolgálati „kötelessége” alól, a többiek azt mondták, hogy csak azokat nem vitték 
el, akik betegek voltak.

A benei megkérdezettek egyöntetű válasza az volt, hogy azért vitték el a kárpátal-
jai magyar férfiakat Donbászra, mert a szovjet hatalom megbízhatatlannak tartotta őket. 
Mezőváriban is azonos válaszok születtek, ők azt mondták, hogy a magyar férfiakat csak 
dolgoztatás céljából hurcolták el. Arra a kérdésre, hogy a hatóságok indokolták-e, hogy 
miért viszik az embereket Donbászra, a mezővári adatközlők mindannyian azt válaszol-
ták, hogy nem, míg Benéből egy azt, hogy igen, s az indok az volt, hogy „katonakötelesek 
voltak, és menniük kellett”.

A Mezőváriból elhurcoltak mindegyike végig ugyanazon a helyen dolgozott. A 
legkevesebb ideig Károlyi Dezső tartózkodott „hivatalosan” ott, mindössze két hétig, de 
ő később önként is visszament plusz még egy évet dolgozni a jobb megélhetés végett. A 
legtöbb időt Józan Ferenc töltötte Donbászon: 5,5 évet, a többiek, pl. Radvánszky András 
7 hónapot, Muzsalyi István pedig 18 hónapot tartózkodott az otthonától távol. A beneiek 
esetében egészen más volt a helyzet, egyedül Holozsay István volt végig ugyanazon a 
helyen, aki 3,5 évet robotolt emberhez méltatlan körülmények között. Máté András, aki 
önkéntesen ment Donbászra, 4 év után még egy fél évet a Jenákijevi járásban dolgozott, 
ugyanúgy, mint Balogh József, ő 4,5 évet dolgozott le a Horlovkai, majd utána 1,4 évet 
a Jenákijevi járásban. A Mezőváriból elhurcoltak közül két adatközlő kivételével – aki-
ket rögtön dolgozni küldtek – mind részesültek FZO-képzésben, a képzés időtartama a 
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válaszok alapján hat hónapot foglalt magába. Benében mindhárom túlélő kapott gyári-üzemi 
képzést, csak az időtartamban volt némi eltérés, aki önkéntesen ment dolgozni, kéthetes, míg 
a másik két adatközlő közül az egyik hat hónapos, a másik három hónapos képzést kapott. A 
munkaköri beosztást illetően a beneiek közül, akiket elhurcoltak, azok vájárként dolgoztak, 
akit pedig nem erőszakkal vittek el, az bányafúróként dolgozott. Mezőváriban a négy túlélő 
különböző munkakörben tevékenykedett, volt, aki asztalosmunkát végzett, volt, aki vagonokat 
töltött fel szénnel, volt, aki bányafúróként dolgozott, s volt, aki csöveket rakott le a földbe. A 
munkáért kapott pénzbeli juttatást a mezővári adatközlők közül mindegyik kapott, amely kb. 
100-2800 rubel között mozgott, a beneiek közül úgyszintén mind a hárman kaptak, amely 
2800-4000 rubel között volt. A beneiek közül csak egy adatközlő kapott ételt, de azt is úgy, 
hogyha fizetett érte, a többi két munkaszolgálatos elmondása alapján ők saját fizetésükből vá-
sároltak maguknak. A másik település elhurcoltjai közül ketten kaptak ételt, ketten viszont 
nem. Egyikük azt mondta, hogy bár az étel mennyisége nem volt bőséges, de nem éheztek, a 
másik adatközlő viszont azt állította, hogy bőségesen kaptak enni. Mindkét településen egy-
azon válaszok születtek a következő kérdésekre: a tisztálkodásra mindennap nyílt lehetőségük, 
és mindegyikük állítása szerint bármikor írhattak levelet, és küldhettek haza, illetve kaphattak 
csomagot otthonról, s a mezőváriak elmondása alapján bármikor meg is látogathatták őket.

Arra a kérdésre, hogy voltak-e más nemzetiségűek velük a lágerben, a többség azt 
mondta, hogy igen (Radvánszky András kivételével Mezőváriból, mert elmondása alapján 
ahol ő volt ott nem voltak más nemzetiségűek), s a két falu adatközlőinek válaszait ösz-
szevetve dolgoztak velük cigányok, kazahok, oroszok, ukránok, moldovánok, lengyelek, 
ruszinok, beloruszok, észtek, lettek, grúzok is.

A benei túlélők egyike sem érezte hátrányát magyarságának, viszont Mezőváriból 
két válaszadó igen, s ez abban nyilvánult meg, hogy nem tudtak orosz nyelven beszélni. 

Majdnem egybehangzó válasz született arra a kérdésre is, hogy voltak-e betegek 
a donbászi tartózkodásuk alatt, a legtöbbjük válasza tagadó volt, de Mezőváriból Károlyi 
Dezsőnek munka közben eltört a lába (ráesett a kő), és a benei Balogh József vérhasban 
szenvedett ottléte alatt. Károlyi Dezső elmondta, hogy betegsége alatt nem igazán törődtek 
vele, csak éppen arra ügyeltek, hogy ne haljon meg, míg a másik adatközlőt megfelelően 
ápolták, és gyógyszeres kezelésben is részesült. A megkérdezettek közül senkinek sem lett 
maradandó betegsége a munkaszolgálat idejéből.

Az ismerősök, falubeliek számára vonatkozó kérdésre az adatközlők nem tudtak 
pontos választ adni, de a beneiek elmondása alapján 2-től 18-ig, mezőváriak emléke sze-
rint 4-12 körül lehetett a számuk. A benei megkérdezettek közül mindannyian azt mond-
ták, hogy soha nem vertek meg senkit, ugyanezt állították a mezővári adatközlők közül 
hárman, míg egy kivételével azt, hogy ritkán fordultak elő verések.

Arra, hogy meséljék el egy napjukat a lágerben töltött időkből, a beneiek egységes 
történetet mondtak el. Három műszakban dolgoztak, napi 8 órát: 

1. műszak d.e.6.00-tól d.u. 14.00-ig
2. műszak d.u. 14.00-tól este 22.00 -ig
3. műszak este 22.00-tól másnap reggel 6.00-ig.
A munkarend a következőképpen nézett ki: mindenki csak egy hónapot dolgoz-

hatott egy bizonyos műszakban, aki viszont a harmadik műszakban többet „robotolt”, az 
pluszpénzt kapott. A vezetés nem igazán szerette, ha valaki korábban fejezte be a munká-
ját, mint az előírt napi norma. Nem voltak pontosan kijelölt szabadnapok, mert azok is be 
voltak osztva: mikor kire jutott a szabadidő, úgy alakíthatta a napját. Ezeken a napokon 
általában aludtak vagy a városba, klubokba jártak szórakozni.

Akik a reggeli műszakban dolgoztak, azoknak hajnali 4.00-kor kellett kelni. A 
munkaidő letelte után természetesen pihenéssel töltötték el az időt, mivel a munkájuk 
fáradságos és megerőltető volt. 
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Más munkabeosztásban, – ha lehet ezt így nevezni – voltak a Mezővári településről 
elhurcolt fiúk/férfiak. Károlyi Dezső elmondása alapján ők nem megszabott munkarend 
alapján dolgoztak: „Rendes munkarend nem vót, mer mikor bejött a vagon éjfélbe vagy 
akkor amiko, menni kellett, a vagonnak nem szabad vót állani.” Viszont náluk is napi 8 
órás munkanap volt megállapítva. A szabadnap is változó volt, Muzsalyi Istvánéknál ki 
volt számolva, mikor kire esik, Radvánszky András elmondása alapján a vasárnap volt az 
a nap, amit azzal tölthettek el, amivel akartak.

A két település túlélői közül – egy adatközlő kivételével Mezőváriból – mindannyiukat 
„hivatalosan” hazaengedték, miután lejárt a kiszabott „munkaidejük”. – Viszont Radvánszky 
András nem bírta az ottani körülményeket és megszökött. A szökésről őszintén így vallott: 
„A szökés mindenkinek a saját dóga vót” – ezzel arra akart utalni, hogy senkire sem tudott 
számítani, csak önmagára. A szökés körülményeire így emlékszik vissza: „Eljöttünk egész 
Lembergig, hát ugyi fiatal ember éhen, pénzünk nem vót, hogy felüljünk a vonatra, mer olyan 
szitunációba estünk, hogy hát ketten vótunk, egy bégányi fiú vót, Gerics Janinak híták, azt 
kérdi két jampec, hogy fiúk aszmongya, ti menni akarnátok vonattal? Hát mennénk! Hát 
aszmongya: adjátok ide a pénzt, mer az én testvérem az kasszír. Bementünk mi a kasszához, 
nem győztük kivárni, ammeg egy másik ajtón ement. Ami kis pénzünk vót, 11 rubelünk ket-
tőnknek, azt elvitte. No most osztán egy árva kopek sincs. A közeli faluba kódultunk, de aján-
lották az emberek, hogy ne menjetek neki a Kárpátoknak, mer akár az alagútba, akár minden 
hidakat őríznek, kutyával szijjeltépetnek, ha nem álltok meg, vagy pedig akkor bekísérnek. 
Jobb ha megvárjátok a vonatot, osztán mentek a vonattal úgy, ahogy eddig jöttetek. És akkor 
úgy is vót, meghallgattuk a házigazdát, aki vót a munkaadónk. Kimentünk az állomásra, jön 
a vonat, itt valahon túl a Kárpátokon. A vonatnak ajtaja belülrefele nyílik, tehát minket nem 
lökött le az ajtónyílással senki se. Hát csak abba az időbe a milicistáknak, a vasúti milicis-
táknak piros sapkájuk vót. Ammeg megszólal, gyertek utánam! Kettő van, menjünk. Kinyitja 
egy kabinetet már a vonatba, hát ott má vagyunk 11-en, szintén ilyen szökevények. Mer 
mondom nem ütlegeltek, hanem ki vót adva, hogy ezeket irányítani kell haza. Majd otthon 
oszt rendezik sorsukat. Hát el is jöttünk Beregszászig.”

Most pedig a téma azon részének elemzése következik, amelyben megvizsgáljuk a 
hazaérkezés utáni időszakot, hogy az elhurcoltak Donbász után hogyan is tudtak beillesz-
kedni régi környezetükbe.

Hazatérésük után a megkérdezett két település elhurcoltjainak majdnem mindegyi-
ke (egy adatközlő kivételével – Holozsay István (Bene) –, aki nem tudott ukrán nyelven 
beszélni, s ezért eleinte nem tudott munkát találni) könnyen talált munkahelyet, és egyi-
kük sem érezte hátrányát annak, hogy elhurcolták. A megkérdezettek mindegyike bárki-
nek elmondhatta, és el is mondta, hogy mi történt vele a donbászi munkaszolgálat ideje 
alatt, ezt főleg a családdal, rokonokkal, ismerősökkel osztották meg, de voltak olyanok is, 
akik mindenkinek elmondták, aki csak megkérdezte őket.

Kártérítést közülük senki sem kapott, de egyikőjük sem igényelne. 
Arra a kérdésre, hogy haragszanak-e a donbászi események miatt az elhurcoltak, 

mindannyian azt válaszolták, hogy nem. A válaszadók többsége nem haragszik, de nem 
nem is sírja vissza az akkori rezsimet. Volt olyan is, aki erre nem tudott választ adni.

A Mezőváriból megkérdezett négy válaszadó közül csak kettőnek maradtak meg 
tárgyi emlékei a Donbászon töltött időszakáról, ezek főleg fényképek, míg a beneiek kö-
zül mind a három túlélőnek fényképek és munkakönyvek maradtak meg.

A kutatásunk utolsó nagyobb egységében a megkérdezettek jövőképére szeretnénk 
rámutatni: ők, akik több rendszerváltást is megéltek, hogyan is látják a kárpátaljai magyar-
ság helyzetét, a megmaradás esélyeit.

A megkérdezettek közül a jelen időben egyikük sem tagja semmilyen szervezetnek, 
sem pártnak. Arra a kérdésre, hogy mit neveznek anyaországuknak, a válasz már megosz-
tott volt a mezővári túlélők elmondása alapján. A többség (hárman) Kárpátalját jelölte, 
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egy munkaszolgálatot teljesítő viszont Ukrajnát nevezte anyaországának. Míg Benében a 
három túlélő más-más régiót jelölt meg: Magyarországot, Kárpátalját, a harmadik (Máté 
András) nem tudott erre konkrét választ adni. Szülőföldjeként a két településen – egy benei 
adatközlő kivételével (nem tudja) – mindannyian Kárpátalját nevezték meg.

A vizsgált településekről külön-külön egy-egy válasz született arra a kérdésre, 
hogy melyik rendszer alatt volt jobb élni: ők ketten Magyarország kötelékében „érezték” 
jobban magukat, míg a többiek erre a kérdésre nem tudtak választ adni.

Arra a kérdésre, hogy milyen érzéssel tölti el őket az, hogy magyarként élnek Uk-
rajnában, megosztott válasz született: voltak, akik számára ez közömbös, volt, aki termé-
szetes dolognak tekintette, de a legtöbbjüket büszkeséggel tölti el. 

A válaszadók véleménye/meglátása megegyező volt abban a kérdésben, hogy ho-
gyan látják ők a kárpátaljai magyarság ügyét, a megmaradás esélyeit: Benéből ketten és 
Mezőváriból hárman azon a véleményen vannak, hogy Kárpátalján mindig lesz magyar 
közösség, a másik két adatközlő erre a kérdésre nem tudott választ adni.

Egy válaszadó kivételével (Máté András, Bene – nem tudja) a két település túlélői 
azt mondják, hogy nem ítélik el azokat, akik elhagyják szülőföldjüket és kivándorolnak 
Magyarországra. 

Meglepő az, hogy ezek a fiúk/férfiak mennyi szenvedésen és megaláztatáson men-
tek keresztül a szovjet rendszer politikája miatt, és mégis mindannyian azt mondták, hogy 
nincs harag a lelkükben a donbászi események miatt.

Az utolsó kérdésre, hogy a megkérdezettek kikről tudnak még, akik a Donbászt 
megjártak közül életben vannak, a válaszadók közül volt, aki már nem tudott mondani 
senkit, a többiek pedig szinte ugyanazokat nevezték meg, azaz egymást. Viszont két adat-
közlő Benéből más személyre is emlékezett, név szerint Prófusz Józsefre Beregszászból.

A túlélők elmondásai alapján sok tisztázatlan kérdésre kaphattunk választ, ami 
nagy segítség volt a kutatásunkban. Emellett betekinthettünk azon szerencsétlenül járt 
kárpátaljai magyar fiúk/férfiak életének egy olyan szakaszába, amire fájdalmas volt visz-
szaemlékezniük, akiknek a szovjet rezsim ezen intézkedése kitépett egy részt az életükből, 
amit már senki nem adhat vissza nekik, meggyötörte őket emberileg és lelkileg egyaránt, 
de a rossz emlékek ellenére mégis válaszoltak az általunk feltett kérdésekre, ezzel segítve 
munkánkat. Köszönettel tartozunk nekik érte!

 
 Károlyi Dezső (Mezővári):

Donbász
Nagy Donbász felé fütyöl egy vonat

Benne sok magyar fiúk magyarul dalolnak
Nézünk előre, a sötét jövőre

Azt csak a jó Isten tudja, hogy visszatérünk
Mert mi elmegyünk, bányászok leszünk

A magyar kislányoknak leveleket küldünk
Hé továriscs moj mit akarsz velünk

Mert mi már hazamegyünk, mert sokat szenvedtünk.
 

Sztálin Jóska
Dicső Sztalin Jóska, szakadjon rád a nagy ég!
Szegény magyar fiúkkal csonár levest etettél
Csonár levest meg kinek a komiszt egy napra
Ne csodálkozz babám, de elvagyok hervadva
Csonár levest meg kinek a komiszt egy napra
Ne csodálkozz babám, de elvagyok hervadva
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