Bendász Dániel (1938–2019) atya emlékére,
aki megőrizte édesapja, Bendász István leveleit,
azonban megjelenésüket már nem élhette meg.

A munkatáborból hazatért Bendász István fiával, Dániellel
Beregszász, 1955. január 23.

BENDÁSZ-HAGYATÉKSOROZAT
azokat a munkákat adja közre, amelyek Bendász István (1903–1991) görögkatolikus kanonok, egyháztörténész gyűjteményében élték át egyházunk üldözését a XX. századi kommunista Szovjetunióban. Tanúi egyházunk múltjának, magukban hordozzák annak több évszázados tanúságtételét és a múltban
gyökerező, de jövőbe vetett hitét.
A sorozat kötetei a Bendász István Görögkatolikus Könyvtár és Levéltár kiadványaiként jelennek meg.
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Kedves Testvérem!
Amikor kezedbe veszed ezt a könyvet, bizonyára vannak elképzelé
seid arról, mit tartalmazhat ilyen címmel.
Amikor elkezded olvasni, akár véletlenszerűen felütött helyen is, az
az érzésed támadhat, hogy ez egy írói mű, amely kitalált szereplőkkel, helyszínekkel és alkotói fantázia szülte eseményekkel van tele.
Ha tovább olvassa az ember, az általunk ismert neveken keresztül
megdöbbenve tapasztalja: ezek nem kitalált személyek, helyszínek, események, ezek nem képzelt érzések, küzdelmek, remények, ez a valóság! Annak a „felszabadító” jelzővel illetett kornak a valósága, amelyet Munkácsi
Görögkatolikus Egyházmegyénk, Kárpátalja papjai, hívei megtapasztaltak,
megéltek, végigküzdöttek. Egy korszak, amelynek a levelei nem csak azért
feketék, mert „feketén”, titokban küldték, hanem azért is, mert egy „fekete”
korszaknak a Sátán által irányított működését tárja elénk.
Mindezek ellenére a levelek tartalmán keresztül érezhető, megtapasztalható a bizalom a Gondviselésben, annak a reménye, hogy ennek a korszaknak egyszer vége lesz. Pista bácsi leveleiben nem a kilátástalanság,
hanem annak reménye látszik, hogy egyszer a lágerévek elmúlnak, s ő hazajön. Ez az, ami erőt ad majd a szabadulás után is, hogy az állandóan vizslató
tekintetek kereszttüzében titokban, mégis eredményesen folytathassa azt a
papi munkát, ami 1949-ben megszakadt.
Hálásak lehetünk a Gondviselésnek azért, hogy István atya megírta a
leveleit, s rajtuk keresztül más szemmel nézheti az ember hitvalló papjaink,
családtagjaik és híveink helytállását, egyházukhoz való ragaszkodását. Talán valamilyen fogalmunk lehet arról, mivel kellett fizetniük hitükben való
kitartásukért, és egyáltalán azért, hogy kárpátaljaiak voltak.
Hálásak lehetünk a Gondviselésnek azért, hogy Pista bácsinak megadatott látni a remény beteljesedését, amikor is a némaságra kárhoztatott egyház
papjai újra megszólalhattak, és az az egyház, amelyet halálra ítéltek, él.
Hálásak lehetünk a Gondviselésnek azért az elmúlt 30 évért, amelyben lehetőséget kaptunk arra, hogy bizonyítsunk Isten és ember előtt, hogy
nem béna élők, hanem tenni, adni és Krisztus országát hirdetni akaró élő
közössége vagyunk az egyháznak, és ezen belül szűkebb hazánknak, Kárpátaljának.
És végül, de nem utolsó sorban hálásak lehetünk Bendász Dániel
atyának, Bendász István fiának, aki megőrizte, gondozta édesapja örökségét. Mivel immár ő is visszatért Teremtőjéhez, másokra hárul a feladat,
hogy ezt a stafétát tovább vigyék, és folytassák azt, amit ő már nem valósíthatott meg. Köszönet ezért nekik is, hogy a Bendász-örökség gazda-9-

gítja és teljesebbé teszi a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye múltján
keresztül a jelenét.
A sorozat elindulásával abban a reményben írom e sorokat, hogy
mindazt, amit őseink és elődeink véghezvittek, amit mi most negyven év
megszakítással folytatunk, olyan értékké válik, amire utódaink is büszkék
lehetnek majd.
Demkó Ferenc
helynök
Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye
Beregszászi Magyar Esperesi Kerület
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Ajánló
A GULAG-kutatás 24. órájában járunk. Alig néhányan élnek azok
közül, akik megjárták a földi poklot jelentő szovjet munkatáborokat.
Ugyan a kutatók előtt sorra nyílnak meg a levéltárak eddig titkosított
részlegei, az ott található források leginkább száraz adatokat, tényeket
közölnek. Sokkal hitelesebben tükrözik a házkutatások, besúgások, kirakatperek, leszámolások, lágerek évtizedeit a túlélők beszámolói és a hozzátartozók visszaemlékezései. Ezekből azonban kevés van.
A lágerekből visszatérők közül csak az írástudók és közülük is csak a
bátrak merték papírra vetni sorsukat, emlékeiket. Az a több ezer földműves,
akinek keze a kapához szokott, legfeljebb csendes karácsonyi vacsorák,
vagy a borgőzös disznótorok alkalmával mondta el emlékeit a családnak.
Akik hallották, azok is sokszor magukba tartották, nem merték továbbadni.
Sokan voltak a visszatérők közül, akik nem mertek, vagy nem akartak beszélni megaláztatásukról. Így sok minden elveszett, sok mindent nem kiáltottunk a világba, hogy meghallják szavunkat. Pedig lenne miről beszélni,
verset, novellát, regényt írni, filmet készíteni. Hitelesen bemutatni azokat
az éveket, amikor a kárpátaljai magyarság színe-java a szibériai fogolytáborokban volt. Először 1944 novemberében az itthon maradt békés, civil
háttérországban dolgozó férfiakat vitték el 18 éves kortól 50 éves korig.
Ahol kevésnek találták a számukat, ott a fiatalabbakat és az idősebbeket is
beidézték, és ötösével sorba állítva a szolyvai gyűjtőtáborba, majd onnét
Szamborba terelték; s aki túlélte, azt vitték a GULAG- vagy a GUPVIhálózat valamely lágerébe. Főleg Szibériába, de kerültek Kazahsztánba is
közülük sokan. Ezzel még nem ért véget az esztelen megtorlás a civil lakosság és vele együtt a civil kurázsi lekaszabolása érdekében vidékünkön.
Hamarosan sorra kerültek az ateista rendszer ellenségének számító református, római katolikus és hitük mellett kiálló, megalkudni nem akaró görögkatolikus papok is. Az itthon maradt református, görögkatolikus papnékat – akiknek Kárpátalján nagy szerepük volt az oktatásban, a szociális
gondozásban – állásukból elbocsátották, családjukkal együtt a parókiákról
kitették, és nagy részük évekig a hívek jóvoltából élt, kapott szállást és ételt.
Őket követte a még itthon maradt kis létszámú hivatalnok réteg, akikben az
új rendszer nem bízott meg, így állásukból menesztették, és ha kicsiny terhelő vallomást sikerült kicsikarni valakiből rájuk, akkor az ország ellenségeként követhették lelki atyáikat a lágerekbe. A kereskedőktől, a szolgáltató
kisiparosoktól elvették műhelyüket, boltjukat, éttermüket. Azokat és felszerelésüket államosították, és ha szerencséjük volt, kegyesen megengedték
nekik, hogy éhbérért dolgozzanak benne az állam javára. Végül sor került a
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falvak gerincét és lelkiismeretét jelentő, itthon maradt, tapasztalt, már munkában megőszült gazdák megtörésére, a több száz éves magántulajdonon
alapuló kisgazdavilág felszámolására. Egyik napról a másikra a kolhozosítás felgyorsítása érdekében a legtekintélyesebb gazdákat kulákká nyilvánították még akkor is, ha éppen csak annyi földje, jószága és egyéb gazdasága
volt, hogy el tudta tartani népes családját. A kulákperek résztvevői nem is
értették, mi történik velük, mert az új gyarmatosítók nyelvét nem beszélték,
védelmük szóba sem jöhetett. A nyomaték érdekében jó néhány asszonyt is
elítéltek Kárpátalján a következő hullámban, hogy az itthon maradott családtagoknak eszébe ne jusson semmiféle megnyilvánulás jogaik érdekében.
Néhány év alatt az itthon maradt kamaszok katonasorba cseperedtek, de a
munkácsi, sebtében összeszedett és főleg kommunistákból álló „népgyűlés”
határozata értelmében, mely kimondta, hogy a magyar és a német nép az
ukrán nép örökös ellensége, a fiúkat nem sorozták be a szovjet hadseregbe. Behívót nem kaptak, de a rendszer azt sem tudta elnézni, hogy hamar
felnőtté válva ők lettek a családfők, a GULAG-on senyvedő apjuk helyett
óvják szeretteiket, és igyekeznek helytállni helyettük. Ezért őket katonaság
helyett 3 évi munkára vitték a dombászi szénmedencébe, ahol láger közeli
körülmények között dolgoztak, építették „a szovjet valóságot”.
Ennek a kornak hamisítatlan forrása a Bendász István görögkatolikus kanonok által a munkatáborban írt „fekete levelek” gyűjteménye.
Valóságos csoda, hogy ezek az írások toll és papír hiányában megszülethettek; hogy jó szándékú embereknek köszönhetően célba érhettek;
s hogy nem lepleződtek le és semmisültek meg a rendszeres házkutatások
során. A több mint fél évszázaddal ezelőtt papírra vetett sorok hűen adják
vissza azokat a testi és lelki fájdalmakat, amelyeket a rabok a lágerben
elszenvedtek.
Ugyanakkor hihetetlen erőt is sugároznak ezek az írások: a szabadulás, a hazatérés, az újrakezdés reményét fejezik ki. A büntetőtáborokat
megjárt magyarjaink magasra tették a mércét. Olyan erényeket – a hűséget, a kitartást, a reményt – tudhattak magukénak, amelyekkel a jelen és
a jövő nemzedékének is rendelkeznie kell, ha meg akartja őrizni hitét,
anyanyelvét, hazáját.
Köszönöm a Bendász családnak a magam és azok nevében, akik
családját ez a kor hasonlóan meghurcolta, hogy e gyűjteményt megőrizte,
majd engedte, hogy a közösség elé tárják a szerkesztők. Köszönöm a szerkesztőknek, hogy feltárták, megtalálták; időben eljutottak a szemtanúkig,
és elkészülhetett az interjú alapján a könyv. Ebből a könyvből nemcsak a
Bendász család sorsa olvasható ki, hanem azoké is, akiknek nem volt alkalmuk, lehetőségük, esetleg tehetségük ahhoz, hogy megfogalmazzák az
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átélteket, mint az én családomnak. Köszönöm mindenkinek, aki a könyv
megjelenéséhez hozzájárult és segítette, mert nekem is segített abban,
hogy jobban megértsem nagyanyámat, nagyapámat, dédnagyapámat, akik
mindnyájan szintén több évet töltöttek a szibériai lágerekben, de ezekről
az évekről csak foszlányosan és félszavakban beszéltek. Ajánlom mindazok figyelmébe, akik szeretnék megismerni a világtörténelem XX. századában pusztító „vörös pestis” emberi lelkeket, családokat megnyomorító
működését.
Orosz Ildikó
rektor
II. Rákóczi Ferenc Kárpátalja Magyar Főiskola
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Tisztelt Olvasó!
Ortutay Elemér, a GULAG-ot megjárt görögkatolikus áldozópap beregszászi emléktábláján a következők olvashatóak: „Mi csak hűek akartunk maradni eskünkhöz, hitünkhöz, nemzetünkhöz […] de megmagyarázni nehezen
tudom, hogy honnan volt ehhez erőnk, bátorságunk.”
Bendász István Ortutayhoz hasonló életpályát járt be. Kárpátalján született, magyarként, teológiai tanulmányai végeztével görögkatolikus pappá
szentelték. A megyéspüspök később esperesnek nevezte ki, majd Felsőveresmart parókusa lett. 1948-ban azonban nagyot fordult a világ. Megkezdődött
az egyházak üldözése. A kommunista hatalom elképzelése szerint a görögkatolikusokat a pravoszláv egyházba kellett olvasztani. Aki hű maradt esküjéhez, hitéhez, nemzetéhez, arra megtorlás várt. Ennek esett áldozatául ő is.
1949-ben elhurcolták, több kényszermunkatábort is megjárt, 1955-ben
szabadulhatott. Visszatérte után nem szolgálhatta papként a közösséget, alkalmi munkákból kényszerült ellátni feleségét és három gyermekét. A tiltás
ellenére sohasem szűnt meg Isten szolgájának lenni. Titokban liturgiát végzett, keresztelt, esketett, temetett, hitoktatott.
Felmerülhet a kérdés, hogy honnan tudott erőt meríteni Bendász István
a túléléshez és a továbbéléshez? A kötet, amit a kezünkben tartunk, megadja erre a választ. Az eddig szinte ismeretlen 271 levél, mely tartalmazza a
családtagokkal való hivatalos és „fekete” üzenetváltásokat, egy mindvégig
bizakodó, mélyen hívő, a legsötétebb korszakban szolgáló kivételes embert,
apát, férjet és papot ismertet meg. Végigolvasva a leveleket kijelenthetjük,
Bendász István életével vitathatatlanul a kárpátaljai magyarság, a kárpátaljai
görögkatolikus közösség példaképének tekinthető.
Példaképekre ma is szükség van. Bármilyen nehézséggel is nézünk
szembe életünk során, emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy nemzetünk
történelmében mindig voltak olyan személyek, akik a legkilátástalanabb
időkben is büszkén vállalták hovatartozásukat és hitüket. Ez adjon erőt nekünk a jelenben is!
Ismerjük meg együtt közelebbről Bendász Istvánt!
Potápi Árpád János
államtitkár
Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság
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Szerkesztői jegyzetek
A Fekete levelek kötetcím jelképes fogalma a lágerlevelezésnek.
Valójában csupán a küldemények két csoportjának az elnevezésében szerepel
ez a kifejezés, azonban a fogalom jellegéből adódóan magában hordozza a
korszak és az átélt nehézségek sötétségét, feketeségét, keserűségét, néhol a
gyászát is. Ezért a lágerekbe illegálisan, vagyis „feketén” ki- és bejuttatott
levelek általános elnevezését jelzi a fogalom, amelyet szellemi értelemben a
kötet minden dokumentumára alkalmazhatunk.
Bendász István (1903–1991) görögkatolikus pap, egyháztörténész, a
Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye kanonokja, akinek az 1949–1955
közötti lágerlevelezése különleges értékkel bír a kárpátaljai görögkatolikus
egyház, valamint a többi kárpátaljai történelmi egyház és a társadalom számára is. Mivel a leveleknek nemcsak kárpátaljai szereplői vannak, a kommunizmus időszakában végbevitt etnikai és ideológiai tisztogatás szörnyűségeibe
is különös betekintést nyerünk az azt elszenvedő ember(ek) test- és lélekközelségéből. A levelekben szó esik kárpátaljai és anyaországi magyarokról,
ukránokról, ruszinokról, lengyelekről, litvánokról. Vallásilag pedig görögés római katolikusok, evangélikusok, protestánsok és zsidók „szerepelnek”
bennük. A legkülönfélébb foglalkozást gyakorlók között előfordul egyetemi
tanár, festő vagy éppen színész.
A lágerlakók közül keveseknek maradt lelki erejük vagy lehetőségük
írni. Sokan magukba rejtették a gondolataikat, érzéseiket, s legtöbbjük inkább
felejteni akart. Különösen fontos ezért, hogy legalább egy összefüggő levélgyűjtemény megmaradt, és ezáltal hiteles rálátásunk lehet az eseményekre, a
lágert megjárt emberek és az itthon maradt családtagok lelkiállapotára.
A levelezések mikéntjéről és a bennük szerepelő személyekről, a közvetlen családtagokról kötetünk következő részében bővebben olvashatunk.
A dokumentumok keletkezésével és átmentésével kapcsolatban interjút készítettünk Bendász atya fiával, Dániellel, aki apja után megőrizte, gondozta
és történelmi munkáiban idézte is az iratokat, s aki ráadásul kisgyerekként
részese volt az eseményeknek. Kötetünk további részében – a hosszabb beszélgetés után – azt a 271 darab levelet adjuk közre, amely megmaradt és a
Bendász-hagyatékként ismert gyűjteményben (Beregszászban és Nagyszőlősön) élte át az elmúlt több mint hat évtizedet.
Alapesetben a lágerben a leveleket szigorúan cenzúrázták. A láger lakói
évente átlagosan és mindent egybevéve két levelet írhattak haza, ami maximum 12 levelet feltételezne Bendász István részéről az egész időszakra nézve. A családtagokra nem vonatkozott ugyan ilyen korlátozás, azonban így is
jelentős számnak tűnik az éves átlagban célba ért több mint 40 levél.
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A levélváltások elsősorban az élő kapcsolat fenntartására és az információcserére szolgáltak. Ezen túl Bendász István különleges szándéka az üldözés adatrögzítése is volt. Hazatérése után a leveleket az alábbi 13 csoportba
gyűjtötte, rendezte és rejtegette az üldözés végéig:
Jelzetszámuk
a Bendászhagyatékban

Levelek
száma

Időszak

Hivatalosan küldött leveleim
eredetije és másolata

(XLVII)

20

1949–1954

„Kekszes levelek” – Néhány azon
titkos levelek közül, amelyeket
kekszbe sütve juttattak be a lágerbe

(XLVIII)

14
(6–20)

1950–1954

A családtagok egymás közötti
levelezése az én ügyemben

(XLIX)

9

1949–1955

Dániel fiamtól hivatalos úton kapott levelek

(XLIX)

8

1950–1954

Magdolna lányomtól hivatalos úton kapott levelek

(XLIX)

26

1950–1955

Katalin lányomtól hivatalos
úton kapott levelek

(XLIX)

16

1950–1954

Sógornőmtől, Bendefi-Bendász
Bélánétól hivatalosan kapott levelek

(XLIX)

10

1953–1954

Különböző személyektől hivatalos
úton kapott levelek

(XLIX)

6

1951–1955

Idegenektől, úgy otthonról, mint a
lágerekből rabtársaimtól illegális
úton (feketén) kapott levelek

(XLIX)

17

1951–1954

Feleségemtől illegális úton
(feketén) kapott levelek

(L)

21

1950–1954

Feleségemtől hivatalos úton kapott levelek

(L)

91

1950–1954

33

1949–1955

A levélcsoport címzése

A fenti csoportok egyikébe sem
tartozó levelek, levéltöredékek
Összesen:
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Levelet „mindkét irányból” akkor írtak, amikor arra lehetőségük volt.
Legálisan és illegálisan küldött levelek is készültek. Az utóbbiakban nyíltabban, az előbbiekben inkább rejtjelesen fogalmaztak. Előfordul ezért az is,
hogy egy-egy téma többször is leírásra került bennük.
Vannak olyan levelek, amelyeknél két sorszám is szerepel. Ahol több
levél elveszett, ott a csoportba rendezésnél István atya zárójel nélkül írta a
levél számára ismert sorszámát. Zárójelbe pedig a gyűjteményben megtalálható jelölését. Például: Bendász István illegálisan (feketén) küldött 18.
(5.) levele.
A levelek átírásánál minden esetben a szöveghű megjelenítésre törekedtünk. Azonban Bendász István felesége, Bacsinszky Mária (Babi) és többen
a családtagok közül nem tudtak megfelelően oroszul, de a kárpátaljai helyi
szláv nyelvet (po násemu) is gyengén beszélték. Ezeket a leveleket Szűcs Ferenc és Bendász Dániel atyák olvasták, jegyzetelték és oly módon rendezték
a szláv szövegeket, hogy azok értelmezhetőek legyenek. A szöveghű megjelenítés elvének a maximális megtartása mellett sem tartottuk célszerűnek
értelmezhetetlen írások közlését.
Bendász István hazaérkezése után a küldemények közül jelentős
mennyiségűt átmásolt és magyarázatokkal látott el. Ezeket a bejegyzéseket
a forrás részének tekintjük. Azokat a pontosításokat és jegyzeteket, amelyeket a feldolgozások alkalmával – az érthetőség szempontjai miatt – voltunk
kénytelenek elhelyezni a szövegben, az azokat készítő személyek nevének
iniciáléjával jelölünk: Bendász Dániel: B. D., vagy Б. Д., Szűcs Ferenc:
Sz. F., Marosi István: M. I. Kötetünkben a leveleket kronologikus sorba
rendeztük. Minden levelet a Bendász István által elkészített csoport elnevezésével és a csoporton belüli sorszámmal adjuk közre az összerendezett
dokumentumok egységében. Például: Bendász István hivatalosan küldött
1. levele, vagy Feleségemtől illegális úton (feketén) kapott 5. levél.
A levelek keltezésénél több esetben előfordul, hogy a levél megírásának
és megérkezésének dátuma is megtalálható. Ilyenkor a címzés alá bal oldalra
írtuk a keletkezés, jobb oldalra pedig a megérkezés dátumát. Alapesetben a
megírás (keletkezés) dátuma a mérvadó a kronológia összeállítása tekintetében. Amennyiben nem írtak dátumot a levélre és a boríték is elveszett (így a
postai pecsétből sem lehet következtetni a megírás időpontjára), akkor a jobb
oldalon lévő megérkezési dátumot vesszük alapul. Előfordul olyan levél is,
hogy sem az írásának, sem a megérkezésének az időpontja nem maradt meg.
Vagy évszám, vagy évszám és hónap azonban minden levél keltezéseként
szerepel, amelyet Bendász István hazaérkezése után ráírt a levelekre. Ebben
az esetben arra törekedtünk, hogy a tartalom, a bennük szereplő utalások és a
csoporton belüli sorszám alapján helyezzük el azokat a levelek között.
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A levelek keltezése nem egységes. Előfordul a szláv gyakorlat szerinti
nap-hónap-évszám (Хуст. 26. Х. 1950.), vagy a magyar helyesírás szerint
alkalmazott évszám-hónap-nap (Хуст. 1950, Х. 9.) jelölés is. Találhatunk rövidítéseket is a hónapok tekintetében (Karaganda, 1950. dec. 5.), vagy esetleg
utalásokat is egy-egy hónap elnevezésére (Коп 1951. Я. 23).
A levelek átírásánál az oldalszámokat külön nem jelöltük, amivel azok
folyamatosságát szerettük volna elősegíteni. A „kekszes levelek” esetében
azonban az egyes lapokat sorszámokkal jelöljük (például: [1.]), mivel azok
nem mindig képeznek összefüggő egészet.
A levelek után azokat a fényképeket, vagy tárgyak fényképeit közöljük,
amelyek közvetlenül kapcsolódnak a lágeridőszakhoz.
Bízunk benne, hogy a levélgyűjtemény a GULAG belső, emberi, vagy
éppen embertelen világának a mélyebb megismerése által, az emberi küzdelem végtelen lehetőségeinek és egy hitvalló görögkatolikus pap személyes hitének a megértésével együtt az olvasó, a kutató (pap, hívő vagy éppen kereső)
lelki épülésére is szolgál.
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„...a lágerévek szellemi terméke”
Interjú Bendász Dániel atyával édesapja lágerlevelezéséről
Készítette: Marosi István
Bendász István atya (1903–1991), közismert nevén Bendász Pista bácsi
lágerlevelezéséről eddig is tudtunk, de nem ismertük a részleteket, és nem
olvashattuk azokat. A levelezés ténye az Öt év a szögesdrót mögött című lágernaplóból ismert. Ez a 271 levélből álló gyűjtemény kiegészítője és hiteles
bizonyítéka a visszaemlékezéseknek.
A levelezés a szovjet rendszer lágervilágát, az oda vetett értelmiségi
ember életeszményét, élni akarását és a szörnyűségek által meg nem törhető
emberi lelkek egymásba kapaszkodását mutatja be az olvasónak. Miközben
ő, a családja és paptársai, illetve azok családjai elszenvedői voltak a társadalmat átalakító erőszaknak, nem feledkezett meg az utókor számára írt tudósítások megírásáról sem. Bendász István atya a lágerek viszontagságai között is
különlegeset alkotott. A 12 csoportba gyűjtött leveleit a lágerévek után rendszerezte, néhányukat lemásolta, jegyzetekkel látta el. Ezzel szinte egyedülálló kordokumentumot alkotott a megaláztatásba kényszerített értelmiségiekről
és családtagjaikról.
Bendász Dániellel, Pista bácsi fiával, aki megőrizte és feldolgozásra
bocsátotta a gyűjteményt, annak keletkezéséről és a benne szereplő személyek életéről beszélgettünk. Véleményünk szerint a levelek lelkiségét, keletkezésük és megőrzésük körülményeit jobban kifejezheti egy interjú, mint egy
tudományos értekezés.
Beszélgetésünkben arra törekedünk, hogy a tényszerű adatok mellett
Dani bácsi úgy mesélje el a levelezés keletkezését, ahogy édesapjától hallotta. S maga értelmezze a történéseket és bemutassa a levelekben szereplő
személyeket.
Az interjú 2019. június 3-án készült. A kötet megjelenésekor azonban
Bendász Dániel atya már nincs közöttünk. 2019. december 25-én visszaadta
lelkét Teremtőjének, s egyházunk sorsát már az örökkévalóságból szemléli
édesapjával együtt. Ez a vele készült utolsó interjú.
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Marosi István: – Az ön édesapja, Bendász István atya életpéldájának
megismertetése a mai generáció számára semmi mással nem pótolható tanulságokkal szolgálhat. A hagyatékában (Bendász-hagyaték – a szerk.) fennmaradt levelezése felbecsülhetetlen értékű kordokumentum. Legmegrázóbbak
az elhurcolása, lágerévei idejéből származó levelek. Hogyan juttatta célba az
üzeneteket?
Bendász Dániel: – Eleinte csak hivatalos levelezést lehetett elképzelni.
Apu azután kitalálta, hogy megpróbálják kőre kötni a levelet és átdobni a láger kerítésén. Vagy amikor vitték őket munkába, a sáncba (árokba – a szerk.)
dobták, hátha valaki megtalálja és elküldi a címzetteknek. De így nagyon sok
levél elveszett.
M. I.: – Érkeztek haza olyan levelek, amelyeket kővel dobtak ki
a lágerből?
B. D.: – Igen. Érkeztek úgy is, hogy valaki megtalálta és postára tette,
de sok elveszett. Apu összesen 68 levelet írt, s csak 41 levél érkezett meg
belőlük. Aztán amikor vitték őket munkába, az egyik munkahelyen egy nyugdíjas tűzoltó, egy öreg bácsi vitte ki apu leveleit. Mi is neki írtunk, és ő bevitte
a lágerbe a leveleket.
M. I.: – Tudjuk a nevét a tűzoltónak?
B. D.: – Az Öt év a szögesdrót mögött című kötetben benne van a neve,
mert apu még meg is emlékezik róla.1 Terehov Sztepan Ivanovics, Karagandában lakott. Még a borítékok is megvannak, amelyekkel a levelek érkeztek.
M. I.: – Hány olyan személyről tudunk, aki bekapcsolódott ebbe a
levélközvetítésbe?
B. D.: – A legnevezetesebb ez a tűzoltó volt. De apu többekről is említést tesz a lágernaplójában.
M. I.: – És visszafelé, a családtól hogyan jutottak el a levelek a lágerbe?
B. D.: – Amíg abban a lágerben volt, ahol ez a tűzoltó, addig hozzá
küldtük a leveleinket. Aztán a csomagokban ment az úgynevezett „fekete levelezés”. Anyu a leveleket kis cetlikre írta, a kis cetliket pedig celofánba tekerte és az így begöngyölt kis lapocskákat mézes kekszbe sütötte bele.
M. I.: – Ezeket nevezte Pista bácsi a családtörténetében „kekszes”
leveleknek?
B. D.: – Igen, ezek a „kekszes” levelek. A könyvében több helyen leírta, hogy megérkezett a csomag, a csomagokat persze dobálták útközben. A
csomagot ellenőrzés alatt bontották fel, és apu egész odavolt, hogy mi lesz,
mikor egyszer látta, hogy a levelek összetörtek. Kibontották a csomagot, és a
levelek kiestek a többi holmi közé, mert a kekszek összetörtek. A bezpekás2,
1
2

Bendász István: – Öt év a szögesdrót mögött. Összukrajnai Állami Kárpáti Kiadó, Ungvár, 2012, 210–211.
Bezpeka: – Komitet Derzsavnoi Bezpeki, Állami Biztonsági Hivatal.
Bezpekás: – az Állami Biztonsági Hivatal munkatársa.
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amelyik ellenőrizte a csomagot, fogta és a szemétbe dobta a papírokat, nem
foglalkozott velük. Nem is nézte, hogy mi az, de apu még onnan is, a szemétből összeszedte azokat. Úgyhogy az ellenőr elvette és azt hitte, hogy ezzel
vége a levelezésnek. Apu nem törődött ezzel, s tovább is folytatódott ez a
„kekszes” levelezés.
M. I.: – Melyeket hívtak hivatalos leveleknek?
B. D.: – Hivatalosan a családtagok mindennap írhattak, csak a raboknak
lehetett 2 levelet írni évente. És ha csomagot kapott, egy levelezőlapon értesítették. Vagy ha átvitték más lágerbe, értesítést küldhetett az új címről.
M. I.: – Honnan ered a „Fekete levelek” elnevezés?
B. D.: – A „Fekete levelek” kifejezéssel édesapám a titkos levelezését
jellemezte. Igaz, hogy nem minden jött titkos úton, de egy idő után az egész
lágerlevelezéséről ezzel a kifejezéssel kezdett beszélni.
M. I.: – Babi néni, vagyis Pista bácsi felesége és Dani bácsi édesanyja honnan származott?
B. D.: – Babinak becézték, de egyébként Mária volt, Bacsinszky Mária. Kvásziban (Tiszaborkúton) született, a Rahói járásban, mert akkor ott
volt a nagyapám parókus. 1909-ben Mária-napra született, pont szeptember
21-én. (Julián-naptár szerinti Istenszülő születése görögkatolikus ünnep –
a szerk.) Kereskedelmet tanult Ungváron, de nem fejezte be, mert férjhez
ment. Az esküvőjük Jaszinyán (Kőrösmezőn) volt 1928-ban. Amikor apu
befejezte a szemináriumot, kinevezték Holubinára (Galambos) a Szolyvai
járásban. Ám közben január 7-én meghalt az édesapja Novoszelicán (Taracújfalun, Ökörmezői járás – a szerk.). Gebé Péter püspök oda nevezte ki
aput, hogy nagymamát egy másik pap odahelyezése miatt ne költöztessék
ki a parókiáról. Az esküvő Jaszinyán volt anyu szüleinél, később ott született a két lánytestvérem is, majd aput 1941-ben áthelyezték Nagykopányra
(Felsőveremartra), s akkor átköltöztünk oda.
M. I.: – Hogyan élte meg Babi néni a letartóztatás időszakát?
B. D.: – Nagyon nehezen. Amikor aput letartóztatták, rögtön elvitték
Ungvárra. Egy hétre rá letartóztatták nagyapát (Bacsinszky Gyula – a szerk.)
is. Csomagokat lehetett nekik vinni, amiket peredácsának neveztek. Anyu ebben az időben jóformán csak Ungváron volt. Közben rászokott a cigarettára.
Otthon sok dohányunk volt, meg cigaretta is. Apunak volt otthon cigarettája,
a Verhovinát szívta és általában egy hónapra valót vásárolt belőle. Amikor
letartóztatták, anyu megtalálta az íróasztalban és elkezdett cigarettázni.
Anyu ez alatt az idő alatt annyira lefogyott, annyira tönkrement fizikailag és lelkileg, hogy rémesen nézett ki. Mikor aput ítélték, már én is Ungváron
voltam, mert ott laktunk Bárány Sándornál. Mikor apu az ungvári börtönben
volt, náluk laktunk Ungváron. Az édesanyja, Márta néni gondozott bennün- 21 -

ket. Sándor egyébként Ungváron fejezte be a gimnáziumot, majd 1945-ben
külföldre szökött és Rómában tanult teológiát. Később Kanadába ment és
egyetemi tanár lett.
Mikor aput kihozták az ungvári börtönből az ítélethirdetésre, két milicista vezette, és szemben volt a bíróság. Azon a részen, ahol mi álltunk,
a két milicista lelassított és nem küldött el minket. Mi rögtön odamentünk
apuhoz. A két nővérem, én is, mivel ők megtudták, hogy ítéletet fognak
hirdetni, és felutaztak hozzánk. Az egyik tanú, akit behívtak Kopányból
(Nagykopány/Felsőveresmart – a szerk.), szólt a lányoknak, akik éppen
otthon voltak, hogy ítélethozatal lesz. Ők felültek a vonatra, és reggelre
megérkeztek.
Mi tőlük tudtuk meg, hogy aznap lesz a bíróság. Már ott vártuk aput,
és mikor kivezették, rögtön hozzá szaladtunk. A két milicista közül az egyik
kiabált, hogy nem szabad, a másik meg szólt nekünk, hogy „mi kénytelenek
vagyunk ezt mondani, de maguk ne törődjenek vele, maguk csak menjenek
és beszéljenek vele.”
És apu ment és nézegetett. Én is láttam, hogy anyut keresi. Nem ismerte
meg. Szólt, hogy „Te Babi, hol vagy?” És akkor anyu odament…
M. I.: – Rengeteg titkos levelezést bonyolított le. Ahogy olvassuk
Pista bácsi élettörténetét, időnként megkérte arra is, hogy valakinek külön vigyen el levelet vagy adjon át üzeneteket az itthon lévő papok, ismerősük számára. Tessék beszélni külön arról a levelezésről, amit Babi néni
és Pista bácsi folytattak!
B. D.: – Lehetett nyilvánosan is levelet küldeni, de azt oroszul kellett
írni, vagy ukránul, mert a cenzúra egyébként nem engedte át. Anyu hétköznapi szinten tudott oroszul, de nem tudott helyesen írni és fogalmazni. A hivatalos levelek egyébként is laposak voltak. Nagyon nehéz belőlük kimenni. Oda nem írhattak, csak olyat, amit a cenzúra átengedhetett. Apu mindig
próbálkozott valamit írni, üzenni, de ez nagyon nehézkes volt. Voltak előre
megbeszélt titkos, rejtjeles üzeneteik. Például az, ahogy apu megüzente egy
levelezőlapon, hogy Karagandába megy. De ezek nem igazán működtek, így
keveset tudtunk róla. Hát lassan anyu összeszedte magát. Kénytelen volt, az
élet ment tovább, élni kellett… Iskolás voltam, 5., 6., 7., osztályba jártam.
Aztán voltak olyan esetek, hogy már nagymama beteg volt, akkor édesanyám
elment Beregszászba és gondozta. Az anyai nagymamám (Kaminszki Irén)
asztmás volt öreg korára, és muszáj volt mellette lenni.
M. I.: – A Pista bácsi által csoportosított levelek között van a „Katalin lányomnak…” és „Magdolna lányomnak…” írt levélcsoport.
B. D.: – Hárman voltunk testvérek: Katalin, Magdolna és én.
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M. I.: – Katalin 16 levelet írt Pista bácsinak. Ő az idősebbik lány?
Mikor született, hol és mivel foglalkozott?
B. D.: – Kati 1929-ben született Jaszinyán, mert nagyapa ott volt pap.
Anyu odament szülni a családjához. Kati a huszti tanítóképzőbe járt, majd
Munkácson fejezte be a tanulmányait, és tanítónő lett. A tanítóképző magyar
részlegén tanult, közben Beregszászban vállalt munkát. Aztán Iszkán dolgozott, a Mizshirjai/Ökörmezői járásban. Apu letartóztatásakor már munkahelye volt. Aztán férjhez ment Nemes Gézához, egy beregszászi tanárhoz, és
Sárosorosziban helyezkedtek el. Később Mezőkaszonyban, majd a nyugdíj
előtt egy óvodában dolgozott Beregszászban.
Ő sokat segített rajtunk a lágerévek idején, sokszor juttatott a fizetéséből számunkra.
Kató mulatós, jókedélyű személyiség volt. Szépen zongorázott, és Orosziban nagy társasági életet éltek. Odaköltöztek, odavitték a bútoraikat, a zongorát is. Gyakran szerveztek rendezvényeket. A lányuk 1957-ben született.
Sokat mentem nekik segíteni, amikor ezek a rendezvények voltak. Tavaly halt
meg Budapesten.
M. I.: – Magdolna 26 levelet írt.
B. D.: – Ő inkább olyan Bendász-fajta, a Bendász nagymamára hasonlít, molett is. 1932-ben született Jaszinyán. Mint a nővérünk, ő is tanítóképzőt
végzett. Amikor aput elvitték, ő akkor harmad- vagy negyedéves képzős volt
Huszton. A lányok nem is tudták, hogy aput letartóztatták. Se az egyik, se a
másik nem volt otthon. Magdi jól tanult, úgyhogy ő még stipendiumot is kapott, abból is segített bennünket. Valahol a hegyekben dolgozott. Később Katóék találtak neki helyet Beregszász környékén, de ő nem akart ott dolgozni,
úgyhogy a végén elment Viskre. Ott ment férjhez, mai napig ott lakik.
M. I.: – Dani bácsi a legkisebb gyerek, két lány után született egy fiú is.
B. D.: – Apu félt a feszült politikai események miatt, ezért anyut elküldte a szülés előtt Ungvárra. Az ungvári kórházban születtem meg 1938.
november 6-án. Ungvárt 1938. november 10-én szabadították fel a magyarok. Mindig azzal vicceltünk, hogy én hoztam a magyarokat. Mikor már
kiírtak bennünket a kórházból, anyu lement Munkácsra Bendász nagymamához, ahol elkészítették az okmányokat, és átléptük a magyar–ukrán határt. Akkor ez éppen a munkácsi temető mellett, Felsőkerepec és Munkács
között volt. Utána megérkeztünk Taracközre. Anyut senki nem várta az állomáson, aput értesíteni nem lehetett. Ott állt egy busz, anyu kiszállt és
a sofőrrel megbeszélték, hogy hazavisz bennünket Taracújfalura. Anyunak
nem volt pénze, de megegyeztek, hogy majd elszámolnak otthon. Amikor
mentek a busszal, apu épp gyalog jött Taracközre, mert gondolta, abban
az időben már jönniük kell. Anyu meglátta a buszból, és megállította azt.
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Amikor a busz megállt, apu meglátta és elkezdett a mező felé menekülni a
busztól. Azt hitte, hogy őt keresik, mivel állandóan problémája volt a pravoszlávokkal, és a nemzetiségi kérdés is kiéleződött azon a vidéken. Anyu
azonban kiszaladt a buszból és elkezdett kiabálni. Megállt... Így értünk haza
Taracújfalura.
M. I.: – Milyen volt a kapcsolata az édesapjával?
B. D.: – A láger előtt normális apa-fiú kapcsolatunk volt. A láger után
pedig készségesen segítettem neki a titkos papi szolgálatban.
M. I.: – Hogyan élte meg Dani bácsi édesapja lágeréveit?
B. D.: – Aput elvitték a lágerbe. Lényegében apátlanul éreztem magam. Néha olyan érzéseim voltak, mintha nem lenne apám. Idegen helyen
laktunk, a hívek jóindulatából éltünk. Idegen házban laktunk. Este, amikor
aludni mentünk, a plafon deres volt a hidegtől. Harag, rossz érzés nem alakult
ki bennem, de nagyon nehéz volt.
M. I.: – A család hogyan fogadta a leveleket a lágerből? Milyen érzések szabadultak fel a családban?
B. D.: – Ünnep volt egy-egy levél érkezése, s közösen néztük át azokat,
anyu többször felolvasta a leveleket. Amikor eszébe jutott valami, akkor elővette és újraolvasta. Amikor pedig anyu levelet írt, én is gyakran hozzáírtam
a saját gondolataimat, közlendőimet.
M. I.: – A közvetlen családtagokon kívül, tehát a feleségen és a gyerekeken kívül kik leveleztek még az édesapjával?
B. D.: – A kapott leveleit később külön csoportosította, különböző személyek hivatalos úton kapott leveleiként szétválogatva és jegyzetelve azokat.
Nagymamától és a sógornőjétől először csak hivatalosan mentek a levelek,
később ők is küldtek „kekszes leveleket”.
M. I.: – A levelezésekben találkozunk azzal, hogy a testvéréről, Béla
bácsiról érdeklődik. Ki volt ő? Hányan voltak testvérek?
B. D.: – Igen, ő volt a legidősebb Bendász fiú. Az ő felesége volt Manci.
Egyébként hatan voltak testvérek. 1901-ben született Béla, 1903-ban István,
1906-ben Margit és 1908-ban Irénke. Két lány kamaszkorban meghalt valamilyen járványba. Mihály 1911-ben született, Bandi 1913-ban. Bandi nem
igazán szeretett tanulni, csak a sportnak élt. A háború idején behívták katonának és a Don-kanyarban esett el. Vele azért nincs levelezés, és kevés szó
esik róla.
M. I.: – Legtöbbször Bendász Istvánról és Mihályról beszélünk.
Mit tudhatunk Bendász Béláról?
B. D.: – Róla azt kell tudni, hogy jegyző volt, amikor bebörtönözték.
Nagykanizsára nősült, Manci néni, a felesége oda való volt. A nagybátyám
jogász végzettséggel rendelkezett, és Magyarországon működött 1939-ig fo- 24 -

galmazóként a külügyminisztérium alkalmazásában. Aztán átkérette magát
Kárpátaljára és Neresznyicán (Nyíresházán) dolgozott 1944-ig. Akkor került
Kolocsavára (Kalocsára. Ökörmezői járás), és ott tartóztatták le 1952-ben.
Béla bácsi a börtönben halt meg.
M. I.: – Mi lett utána Manci nénivel? Mivel foglalkozott?
B. D.: – Nagyon jó varrónő volt. Béla bácsi halála után férjhez ment
Munkácson. Amikor a második férje is meghalt, visszament Nagykanizsára,
ott is halt meg. A második férjének voltak saját gyerekei, közös gyerekük
pedig nem volt.
M. I.: – A levelei közül néhányat Bendefi Bendász Bélánénak címzett. Ki volt ő?
B. D.: – Béla bácsi magyarosította a Bendász nevet 1935-ben, ebből lett
a Bendefi. Apu pedig mindkét nevet ráírta a sógornőjének írt levelére. Innen
lett Bendefi Bendász Béláné, vagyis Manci néni.
M. I.: – Manci néni levelei, amelyeket olvasunk, nagyon-nagyon
szomorúak.
B. D.: – Ő egy nagyon jó varrónő volt. Ő tartotta el az egész családot.
Nagymamát, meg Bandinak, apu Don-kanyarban elesett öccsének a gyerekeit
is. Engem is istápolt. A könyveket minden évben ő vásárolta meg nekem, amikor iskolába mentem. Manci néninek nagy neve volt Munkácson. Volt ott egy
repülőtér, sok szovjet tiszt lakott a városban a családjával. Nagyvilági életet
éltek, a feleségeknek nagyon sok ruhát kellett varrni. Én is jártam hozzá a nyári
vakációban segíteni. Amikor varrta a ruhákat, legtöbbször nem tudta időre elkészíteni, annyira sok megrendelése kapott. Az elvarrásokat nagymama csinálta.
Direkt vett nekem egy biciklit, és én biciklivel hordtam szét a kész ruhákat.
Azért ismertem annyira jól Munkácsot is, mert tudtam a címeket. A tisztek feleségei leadták a rendelést, meghagyták a címeket, én pedig kiszállítottam a
ruháikat. Ezek dámák voltak, semmit nem csináltak, csak itt éltek.
M. I.: – Beszélt oroszul Manci néni?
B. D.: – Nagyon nehezen. Olyan akcentussal beszélt, hogy nagyon kellett rá figyelni, ha valaki meg akarta érteni. Az orosz nők nem csináltak ebből
ügyet. Őket csak a divat érdekelte.
M. I.: – Hoztak a szovjetek saját divatot, vagy amit Manci néni javasolt nekik, azt viselték?
B. D.: – Manci néninek voltak divatlapjai meg könyvei is, és ők ott
válogattak maguknak. Eljöttek és válogattak, megnézték a könyveket, divatlapokat. Lényegében egész könyvtára volt. Nagyon tetszett nekik, és aztán azokból rendeltek. Egymásnak is átadták az ötleteiket, vagy utalt egyik
a másik ruhájára. Varrónőként nagyon népszerű volt Manci néni, és nagyon
szerették ezek a nők. A kész ruhát szépen becsomagolta, én biciklire ültem
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és vittem. Úgyhogy segítettem Manci néninek, ő pedig minden hónapba
küldött apunak egy csomagot, úgyhogy ez is egy nagyon nagy segítség volt
számunkra.
M. I.: – Manci néni leveleiből érződik, hogy nagyon szomorú, mert
elveszítette a férjét.
B. D.: – Igen, nagyon nehezen élte ezt át.
M. I.: – Előtte milyen hangulatú ember, milyen személyiség volt?
B. D.: – Nagyon jó kedvű, kedélyes nő volt. Barátságos. Nagyon sok
barátnője volt. Amikor később a katonaságból hazajöttem, minden vasárnap
el kellett mennem hozzá beszélgetni Beregszászból. Mindig meg akart nősíteni. Ahol lányok voltak, oda vitt engem is a társalkodó délutánokra, de én
mindenütt csak egyszer voltam. Voltam vagy tíz ilyen barátnőnél, ahol voltak
nagylányocskák.
M. I.: – Érződik a leveleiből, hogy Manci nénit nagyon megviselte
a férje elvesztése, és mintha nem is tudott volna a lesújtott érzéstől szabadulni.
B. D.: – Ő aztán talpra állt… Misu bácsi (Bendász Mihály – a szerk.),
aki pap volt, és a felesége otthagyta, kezdett neki udvarolni, de ő visszautasította. Azt mondta, hogy ő ilyen bűnbe nem fog esni! „Elhagyott a feleséged,
és a sógornőd el akarod venni! Olyat már nem!” Aztán férjhez ment Lautner Rudi bácsihoz. Lautner egy nagyon gazdag család volt, akiknek valaha
pékségük volt. A házuk most is megvan, nagyon szép ház. Csakhogy aztán
a második férje is meghalt. Amint már említettem, Manci nénit a családja hazahívta. A Rudi bácsi gyerekei is kicsinyeskedni kezdtek vele, és ő kitelepült
Magyarországra, s ott halt meg.
M. I.: – Bendász Mihályról tessék beszélni, Pista bácsi másik testvéréről!
B. D.: – A másik testvére Bendász Mihály volt. Nagyon okos, olvasott ember volt, de orosz érzelmű. Apu magyar érzelmű, ő orosz érzelmű
volt, úgyhogy problémái is voltak ebből, amikor káplán volt Nagyszőlősön.
Sztojka Sándor püspök értesítette is 1939-ben, hogy vigyázzon, mert rendőri
felügyelet alá került. Ő direkt nem akart menni az ungvári szemináriumba
tanulni, hanem elment az eperjesibe, mert ő orosz-ruszin szellemiségű volt.
Az Ungvári Szeminárium pedig inkább magyar. Eperjesen tanult, de amikor
befejezte 1937-ben, átjött Kárpátaljára, Sztojka püspök átvette és káplánnak küldte Nagyszőlősre. A felesége Manajló lány volt, Manajló Ferinek,
a festőnek a húga, egy nagyon szép asszony. Nagyon szép asszony volt Ica
néni, tanítónőként működött. Nagy társasági életet éltek, szép hangja volt,
nagyon szépen énekelt, nagyon szerették és népszerű volt. Miska is komoly
társadalmi életet élt, de összejött a ruszinokkal, a ruszofil irányzatúakkal,
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és akkor aztán rendőri felügyelet alá is tették. A feleségét is, valószínűleg
az összejövetelek miatt. Ez már a „magyarok alatt” volt, úgyhogy Sztojka
Sándor püspöknek figyelmeztetnie is kellett.
Akkor ő cserélt, és Sztánfalvára (Sztanovo, Munkácsi járás) helyezték
át. Ott érte el Miskát a szovjet hadsereg, és elkezdődött a kolhozagitáció.3
Van nekem egy könyvem is, amiben egy kommunista leírja, hogy miként
viselkedett. A kommunisták eljöttek a klubba agitálni, és azt hiszem, szombat volt. A klubban ment a társalgás, a beszélgetés, a szónoklatok. Leírják,
hogy megjelent a pap az ajtóba, mert eljött a vecsernye ideje. Mindenki
ránézett, de nem szólt semmit, csak megfordult és elindult a templomba.
Mikor a pap elment, mindenki felállt a klubban, utánament a templomba,
otthagyták a gyűlést. Az agitátorok kérdezték, mennyi ideig tart a vecsernye? Ha egy fél óra, 40 perc, akkor megvárjuk… Na azok aztán várták…
Miska bácsi valakit elküldött vecsernye közben megnézni, hogy elmentek-e
már? Jelezték neki, hogy még várják őket. Ő akkor körmenetet rendezett a
vecsernye után, evangéliumot olvasott, szentségimádást tartott, panachidát
végzett, prédikált… A kommunisták maguk írták le, hogy megunták és elmentek, abbamaradt a gyűlés.
Apu mindig azt mondta Miska bácsira, hogy jobb pap volt, mint ő. Képes volt megtenni egyik alkalommal azt is a szektásokkal, akik a faluban térítettek, hogy meghívta őket a klubba. Ne menjenek a faluba és ne járkáljanak
fölöslegesen. Jöjjenek a klubba, és állok rendelkezésükre, vitatkozzunk az
emberek előtt, miért rabolni mindenkinek az idejét. Kiállt és vitázott a szektásokkal. Ilyen dolgokat is megcsinált.
M. I.: – Akkor Miska bácsi gyakorlatilag az orosz érzelmei miatt
állt át a pravoszláv egyházba? Vagy más oka volt? Milyen meggondolásból tette?
B. D.: – Azt hiszem, ott nagymama is nagy szerepet játszott. Miskát
a felesége otthagyta... Munkácson, ahol most a római katolikus püspökség
van, egy zsidó ház volt. Azt a házat a zsidó ügyvéd Miskára hagyta, hogy
őrizze meg, amíg ő visszajön… Miska bácsi oda is költözött, amikor már
Sztánfalváról elment. Beköltözött, és én emlékszem, már az oroszok alatt,
ha mi is elmentünk nagymamához, nála aludtunk. Még akkor Ica néni is vele
élt. Ez még 1945-ben volt. Ica néni koncerteket adott, játszott a pianínón,
énekelt… és megjelent egy zenész Munkácson, Márton Pityu. Kárpátaljai
híres zenész volt, miséket komponált. Nem volt neki hol laknia, és Miska
bácsi befogadta. A ház nagy volt, ott lakott, és Ica nénivel összeszűrték a
levet. Miska bácsit otthagyta a felesége ’45 végén, vagy ’46-ban. Na és itt
aztán törés lett Miskánál.
3

Kolhoz – a коллективное хозяйство, azaz közös gazdaság szóösszevonással alkotott szó rövidítése. Az egykori
Szovjetunió mezőgazdaságának tipikus termelőszövetkezeti formája.

- 27 -

M. I.: – Lényegében az ő átállásának mélyén a családi tragédiája volt?
B. D.: – Ez száz százalék, mert a feleségét nagyon szerette. Ica néninek
nyáron volt a születésnapja. Amikor később mentem Munkácsra, Miska bácsi
mindig elküldött a kertészhez, és annyi szál szegfűt kellett vinnem Ica néninek, ahány éves volt.
M. I.: – Akkor is felköszöntötte, amikor már nem volt a felesége?
B. D.: – Persze, minden évben én vittem a csokrot, soha nem feledkezett meg erről.
M. I.: – Úgy tudjuk, hogy a megyei levéltárban van egy Bendász-fond.
B. D.: – Azt Bendász Mihály, Miska bácsi irataiból, könyveiből gyűjtötték össze. Nem tudom, hogyan kerülhetett oda. De egy-két értesítőn kívül
nincs benne egyházi könyv.
M. I.: – Van egy anya, akinek két fia van, és az egyik hittagadó, a
másik pedig hitvalló. Hogyan élte meg ezt az élethelyzetet a nagymama?
B. D.: – Nagymama mindig a sorsra panaszkodott, hogy a felesége
otthagyta Misu bácsit. Úgy értelmezte, hogy ez lélekben megtörte a fiát. A
felesége akkor hagyta ott, amikor ő még görögkatolikus pap volt. ’37-ben
szentelődött, és a felesége ’45 körül hagyta el.
M. I.: – Visszatérve, hogyan élte meg az anya ezt a kettősséget?
B. D.: – Nagymama nagyon
érdekes asszony volt. Örökké dolgozott… és hát ezt nehezen élte
meg. Apu elment nagymamához,
ott volt mind a három fiú, még
egy fénykép is készült róla. Apu
már 1948-ban elment elbúcsúzni
a nagymamától, és megmondta,
hogy nem fogja aláírni az áttérést.
Ott volt még Béla bácsi és Misu
bácsi is. Misu bácsi még akkor
nem írt alá, de már nagy volt a
nyomás a papságon. Apu úgy gondolta, hogy egyik pillanatról a másikra letartóztathatják, és nem lesz
idejük találkozni, elbúcsúzni.
M. I.: – Nagymama azt támogatta volna, hogy írjon alá?
A Bendász-fiúk: Béla (hátul balra),
B. D.: – Igen. Kérte is, hogy
István (hátul jobbra) és Mihály (elől).
írja alá, de apu nem volt hajlandó. A képen látható még Özv. Bendász Mihályné
és menye Polyánszky Ilona a gyermekeivel.
Munkács, 1948
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M. I.: – Ki volt Pista bácsira ilyen hatással, hogy ő mindenképpen hitvalló akart lenni?
B. D.: – Ő ilyen ember volt! Megvoltak az elvei, és ő azokból az elvekből nem engedett. Ez persze az élete korábbi szakaszában is érezhető,
hogy a katolikusságot elébe helyezte a nemzetiségi eszmének. Elkötelezett
katolikus volt, és a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye történetének
a kutatásából is azt szűrte le, hogy az egyházmegye a katolikus egyházban
fejlődött és élt. Gyakran bírálta azokat, akik a nemzeti eszmét az egyházi
tanítás elé helyezték. Még a tanítóképzőnket is bírálta. Úgy látta, hogy a
tanítók nevelésében a keresztény és katolikus eszmék elé helyezik a nemzetiségi kérdéseket. Úgy magyarázta, hogy ez a szellemiség a csehszlovák
érában gyökeresedett meg a tanítóképzőben, és nem tartotta helyesnek.
M. I.: – Beszéljünk a család Bacsinszky oldaláról, Pista bácsi apósáról, Bacsinszky Gyuláról, akiről tudjuk, hogy szintén hitvalló volt.
B. D.: – Nagypapa Jaszinyán (Kőrösmezőn) volt parókus. Már az
édesapja, dédapám gyengélkedett és oda helyezték parókusnak nagyapát.
Nagyapa csak úgy vállalta, hogy parókusnak megmarad az édesapja, és
ő káplánként fog működni. Elment tehát Jaszinyára. Ez már a magyar
érában volt. Ott építettek egy szállodát a parókiával szemben, a Tiszának
a másik oldalán. Oda mentünk játszani az építkezés közelébe, és Magdinak, aki minden lében kanál volt, egyszer véletlenül csákánnyal majdnem
kiverték a szemét a munkások. Gyakran nyaraltunk nagyapánál, szerettük
azt a vidéket.
M. I.: – Őt is letartóztatták. Hol volt lágerben?
B. D.: – Ő az „öregek lágerében” volt, valahol bent Szibériába.
M. I.: – Mit jelent az „öregek lágere”?
B. D.: – Az öregeket nem dolgoztatták, mint a többieket. A sztrojkákra (építkezésre) nem küldték ki őket, benti munkát kaptak. Jávászban
volt lágerben. 1949-ben tartóztatták le, amikor a lányához tartott Beregszászba. A lánya, Katus néni ott dolgozott a poliklinikán (a járási kórház
rendelőintézete – a szerk.). Egy héttel a letartóztatás előtt nagyapa sárgaságba esett Jaszinyán. Nem akart Rahón menni a kórházba, hanem ment
a lányához, hogy majd ő intézi neki a dolgokat. Megvette a jegyet, beült
a buszba, és már indultak volna, de a bezpekások megállították a buszt,
leszállították és letartóztatták. Őt Rahón tartóztatták le, nem Jaszinyán.
M. I.: – Úgy tartóztatták le, hogy közben beteg volt?
B. D.: – Persze, így vitték be a fogdába. Miután nagyapát letartóztatták, rögtön kiszálltak Jaszinyára, elmentek nagymamához és házkutatást
tartottak. Akkor nagymama már tudta, hogy letartóztatták nagyapát. Meg- 29 -

ijedt és elkezdte égetni a könyveket. Rengeteg könyve volt, nagy könyvtárral rendelkezett, és nagyon sok minden tönkrement.
M. I.: – Miután nagyapa visszajött a lágerből, hol telepedtek le?
B. D.: – Nagymamát kirakták a parókiáról, és elment a lányához
Beregszászba. Ott lakott a lányánál, mert a kisebbik lánya, Gabi néni egy
magyar katonatiszthez ment férjhez, Majerszki Marcellhez, aki ludovikás
tiszt volt. A tiszt elhagyta, mert közben állapotos lett. A front közeledett,
megkezdődött a visszavonulás, és nem merte magával vinni. Szülés előtt
nálunk maradtak Nagykopányban (Felsőveresmarton), úgyhogy a lányuk,
Zsuzsi ott született meg. Olyan idős, mint Marika, a feleségem. Később
egy osztályba is jártak Beregszászban.
M. I.: – A tisztet visszavezényelték, ő pedig nem tudott vele menni?
B. D.: – Nem tudta elvinni, mert már vonultak vissza és harcoltak
is. Bejött, elbúcsúzott, és Gabi néni ott maradt… Már utolsó időben volt
a szülés előtt.
M. I.: – A háború után találkozott a család?
B. D.: – Mire a katonatiszt leszerelt, lezárták a határt. Ő (a katonatiszt – a szerk.) aztán Párizsban dolgozott egy ideig, és utána kiment
Argentínába. Nagyon szépen rajzolt, és bekerült egy gyárba, ahol bőr- és
szőrmekabátokat készítettek. Ő tervezte rájuk az emblémákat, feliratokat.
Akkor már Zsuzsi befejezte az iskolát, kiment a másik nagyanyjához, és
kötött egy fiktív házasságot. Az apja ekkor látta először, 20 évesen. Kivitte az anyját, és így jutott ki Gabi néni is Magyarországra az 1960-as
években.
Magyarországon már volt lehetőségük az utazásra, és Marci, a volt
katonatiszt finanszírozta a repülőutat Argentínába, Buenos Airesbe. Elment Gabi néni, meglátogatta a férjét. Amikor hazajött és elmondta, milyen volt ez a találkozás, akkor számolt be arról, hogy egy külön magyar
társasági élet volt Buenos Airesben.
M. I.: – Dani bácsi mire emlékszik abból az időszakból, amikor
Pista bácsit letartóztatták? Hány éves volt?
B. D.: – Akkor fejeztem be a 4. osztályt, 10 éves voltam, ez 1949.
május 27-én volt. Apuval kimentünk még aznap a Tiszára. Megnéztük,
hogy lehet-e már fürödni. Estére hazajöttünk, akkor már a kurátornál,
Csonka Andrásnál laktunk. A szomszédok összegyűltek, beszélgettek…
Eljött a községházról egy illető és azt mondta, hogy mindenki, aki nem
itt lakik, menjen haza, mert paszport- (személyi igazolvány – a szerk.)
ellenőrzés lesz. Abban az időben ez gyakran megtörtént, mivel a határ
mentén laktunk. Mi a második zónába tartoztunk, egy nagy kettest írtak
bele a paszportunkba. Apu szinte megérezte, hogy érte fognak jönni. Min- 30 -

dig volt otthon szentség. Ott volt a kehely, és elfogyasztotta a szentséget,
aztán odaadta a kelyhet a háziasszonynak. Jól emlékszem, apu szárazon
megette a szentséget. Még néztem is rá, hogy olyan szárazan eszi. A háziasszony elvette a dolgokat és elvitte a szomszédba. Úgy egy fél óra, 40
perc múlva igazán jött is három bezpekás és megmutatták apunak a letartóztatási parancsot. Anyu rosszul volt, és korábban már lefeküdt aludni.
Nem is tudta, hogy mi történik. Egy külön szobában leültek, aztán kezdtek mindent átnézni. Ott voltam egész idő alatt, még arra is emlékszem,
hogy egy éjjeliszekrényben voltak az én könyveim, és még kérdeztem is a
bezpekásokat, hogy ezt is át akarják nézni. Hát azt mondták nem, az őket
nem érdekli.
M. I.: – Ebben az időben már Csonka Andrásnál laktak?
B. D.: – Már ’48 végén kitelepítettek bennünket a parókiáról. Először nem vették el teljesen, csak ráköltözött a parókiára a kolhoz. Úgyhogy elvettek tőlünk két szobát, és abból lett a kolhoziroda. Mi is ott
laktunk. Apu abban az időben járt Ungvárra, mivel Romzsa Tódor engedélyével az archívumot nézte át, szeretett kutatni. Egy hétig Ungváron
volt, és hétvégén hozott magával csomagot, archívumi anyagokat. Aztán
egy hétig itthon dolgozott. A következő vasárnap után megint ment Ungvárra. Ez így ment egy fél évig... Jól emlékszem erre, mert volt egy Kati
nevezetű lovunk, meg egy szolgánk, akivel mindig kimentünk a vonathoz
apu elé. Mert ezekkel a csomagokkal másképp nem tudott volna hazajönni
közel 4 kilométerről. Nem mondhatom, hogy akkor örültem az iratoknak.
Később, mikor apu elkezdte gyűjteni az egyházmegye anyagait, és amikor
már láttuk, hogy elkobozták azt, mindig mondtam neki, jobb lett volna, ha
vissza sem viszi azokat annak idején!
M. I.: – Hol laktak Dani bácsiék Pista bácsi lágerévei idején?
Amikor a parókiáról ki kellett költözni.
B. D.: – Az egyik kurátor rendbe hozott gyorsan egy szobát otthon
magánál, s mi oda költöztünk be hozzájuk, Csonka Andrásékhoz. A holminkat szétraktuk az egész faluban. Például Némethéknél volt az ebédlő-berendezés. A könyvek és a lányok hozománya Pilip Ivánnál volt.
Pilip Palinál voltak a szekerek, a szánok meg több más dolog is.
Ezek mind ott is maradtak náluk, mert az már nem kellett nekünk. Sem a
szekerek, sem a szán. Ők gazdálkodó emberek voltak, apu meg otthagyta
nekik.
Pilip Iván azonban elárulta Csépes Vaszilij milicistának, hogy apu
odavitte éjszaka szekérrel a könyveket. Amikor a bezpeka aput letartóztatta, egész éjjel házkutatást tartottak. Még az íróasztalban talált pálinkát is
megitták. Reggel felültek a teherautóra és elindultak, hogy menjenek Nagy- 31 -

szőlősre. De nem Nagyszőlős felé indultak, hanem oda, ahol a könyvtár
volt. Akkor a könyveket, a lányoknak a hozományát, a képeket felpakolták
és elvitték. Apu már a börtönből kérvényezte, hogy a jogtalanul elvett könyveket adják vissza. Ráadásul elvételkor még igazolást sem írtak róla.
Na és itt történt egy dolog, amit érdemes megjegyezni! Amikor már
vitték kifele a dolgokat, apu meglátta, hogy az elkészült könyve, Felsőveresmart történelme és a hozzá tartozó iratok, az okmányok az egyik láda
tetején vannak. Volt az utca felől egy nagyszoba, utána egy kis előszoba és
utána a konyha, meg a konyharész, amely az udvarra nézett ki, ahol pedig
már nyitva volt az ablak. Apu az ablak alatti rőzsébe dobta ki a könyvet és
az iratokat. A sofőr a kocsiban ült és látta, hogy valami kirepült és akkor
Klyucsinszkij, a bezpekás kiszállt a kocsiból, mielőtt indultak volna, odament, s megtalálta azt a paksamétát.
Ez, ahogy apu leírja a könyvében, végig a nyomozónál volt az asztalon. Meg az okmányok, amelyek latinul voltak. Mikor vége volt helyben a
nyomozásnak, kérte a nyomozót, hogy legyen szíves, ne a családunknak,
hanem a falunak adják vissza az okmányokat. A nyomozó kérdezte, hogy
miért és mik ezek az iratok? Apu elmondta, hogy ez a falunak a történelme! A nyomozó nagy pökhendien válaszolt: – „Jegyezze meg, hogy a falu
történelme 1945-ben kezdődik, és azok az okmányok mind megvannak,
ne törődjön ezekkel a papírokkal!” Később kerestem ezeket az okmányokat a levéltári kutatásomnál a peranyagok között, de nem találtam, nincs
meg sehol.
M. I.: – Akkor ezek megsemmisültek?
B. D.: – Vagy megsemmisítették, vagy egyszerűen nem foglalkoztak vele. Már az archívumban is próbáltam kérdezni a munkatársaktól,
hogy nincs-e valahol ilyen okmánygyűjtemény? Egyelőre nem találtak,
az opiszokban (levéltári egység – a szerk.) sehol sincs ilyen megjelölés.
Annak idején sok mindent leadtak a peranyagokhoz. Eredeti latin nyelvű
okmányai is voltak apunak. Később még én is kaptam különböző iratokat
az emberektől. Amikor a papokat kilakoltatták, nem mindig őrizték az iratokat, könyveiket. Akkor sokan bemehettek és el is vittek belőlük.
M. I.: – Mi lett a sorsa a nyomozók által elvitt iratoknak, könyveknek?
B. D.: – Elvitték és itt Szőlősön kirakták a bezpekán, és akinek
volt bejárása, amit akart, elvihetett belőlük. Nekem később sok könyvet
visszaadtak az ismerősök. Amikor én már idekerültem (ti. Nagyszőlősre – a szerk.), emlékszem, hogy a Jókai-könyvekből hoztak vissza, meg
egyebeket is.
- 32 -

M. I.: – Amelyeket akkor elvettek, az többnyire szépirodalom
volt, vagy voltak dokumentumok is közöttük?
B. D.: – A különleges dokumentumok más helyen voltak.
M. I.: – A szépirodalomból sokat visszahoztak? Ez a ’60-as, ’70es években történt?
B. D.: – Nem. Apu aztán kérvényezte a könyvek visszaadását, mert
jogtalanul vették el azokat. Amikor visszaadták, akkor anyu szekerekkel
hordta vissza, de csak a könyveket!
M. I.: – Ez már a lágerévek idején volt?
B. D.: – Rögtön ’49-ben, pár hónappal a letartóztatása után. Ők elvinni elvitték, de már anyunak kellett visszahordani szekerekkel.
M. I.: – Ebben az időben Pista bácsi már…
B. D.: – ... az ungvári börtönben volt. Igen, már ott kezdett reklamációt írni, hogy jogtalanul vették el a könyveit. Hova is lettek ezek a
dolgok? Kérvényezte, hogy adják vissza a családjának.
M. I.: – A lágerből írt leveleiben is érdeklődik, hogy visszaadták-e a könyveket.
B. D.: – Igen, igen! Anyutól kérdezi, hogy mit adtak vissza, és anyu
aztán válaszol is… És igen, még egy dolog a levelezéshez, valamelyik levélben van egy lista apunál, amit anyunak elküldött. Szóval ő a börtönből
anyunak utasítást ad, hogy tudjon meg dolgokat a papokról, letartóztatásukról, kivel mi történt, hogyan döntöttek. És anyu ott leírja a papokat,
hogy ki hol van bebörtönözve, hova vitték, meg azt is, ki írta alá (az áttérést a pravoszláv egyházba).
Az egyik helyen van egy olyan felsorolás, hogy kikről tud, és utána
pedig ír egy másik listát, hogy kikről nem tud semmit. Anyu még kapott
utasítást tőle, s akkor kezdtünk el kutatni, érdeklődtünk, mi van egyik,
másik pappal, s akkor anyu megírta ezeket a titkos leveleiben.
M. I.: – Visszatérve az iratokhoz és a könyvekhez. Pontosítsunk:
tehát a könyvek visszakerültek. És az iratok? Milyen jellegű iratok
voltak az édesapja tulajdonában? Csak a falu történethez kapcsolódóak?
B. D.: – Ezek, amiket akkor bevittek a bezpekára, csak a falutörténethez tartoztak. És volt, ahogy apu később írja, két kézirata, ami eltűnt.
Az egyik az 1848-as szabadságharcról készült.4 Apu ezt később újra megírta, de az eredetit elvették, amikor a börtönből visszajött.
A másikat, a kolostorokról készült kéziratát már nem tudta újraírni.
Valószínűleg az iratok hiánya miatt.
4

Bendász István: – Az 1848–1849-es szabadságharc és a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye. Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség, 1997.
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M. I.: – Ez utóbbi szerzetességtörténet volt?
B. D.: – Igen. Ezekről ő ír is az 1848-as szabadságharcról írt kötetében.
M. I.: – Beszéljünk az adat- és iratgyűjteményről! Azt a dokumentum-mennyiséget, és amit Bendász-hagyatéknak nevezünk, már a
láger után gyűjtötte össze vagy azelőtt?
B. D.: – A láger után is gyűjtött, de az addig gyűjtöttek Pilip Pálnál
voltak, ahol apu megbújt, amikor először le akarták tartóztatni. Ezek az
iratok külön voltak.
M. I.: – További dolgokról is ír: edényekről, eszközökről. Ezeknek mi lett a sorsa?
B. D.: – Semmit sem adtak vissza nekünk.
M. I.: – Mindent elkoboztak? A bútorokat is?
B. D.: – Azokat nem, mert a bútorokat elvittük a parókiáról, amikor
költöztünk. Jóformán csak egy szobánk volt a családnál, aki befogadott
minket. Például az egész ebédlő ott volt Németh Ivánéknál.
M. I.: – Akkor gyakorlatilag a bútorzatot sikerült megőrizni.
B. D.: – Igen, azt nem vitték el, mert nem tudták, hogy hol van.
M. I.: – Fényképek, festmények?
B. D.: – A festményekből valamit visszaadtak anyunak. De jóformán
Misu bácsi szerezte vissza, mert a Klyucsinszkij István…
M. I.: – Misu bácsi… vagyis Bendász Mihályról beszélünk?
B. D.: – Igen, apu testvéréről. Ő Munkácson élt, és valahogy kapcsolatba lépett Klyucsinszkijjal, aki aput letartóztatta. Klyucsinszkijt elbocsátották a KGB-ből, és utána Munkácson dolgozott a milícián.5 Azt
nem tudom, hogy milyen okból kifolyólag, egyszer Misu bácsi elment
hozzá haza. Ő mesélte, hogy látta az apu képeit a falon lógni.
M. I.: – A letartóztatás nagyszőlősi szakaszát Klyucsinszkij vezette?
B. D.: – Igen, Klyucsinszkyij vezette, de voltak azért többen is. Akkor este hárman jöttek érte, de már nem emlékszem a nevükre. Azt hiszem, nem Klyucsinszkij volt a vezetőjük, de ő egy befolyásos ember
volt. Pista bácsinak hívták egymás között, mindig szakállas volt. Ő szólította fel aput, hogy „Na most az utolsó lehetőség, és minden letartóztatási
parancsot összetépünk! Írja alá, és mindent elfelejtünk!”
M. I.: – Továbbra is azon voltak, hogy rávegyék az aláírásra? Ez
nagyobb dolog lett volna számukra, mint a letartóztatás?
B. D.: – Igen, igen! Apu pedig megfogta a két bezpekást és az ajtó
felé indult… Nem akarta, hogy ez a nyomás és a behívások tovább folytatódjanak.

5

Milícia – rendőrség.
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M. I.: – Azt írja a leveleiben és a családtörténetben, hogy a lágerből küldte haza az Öt év a szögesdrót mögött c. könyvének a jegyzeteit.
Hogyan történt ez? Egy rövid leírás található a levelezésben is, de mit
mesélt még a családnak?
B. D.: – Többször elmesélte ugyanazt, amit le is írt… Mi kaptunk
egyszer egy értesítést, hogy a postán csomag jött nekünk. Mentem a csomagért a nagykopányi6 postára. Kivettem a csomagot és hazajöttem…
Kezdtük kicsomagolni, hogy vajon mi van benne? És anyu rettenetesen
megijedt, majdnem elájult, amikor meglátta, hogy a ruhái vannak benne.
Azt a ruhát találtuk a csomagban, amiben letartóztatták. Azt hitte, hogy
meghalt, azért küldték haza a ruháját… Később kiderült, hogy a ruha hazaküldése csak ürügy volt a jegyzetei küldésére.
Az eseményeket leírta, egy csomagládát kétfedelesre csináltatott, és
abba rakta össze a jegyzeteit. De már olyan mennyiség gyűlt össze, hogy
nagyon könnyen megtalálhatták volna, s félt, hogy meg is találják, aztán
bajba fog kerülni. Mert akkor vagy karcerbe ültetik, vagy valami egyéb
büntetést kap. Úgy gondolta, hogy elolvasni nem fogják tudni, mert magyarul van írva. Vagyis miért őrizze ott? Akkor kezdett gondolkozni, hogy
mit csináljon vele? Vagy elégeti, vagy hazaküldi. És akkor jutott eszébe,
hogy kérvényt ír a parancsnoknak, hogy „otthon a gyermekeimnek nincs
miben járni, és az én ruhám pedig itt rothad a raktárban.” A parancsnok
aláírta, engedélyezte a hazaküldését. Akkor felszólították, jöjjön, az ellenőrök előtt készítse el, és elküldik neki a csomagot.
Ahogy később mesélte, a fal alatt ültek heten vagy nyolcan a bezpekások és ott beszélgettek. Neki adtak egy erős, durva anyagot, hogy
varrjon egy zsákot magának. Ő varrta egyedül a zsákot fehér anyagból. És
akkor kihozták neki a ruhát. Kirakták az asztalra, átnézték még egyszer,
hogy mi van még benne. A rajta lévő ruhájában, a karjához becsúsztatva
volt az egész irománya. „Hát pakolom befelé és mindig forgok összevis�sza” – mesélte, panaszkodik, hogy kicsi a zsák, nem bírja bedugni, de
valahová be kellett tennie a ruhák közé. És egyszer csak sikerült háttal
fordulnia, becsúsztatta, és akkor még pár ruhát rakott is a tetejére. Azt
mondja, a legnagyobb félelem akkor jött rá, amikor becsomagolta. Odament hozzájuk és mutatta, itt van, be van csomagolva. És az izgalom!...
„Ha most azt mondják nekem, hogy ürítsem ki. Mert megtehették, és akkor kiderülnek a dolgok… Vagy elkezdik megnézni a tartalmát. Ez is egy
komoly rizikó volt… Elmentem hozzájuk, és akkor azt mondják, varrjam
be. Na, akkor odamentem az asztalomhoz, vettem a tűt és bevarrtam.”
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Nagykopány – Felsőveresmart
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Azt már olyan szívesen csinálta! És akkor adtak egy tintaceruzát, ráírta a
címet. Azóta is megvan ez az anyag. Megvan nekünk…
Akkor otthagyta, és ők már feladták azt postára. És az megérkezett…
Amikor anyuval megláttuk, hogy benne vannak a papírlapok, s nemcsak a ruháit küldték haza, megkönnyebbültünk. Akkor megkezdtük olvasni ezt az egész mindenséget, mert volt még hozzá egy levél is. Nem
tudom, hová lett az a levél, de apu később egy „fekete levélben” leírta,
hogy mi ez az írás.
M. I.: – Milyen volt a család fogadtatása?
B. D.: – Hát tudod, hogy rémülettel bontottuk, aztán nagy öröm lett…
Mert anyu amikor meglátta a ruhát, megijedt… Én nem emlékeztem a ruhára, anyu emlékezett rá, hogy miben vitték el aput... Néztem, hogy anyu
először belesápadt.
M. I.: – Volt egy későbbi küldeménye is, amikor a róla, illetve a
técsői református papról készült festményt küldte. Azért jött egy címre, hogy ne két csomagküldési lehetőséget használjanak fel.
B. D.: – Igen. Ezt egy ember elvitte a postára, de nem vették fel,
mert nagyon könnyű volt, és azt többször vissza is küldték. Amikor megérkezett és kibontottuk, csodálkoztunk, hogy miért van benne kő. Egy
zacskóba fönt voltak beletéve a festmények. Később értettük meg, hogy
súlya legyen, és úgy érkezett meg. A técsői református papnak, Vass Józsefnek a képe volt, meg az apu képe is, egy-egy olajfestmény. Azt ott egy
dnyepropetrovszki festő készítette.
M. I.: – Dani bácsi vagy az édesanyja vitte el Técsőre a képet?
B. D.: – Azt hiszem, mind a ketten mentünk. Már nem emlékszem
pontosan...
M. I.: – Milyen volt az ottani fogadtatás?
B. D.: – Nagyon örültek, tudod, az elmondhatatlan, hogy képet küldött magáról…
M. I.: – Utána tartották a kapcsolatot egymással?
B. D.: – Nem, azt hiszem, nem. Nem tudok róla többet.
M. I.: – Többször ír egy Gaár nevezetű bátyúi emberről.
B. D.: – …Gaár. Írt egy könyvet is. Meg is volt apunak a könyvtárában: Ungvár története.7
M. I.: – De erről az emberről a családja nem sokat tudott, nem is
nagyon keresték vele a kapcsolatot.
7

Bendász István lágerlevelézésében többször ír egy Gaár Béla nevű személyről, akivel egy ideig közös lágerben
volt. A Bendász-hagyatékban azonban megtalálható egy Gaar Iván által szerkesztett kiadvány „A régi Ungvár
történetéből” címmel, amelyet az 1920-as években adtak ki. A kiadványban Bendász István saját bejegyzése is
szerepel: „Gulág-társam volt Karagandában 1951–52-ben.”
A keresztnevek eltérésére eddig nem találtunk magyarázatot, azonban nagy valószínűséggel ugyanarról a személyről van szó.
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B. D.: – Igen, valami volt ott. Már nem emlékszem ezekre. Valamit
ír, hogy mennyire sajnálja, hogy a család nem ír neki soha semmit. Sajnos ilyen is volt, hogy egyoldalúan megszakadtak a családi kapcsolatok.
Szomorú.
M. I.: – Pista bácsi hazaküldte a lágerből a ceruzarajzokat is.
B. D.: – Nem emlékszem, hogy azok hogyan érkeztek meg. Illetve
a címkéi, vagyis a névtáblái, amelyeken a lágerszámai voltak, azok megvannak. Névtábláknak nevezi őket. Azt talán a végén hozta magával... már
nem emlékszem pontosan. De megvan az összes lágerszáma, talán egy
kivételével.
M. I.: – Pista bácsi több helyen is leírta, hogy „magyarországi
állampolgároknak a neve alatt írt levelet”. Mit értett ezen?
B. D.: – Voltak a lágerben magyarországiak, külföldre pedig nem
lehetett levelet küldeni. De az ellenőrzésnél mindig a címzést nézték, nem
ellenőrizték a címzettet. Mivel mindenkinek lehetett két hivatalos levelet
írni évente, azoknak a levélírási lehetőségét használta fel apu, akik nem
írhattak haza… Valahogyan lekenyerezte, vagy megkérte őket. Ezek a hivatalos levelek között vannak. Általunk nem ismert emberek nevei alatt.
M. I.: – Hány hivatalos levelet írt Pista bácsi?
B. D.: – A hivatalos levelekről van egy lista. Apunak mindenről volt
listája, feljegyzése.
M. I.: – Hány helyen volt Pista bácsi lágerben?
B. D.: – A könyvében (Öt év a szögesdrót mögött – a szerk.) leírja.
Több helyen volt lágerben. A könyvben hátul megvannak, hogy melyik
lágerekben volt, kivel találkozott ott.
M. I.: – Sok levél elveszett? Azok a postai út során vesztek el,
vagy egyáltalán el sem jutottak a postáig?
B. D.: – Nem tudjuk, hogy hol vesztek el. Több levelet megírt, de
nem érkezett meg. Készített egy listát is. Pirossal bekarikázva azokat,
amelyek megérkeztek. Többször egy későbbi levél tartalmából tudtunk
visszakövetkeztetni. Ezért előfordult, hogy egy-egy gondolat, esemény,
utalás többször is megírásra került.
M. I.: – Bujdosó papokról is írt – és vissza is kérdezett a sorsukra a leveleiben. Kik voltak ők?
B. D.: – Margitics Ivánra8, meg a csoportjára gondolt. A papi csoport
szervezését a későbbi püspök kezdte meg, de Orosz Péter9 volt a vezetőjük.
Román Iván, Csengeri János és Horinecki Iván tartozott hozzájuk. A bujdosó
8

9

Margitics Iván – hitvalló görögkatolikus pap. 1987. szeptember 10-én Szofron Dmiterko püspökké szentelte. A
legalizáció után a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye segédpüspöke.
Orosz Péter – hitvalló görögkatolikus pap. 1953. augusztus 27-én lett vértanú Alsókaraszló (Заріччя – Kárpátalja,
Ilosvai járás) mellett.
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papok azok, akiket nem ítéltek el, de nem írták alá az áttérést. Bujdostak,
mert törvénytelenül dolgoztak, végezték a papi feladataikat az egyházmegye egyes területein. A görögkatolikus egyházat nem regisztrálták, nem is
tudtak egyházhoz tartozni, mivel áttérni nem akartak a pravoszláviába. Elméletileg őket is el kellett volna ítélni. Kaptak egy ideiglenes paszportot, és
vártak az esetleges letartóztatásra. Mikor lejártak az irataik, új paszportot
nem csináltattak, mert féltek a hivatalos eljárásokat elindítani. Bujdostak és
egy ideig hivatalos iratok nélkül éltek, nehogy letartóztassák őket.
M. I.: – Hogyan tudtak róluk, vagy tudták-e egyáltalán tartani
a kapcsolatot?
B. D.: – Egy levél van, amelyben apu megköszöni, hogy csomagot
küldtek neki. A bujdosó papok minden papnak küldtek csomagot, akinek
megtudták a címét. Ez egy fontos lelki kapcsolat volt az akkor már ille
galitásban élő papjaink között.
M. I.: – Mit tudunk Szemedi Jánosról, a későbbi püspökről? Ő
is volt lágerben? Vagy egyáltalán milyen elvek alapján tartóztatták le
a papokat?
B. D.: – Szemedi János, a későbbi püspök nem volt börtönben. Ő
egy külön csoportba tartozott. Hriczinkó Jani bácsi is hozzájuk tartozott.
Akik már az „oroszok alatt”10 végezték el a szemináriumot, azokkal nem
tudtak mit kezdeni, mert politikai ügyeket az előző rendszerből, sem kollaborációt nem tudtak rájuk fogni, nem lehetett őket kompromittálni. Velük nem tudtak mit kezdeni, és jóformán olyan helyeken dolgoztak, ahol
nem alakultak ki vallási vagy egyéb feszültségek, hogy azon ügyek miatt
tartóztatták volna le őket.
Például oroszok alatt végzett Szabó Jóska bácsi (Szabó Konstantin
atya édesapja – a szerk.) is, de az ő területén (Csontos/Kosztrina, Nagybereznai járás – a szerk.) a pravoszláviával harcoltak, és azok feljelentéseket
írtak rá, így ő bekerült a letartóztatottak közé.
De voltak megrendezett, kiprovokált esetek is. Például Lelekács János börtönbe kerülése is ilyen különös módon zajlott. Lelekács egy levél
miatt lett elítélve, amit ráadásul nem is ő, hanem az apósa, Iváncsó Gyula
írt, aki szintén görögkatolikus pap volt. Oda, Lyutára (Havasközre) nagyon gyakran járt Chira Sanyi bácsi is és Romzsa Tódor püspök is. Nagyon szép táj volt, csendes, patakos vidék, szerettek ott pihenni a papok.
A bezpeka kitalált egy sztorit, talált magának egy munkatársat, aki
elkezdett szervezni egy földalatti szervezetet. Persze ez provokáció volt.
Ez az ember újságíró volt, és rászedte Ivancsó Gyulát is. A fiktív elmélete
az volt, hogy Kárpátalja bárhová is került a múltban, mindig jönnek új
10

Lásd: – Szovjetunió

emberek, és a kárpátaljai emberek félre vannak állítva. Meg kell szervezni
egy szervezetet, mert Amerika hamar megkezdi majd a háborút Oroszországgal, és megint eljönnek az új emberek és azok fognak foglalkozni az
itteni ügyekkel. Megbeszélték, hogy elkészítik a petíciót, hogy ki milyen
dologgal foglalkozik majd, ha ez bekövetkezik. Mivel benne is volt a közbeszédben a Kárpátalja jövőjéről való gondolkodás, ezért ezt egy felelősségteljes feladatnak tekintették.
Az első gyűlésre össze is jött egy csoport, aztán hazamentek és elkezdték leírni a jegyzőkönyvet. Ivancsó Gyulával együtt élt a veje, Lelekács János atya is, hozzá nevezte ki a püspök káplánnak. Este leültette a
vejét. Lelekács tudott szépírással írni, neki pedig „rossz írása” volt, így
leíratta a vejével az általa diktált szöveget.
Látszólag nem történt semmi… Aztán amikor az öreget, Ivancsó
Gyulát letartóztatták, elkezdték a vallatást, majd jött az ítélet. Jánossal
előbb nem is törődtek, de aztán előkerült ez a levél is. Ki írta? kérdezték.
És az apósa kénytelen volt bevallani, hogy a veje kézírása.
Akkor Jánost is letartóztatták. Pár hónapos házasok voltak. A letartóztatás módja is lesújtó. Mihály-napi búcsú volt az egyik fíliájukban. Onnan jött haza kocsival, már a faluban letartóztatták, és haza sem engedték,
mert őt is összeesküvéssel vádolták.
M. I.: – Ez gyakorlatilag egy koncepciós eset volt. Beugratták őket?
B. D.: – Beugratták őket… Későbbi munkájában Korszun11 szépen ír
róluk. Írt egy munkát azokról, akiket 25 évre ítéltek el, s ott megemlítette
Ivancsó Gyulát is ezzel az esettel összefüggésben.
Korszunnak az volt a célja, hogy azokról az elítéltekről írjon, akik
25 évet kaptak büntetésül, ami a gyakorlatban egyet jelentett a halálos ítélettel. A halálos ítéletet, mint kiszabható büntetési tételt, 1947-ben eltörölték. Ezekben az eljárásokban ’47 előtt mindegyiküket agyonlőtték volna.
Mindegyiknél beírták a jegyzőkönyvekbe, hogy mivel a Szovjetunióban
1947. május 26-án eltörölték a halálos ítélet, azért a legnagyobb büntetést,
25 évet kapnak.
Apu elmondta, hogy amikor az ítéletét felolvasták, végigfutott rajta,
hogy „most lettem halálra ítélve!”
M. I.: – Pista bácsi több levélben is újrafogalmaz kérdéseket
Babi néninek, vagy újra leír történeteket. Ő is tudta, hogy a levelek
közül több elveszett?
B. D.: – Hát persze! Anyu rögtön közölte, ha valamelyik nem érkezett meg, mert a levelek mind számozva voltak. Azokból látszott, ha
voltak kimaradó sorszámok. A neki írt levelekben mindig utalt valamilyen
11

Корсун О. М., Посилення Политичних пепресiй проти мешканцiв Закарпаття на завершалному етапi
його радянiзаiï 1947–1953 рр., Ужгород, Карпати, 2016.
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módon a megérkezett levél sorszámára is, amiből tudhatta apu, melyik
érkezett meg, és emlékezett arra is, hogy azokban mit írt.
M. I.: – Az illegalitásban élő papságon belül tudtak Pista bácsi
ilyen jellegű levelezéséről?
B. D.: – Nem. Ez családi titok volt. Gondolom, a láger utáni években beszélhettek róla egymás között a papok is, amikor már itthon voltak.
Mert a többi család is tartotta valamilyen módon a kapcsolatot a hivatalos
vagy azon kívüli levelezéssel. Valahogy tartották, de azok módjáról nincs
tudomásunk.
M. I.: – Amikor hazajött Pista bácsi, utána csoportosította ezeket a leveleket? Akkor rakta őket sorba és rendezte csoportokba?
B. D.: – Ő is hozott egy csomó levelet, azokat a leveleket, amelyeket
tőlünk kapott, anyu leveleit, meg amit a gyerekektől, rokonoktól kapott…
Úgy emlékszem, hogy a lágerben dugdosta őket, és aztán hazahozta, amikor elengedték. Az anyu leveleit biztosan ő hozta haza.
A „kekszes levelekből” sokat elégetett, mert nem tudta hol tárolni.
Mutatóba hozott egy párat, mert azokból rengeteg volt. Később már nagymamáéktól is kapott csomagokat. S amikor anyu elmondta nekik, hogyan
küldi a leveleket, akkor nagymama, meg Manci néni is küldött neki ilyen
módon. Ők is kekszbe sütötték.
M. I.: – A levelezésből az derül ki, hogy Pista bácsi Miska testvérére12 nagyon neheztelt. Miska bácsiról tudjuk, hogy áttért a pravoszláv egyházba. Vele egyáltalán nem levelezett?
B. D.: – Nem, semmi nem volt köztük, semmilyen levelezés. Nem is
akart vele találkozni.
M. I.: – És amikor hazajött a lágerből? Utána hogyan alakult a
kapcsolatuk?
B. D.: – Én szedtem aztán rá, hogy találkozzanak. Mondtam neki,
hogy „Apu, hát ez már nem lehet!” Például, ha apu ment meglátogatni
nagymamát, Misu bácsi elment otthonról. Mondtam neki, hogy így nem
mehet tovább. Aztán azt hiszem, nagymama halála előtt kibékültek. Nagymama nagyon fájlalta, hogy a két testvér nem beszél egymással. Ráadásul
neki Miska volt a kedvence. Gyerekkora óta mindig ő volt a liebling, és
nagyon fájlalta a tönkrement életét. Már engem is kért, hogy beszéljek
apuval.
Lembergben tanultam, és mindig úgy mentem vissza, hogy busszal
Munkácsig, ott meglátogattam nagymamát és találkoztam a munkácsi barátaimmal. Nagymama mindig kért engem, hogy „Beszélj apuval! Beszélj
12

Bendász Mihály – Bendász István testvére, egykori görögkatolikus pap. Aposztáziája után a pravoszláv püspök
titkára lett. Majd erkölcsi okokból a pravoszláv egyház felfüggesztette a papi tevékenységét.

- 40 -

apuval, hogy Miskával valahogy rendezzék a kapcsolatot”! Aztán mindannyian kérleltük, anyu is, a lányok is, úgyhogy apu lassan megenyhült…
És volt egy olyan pillanat, amikor Miska bácsi visszatért a katolikus
egyházba. Azt is tudni kell, hogy a pravoszláv egyház őt szuszpendálta,
vagyis kizárta.13 Ugyanis a magányában elkezdett „nőzni”, ivott, egyszóval nagyon lezüllött... De nem paposkodott tovább. Olyan bűnbánata volt,
hogy a munkácsi római katolikus templom ajtaja előtt lefeküdt és kérte,
hogy úgy menjenek be az emberek a templomba, hogy lépjenek át rajta.
Nagyon bántották őt életének a hibái.
M. I.: – A pravoszlávok nem a hitvallása, hanem az erkölcsi élete
miatt zárták ki maguk közül?
B. D.: – Persze, persze...
M. I.: – De tudjuk, hogy előtte komoly hivatalt is betöltött a pravoszláv egyházban.
B. D.: – A püspök titkára volt. Ő egyébként okos ember volt, nagyon
olvasott... Neki is komoly könyvtára volt. Az ebédlőben a falak be voltak
könyves szekrényekkel borítva. Nagyon szép könyvtára volt és az mind
tönkrement. Volt egy barátom Várpalánkán, aki örökölte a nagymamája
házát. Amikor elmentem hozzá, ott volt két szekrény könyv Miska bácsi
könyveiből. De nem adta vissza.
M. I.: – Miért tartotta Pista bácsi olyan fontosnak, hogy őrizze
a leveleket? Nem volt benne a lágerrel kapcsolatban egyfajta negatív
érzés, egy elutasítás? Meg lehetett volna érteni azt is – mint sok embernél előfordul – hogy „hazajöttem, akkor mindent, ami odaköt, azt
megsemmisítem.”
B. D.: – Apunál nem volt ilyen. Ő lelkileg is történész volt, szerette
a történelmet, és mindig azt mondta, hogy ezt az utókornak meg kell menteni, az utókornak tudnia kell. Később a ruszin könyveket is azért gyűjtötte, mert azt mondta, hogy az utókornak meg kell menteni a ruszinokról
való tapasztalatot. Ha írtak, ha könyveket adtak ki, akkor azt jelenti, hogy
éltek, léteztek, és volt ilyen nép. Ez abban az időben volt, amikor már nem
nevezhették őket ruszinoknak. Nagy, szinte lesújtó hatással volt rá, amikor a könyvtárunkat (A püspökség ungvári könyvtárát – a szerk.) 1945–48
között ellenőrizték és meg akarták tisztítani a szovjetellenes irodalomtól.
Az újságokat, könyveket kihordták és egy nagy halmot raktak össze a
püspökség kertjében, leöntötték benzinnel és begyújtották. Valami miatt
éppen Ungváron volt. Apu ott állt az utcán, azt mondja: „Sírtam… Álltam
és sírtam!”

13

Szuszpendáció – felfüggesztés. Jelen esetben a papi hivatás gyakorlásának a tiltása.
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M. I.: – Az összegyűjtött és megmentett lágerleveleket később
csoportosította, jegyzetekkel látta el. Akkor ezeket igazából az utókornak szánta?
B. D.: – A láger után a leveleket átírta, tintával mindet. Több levélhez külön jegyzeteket, magyarázatot is írt. A neveket megmagyarázta,
hogy ki kicsoda volt, és hogyan történtek az események. Kutatott utánuk, meg néhányat emlékezetből is leírt. Ezen akkor én is csodálkoztam.
De hazajövet átírta az egész lágerjegyzetet, amelyből később az Öt év a
szögesdrót mögött készült. Eleve megvoltak a listái, amelyeket anyunak
küldött, hogy pontosítsa az adatokat. Ennek a gyűjteménynek lett a címe
Feljegyzések fogságom idejéből. Azt dátummal jelölte, mikor írta át őket.
M. I.: – A későbbi házkutatásai alkalmával ezeket nem vették el?
B. D.: – Ezek nem voltak ott, minden levelet és jegyzetet eldugott. A
bezpeka mindig a könyvtárban kutatott. Otthon a hagyományos WC-ülőkének két deszkája volt, emellett az ülőke is be volt polcozva, a hátulja is.
Oda rakta a legértékesebb jegyzeteket, leveleket.
Voltak a padláson is rejtekhelyei, ahol sok beugró volt a gerendák
között. Ahogy a lépcsőn bejöttünk az előszobába és a padlásra lehetett
bemenni, ott úgy látszott, mintha felülről nem lenne deszka. Ott voltak
könyvek. Úgy látszott, mintha nyitva lenne a padlás, de jóformán csak
dupla plafon volt. Pár deszka volt csak odatéve, így nem lehetett lépni,
mert azt a látszatot keltette, hogy ha rálépnél, akkor lezuhannál. Csak a
gerendán lehetett menni, és apu direkt nem csináltatta meg a padlás deszkázatát, hogy ne menjenek oda.
Aztán Csonka Andráséknál, aki nagygazda volt Nagykopányán, a
kasban búza és tengeri volt. Nekik a nyári konyha után volt a pince fölött
egy kétoldalú kas. A közepén széles nagy tároló, és két oldalt meg két kisebb kas volt. Ott a termény között volt kialakítva a könyvtár.
M. I.: – Azokkal az emberekkel, akik segítettek a könyvek és
iratok elrejtésében, a lágerből hazajövet is megmaradt a kapcsolat?
Főleg Csonka Andrásékról ír bővebben.
B. D.: – Mindig megvolt velük a kapcsolat, úgyhogy Csonka András
és Anna temetésén apu is ott volt.
De ott volt Bóra Jura is, aki szintén kurátor volt, és a felesége szülei
meghaltak. Ők átköltöztek közelebb a templomhoz, és volt egy házuk,
amelyik üresen állt abban az időben. Azelőtt Gulánics lakott ott, egy tanító meg a tanítónő, aki az én osztályfőnököm volt. A házukat kiadták
bérbe. Akkor ez a ház üres volt, és oda mentünk lakni. De aztán onnan,
amikor apu már Karagandában volt „az önkéntes száműzetésén”, anyu
átköltözött Beregszászba.
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Amikor én már a katonaságban voltam, aput is folyton piszkálták,
hogy menjen el a faluból. Mert Fedorcsák Viktor, aki miután aláírt és áttért a pravoszláviára, panaszkodott is, hogy azért nem járnak az emberek
a templomba, mert ott van Bendász és hozzá kötődnek.
Mi természetesen később is jártunk Kopányára. Három házban is kialakult misézési hely. Apu dolgozott az archívumban, én pedig akkor már
befejeztem a tizedik osztályt, s jöttem haza Munkácsról. Ott dolgoztam az
erdészeti kutatólaborban. Apu mindig felszállt Beregszászban a vonatra,
elmentünk, miséztünk, akkor ketten együtt mentünk szombaton haza.
Egyébként azt is meg kell jegyeznem, hogy Fedorcsák is később
visszatért. Annak az öt papnak az egyike lett, akiket apu „híres ötösnek”
nevezett. Ők egy idő után szakítottak a pravoszláv püspökséggel és csak
egymással tartották a kapcsolatot. Csak egymás búcsúira jártak el és csak
egymást látogatták.
M. I.: – Mikor és kikkel dolgozott az archívumban az édesapja?
B. D.: – A lágerévek előtt és azután is dolgozott a levéltárban. Mi
egységesen beszélünk erről általában, mert ugyanarról a levéltárról van
szó, de két különböző helyen, időben és körülmények között kell ezt érteni. Már említettük, hogy dolgozott a háború után Ungváron a Püspöki
Levéltárban. Aztán Beregszászban is dolgozott. Mert amikor a szovjetek
elkobozták az archívumokat, különösen a mi egyházmegyei archívumunkat, ahol rengeteg latin okmány volt, nem tudtak vele mit kezdeni. A latin
nyelvet nem tudta senki közülük és kénytelenek voltak alkalmazni latinul tudó embereket. A levéltárasokat már kezdték sürgetni, hogy miféle
dolog az, hogy ott állnak ezek az okmányok és nincsenek feldolgozva.
Akkor felvették Vaszócsik Mikós bácsit, Terbán Miska bácsit, aput, egy
volt ügyvédet, Valla Jenőt, és a volt szolgabírót, Pálfi Lászlót is, aki akkor
már a postán dolgozott. Amikor ott dolgoztak, elmondásuk szerint kilóra
adták nekik az okmányokat. Este pedig lemérték, hogy megvan-e ugyanaz
a súlymennyiség.
M. I.: – Azokból is gyűjtött adatokat, amelyeket beépített a
könyveibe?
B. D.: – A levéltárban arra törekedtek, hogy az egyházi okmányokat
ne adják a papoknak. A lágerlevelezés úgy teljes, ahogy leírta és javította azokat. Külön ahhoz kapcsolódó adatgyűjtéssel már nem foglalkozott.
Lényegében az a lágerévek szellemi terméke.
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Bendász István anyakönyvi
bejegyzései
(1949–1959)

Bendász Istvánnak 1949. március 8-án tiltották meg a papi tevékenységet, amit attól a naptól kezdve titokban folytatott tovább. Az általa és néhány
el nem ítélt, de hitvalló pap által végzett szentségkiszolgáltatásról hagyományos rubrikákkal elkészített anyakönyvet vezetett az egyházmegye hivatalos
működésének a kezdetéig.
Bendász Istvánt 1949. május 27-én tartóztatták le és 1949. július 18-án
ítélték el 25 évi javító munkatáborra, 5 év polgári jogfosztásra és vagyonelkobzásra. Az általános amnesztiával szabadult 1955. január 3-án, miután kimondták az előző vád valótlanságát.
Hazatérése után a titokban végzett papi tevékenységek miatt ismételten megfigyelés alá vonták. 1957. május 14-én elindult Nagyszőlősről és Karagandába utazott, ahol csatlakozott Chira Sándor kanonokhoz és Murányi
Miklós vikáriushoz, akiket addigra már kiutasítottak Kárpátaljáról. Karagandában a száműzött németek és ukránok között végeztek illegális missziós
munkát birituális papként. Az „önkéntes száműzetéséből” 1959. április 1-jén
tért haza.
Az anyakönyvbe 81 keresztelés, 84 esküvő és 65 temetés került bejegyzésre. Az „önkéntes száműzetése” idején végzett szentségkiszolgáltatásaira
csak utalást tesz, de nem iktatta azokat. „Önkéntes száműzetése” idején Felsőveresmart (Велика Копаня) hozzá személyesen kötődő és katolikus hitben
megmaradó hívei gyerekeinek keresztelését Petenkó István, Karczub Pál és
Bacsinszky Gyula hitvalló görögkatolikus papok végezték el, aminek tényét
hazaérkezése után anyakönyvezte.
Az illegalitásban iktatott anyakönyvi bejegyzések közé írt jegyzeteit
időrendi sorrendben közöljük. A bejegyzéseket nem dátumozta, de a bejegyzések előtt és után is anyakönyvi iktatás szerepel, ezért minden bejegyzést az
előző anyakönyvi rubrika időpontja utáninak datálunk.

1949

1.
Bejegyzés a Kereszteltek anyakönyvébe
1949. március 4. után
1949. március 7-ére az államügyészség részéről ki volt adva az elfogatási parancs ellenem, a Cseka azonban nem talált meg, bár az egész
községet felkutatták. Másnap, márc. 8-án beidéztek magukhoz. Megjelentem utra készen, számítva letartóztatásomra, ami nem történt meg, mivel az
elfogatási parancs már lejárt s így ujat kellett kérni. Egész nap maguknál
tartottak, kényszerítettek az aposztáziára (hithagyásra), aminek kategórikus
megtagadása után, betiltották nekem a további működést, mint gör.-kat. lelkész. Közben a Cseka a templomot bezárta és csak márc. 24.-én nyitotta
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ki. Közben az istentelen Cseka, mint a „právoszlávia” apostola terrorral 20
egyént keresett, akik kérjék a templomnak a „právoszláv” hitre való regisztrálását és megnyitását. Amikor ez minden terror dacára nem sikerült, hivatalosan felküldte a Cseka Ungvárra Popovics Mihályt és Kelemen Pétert,
akik a templomot beregisztrálták és megnyitották mint „právoszlávot”. –
Eleinte a hívők nem jártak, de megrémítve a Cseka terrorja által, mind többen és többen kezdték látogatni a „právoszláv” templomot. – Én katakomba
rendszerrel kezdtem pasztorizálni, de mivel éles megfigyelés alatt voltam,
csak azoknál szolgáltattam ki a szentségeket, akikben 100%ig bíztam, hogy
nem szolgáltatnak ki a Csekának. Letartóztatásomig csupán az alábbi egy
gyermeket kereszteltem meg: (…)
1949. május 27.-én történt letartóztatásom után, bár a hívők zöme engedve a Cseka terrorjának külsőleg „právoszláv” lett, egy része azonban a
terror dacára is rendületlenül kitartott katolikus hite mellett, templomba nem
járt, pópákkal nem szolgáltatta ki magát. Ezeknek lelki szükségleteit, a hitükhöz hű, bujkáló és még Cseka-kézre nem került papjaink látták el időközönkint. Ezen papok keresztelték az alábbi gyermekeket: (…)
2.
Bejegyzés az Elhunytak anyakönyvébe
1949. március 5. után
1949. március 8-án beidéztek Nagyszőllősre a bezpekára (Cseka), ahol
próbáltak aposztáziára kényszeríteni, és amikor ez eredménytelen maradt, engem estig ott tartva, közben a csekisták kiugrottak Felsőveresmartra, a templomot becsukták s a kulcsot magukhoz vették. Nekem a további papi-működést betiltották. Ezek után a Cseka próbálkozott a hitközségben az előírásos
megszerezni, hogy a hitközség áttér a görögkeleti (právoszláv) vallásra, és
kérik a templomot átregisztrálni, és mint ilyet, üzembe helyezni. Amikor ez
eredménytelen maradt, a Cseka parancsára a községi elöljáróság (bíró: Dubróka Fedor, titkár: Kis Fedor) aláírásával ellátott bizonylattal, – amely szerint
az egész görögkatolikus hitközség egy lélekig áttért a görögkeleti vallásra és
kérik a templomnak a görögkeleti egyházra való átkebelezését (regisztrálását)
és egyuttal annak „üzembe helyezését” – elküldték Munkácsra a görögkeleti
püspökségre Popovics Mihályt és Kelemen Pétert, mint a helybeli görögkeleti hitközség megbízottait ennek keresztülvitelére. Ez 1949. március 30-án
meg is történt.
Ezen események utáni halálozások a következők: (…)
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3.
Bejegyzés az Elhunytak anyakönyvébe
1949. május 27. után
Engem 1949. május 27-én a Cseka letartóztatott és elhurcolt, s így a
további haláleseteket nem volt módomban feljegyezni. Valószínű, hogy Fedorcsák Viktor aposztata és Felsőveresmartra „kinevezett” sizmatikus pópa
megérkezéséig haláleset nem volt.
Az alábbiakban csak azokat jegyzem fel, akik, mint hithű görögkatolikusok nem voltak hajlandók a görögkeleti pópák szolgálatait igénybe venni. (…)

1954

4.
Bejegyzés a Kereszteltek anyakönyvébe
1954. június 8. után
Rabságomból 1955. január 20-án érkeztem vissza Felsőveresmartra, ott
élő családomhoz. A Cseka által reám mért 25. évi kényszermunka +5 évi polgári jogvesztés (tehát összesen 30 év) helyett, Isten segedelmével 5 év és 8
hónap után hazakerültem. Tovább folytattam katakomba szerü pasztorizációmat, de csupán azokat szolgáltam ki, akik az elmult idő alatt hüen kitartottak
katólikus hitük mellett. Azokat, akik – habár kényszerből is – a „právoszláv”
templomba jártak és aposztata papjainkkal szolgáltatták ki magukat, messzire elkerültem, félve attól, hogy a Cseka szolgálatában állanak és ki ne szolgáltassanak a Csekának. Megkereszteltem a rabságom ideje alatt született és
még eddig meg nem keresztelt, valamint az azután született gyermekeket az
alábbi sorrendben. (…)

1956

5.
Bejegyzés az Elhunytak anyakönyvébe
1956. május 29. után
Karagandai tartózkodásom idején annyira el voltam foglalva a szentségek kiszolgáltatásával, hogy fizikai időm nem volt temetések végzésére, amit
a hívők meg is értettek. S ez vonatkozik úgy a görög, mint a latin szertartásúak(r)a. Latin szer(tar)tású temetést ötöt végeztem és az alábbi egyetlen görög
szertartásút: (…)
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1957

6.
Bejegyzés a Kereszteltek anyakönyvébe
1957. március 24. után
Bácskai Antal alsóveresmarti aposztata papunk visszatérése után (a
Cseka ezért 7 évi kényszermunkára ítélte) a Cseka gyanitva, hogy az én befolyásomra történt a visszatérés, széleskörü és titkos tanukihallgatásokat folytatott le ennek bizonyitására. Jobbnak láttam eltünni a láthatárról s 1957. május
14-én önkéntes számüzetésbe mentem. Önkéntes számüzetésem alatt az alábbi gyermekek lettek megkeresztelve itthon. (…)

1958

7.
Bejegyzés a Kereszteltek anyakönyvébe
1958. október 31. után14
1959-ben, visszatérve önkéntes számüzetésemből, a középázsiai Karagandából, Beregszászon telepedtem le. Karagandában 1957. ápr. 28-tól15
1959. márc. 23-ig 154 görögkatolikus gyermeket kereszteltem és bérmáltam
meg, akiknek adatai füzetekben vannak ide mellékelve. A különböző nemzetiségü (német, lengyel, litván, lett és kínai) római-katolikus gyermekeket
néha tízével-húszával kereszteltem, s így azoknak adatait még csak feljegyezni sem volt időm. Ezeknek száma jóval felülmúlja az ezeret.
Beregszászott létem alatt az alábbiakat kereszteltem és bérmáltam: (…)

1959

8.
Bejegyzés a Házasultak anyakönyvébe
1959. február 26. után
A különböző nemzetiségű (német, lengyel, litván, lett) római katolikusok házasságkötéseinek száma: 188. Ezeknek adatait időhiány miatt nem jegyeztem fel.
Beregszászott létem alatt az alábbi házasságkötéseknél asszisztáltam: (…)
14

15

A bejegyzés minden bizonnyal 1959. április 1-je után történt, miután Bendász István visszatért az „önkéntes
száműzetéséből”. Az anyakönyvekbe bejegyezte azoknak a felsőveresmarti (Велика Копаня) híveinek az adatait,
akiket Petenkó István, Karczub Pál és Bacsinszky Gyula hitvalló görögkatolikus papok kereszteltek meg. Ezeknek a kereszteléseknek az időrendjébe helyezte be a saját személyes bejegyzését is.
A Karagandába való megérkezés 1957. április 28-ai dátuma ezen a helyen véletlen elírás lehet, mivel Bendász
István valójában 1957. május 22-én érkezett meg Karagandába. A Kereszteltek anyakönyvében és a „Bendász-
családtörténetben” is későbbi dátum szerepel megérkezésként:– vö.: „Bejegyzés a Kereszteltek anyakönyvébe,
1957. március 24. után” – Lásd munkánk anyakönyvi bejegyzéseinek 6. pontját.
– vö.: Bendász-családfa és családi krónika. Bendász- és Bacsinszky-családtörténet (kiadás alatt), pag. 59.:
„…Elindultunk 1957. május 14-én. Utirány: Nagyszöllős, ... A végcél Batala volt a kusztanaji területen. Cselyábinszkban V/20-án ugy rendeztem a dolgot, … Akmolinszkon keresztül V/22-én Karagandába érkeztem.”
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Lágerlevelek (1949–1955)

1. Bendász István hivatalosan küldött 1. levele
A lembergi átutalóról (пересилка)
1/ІХ. 1949.
Дороги мои!
Я так тілесно як душевно кріпкий. Не журися но сокоти на себе. Ты
страшно вызираеш. Тогда, аж бы не діти там, я бы не упознав Тебе; и няньо
так быв из Тобою. Ты отложи всю журу и сокоти на себе, чтобы діти не
осталися круглыми сиротами моліться много и в молитвах своїх спомніть
и прощенного Ференчик Федора и через мою мамку воззовіть и других на
се. Няньо, Микита, Роман Тоні, Удут, Дулишкович, Мовзер, Сиксай и доктор Дудич добре маються!? Сервис, покровці и книги ци вернули вам? То
против закона взяли от вас. Аж не вернули, воззови их через милиционера
Сверенька, чтобы вернули, бо инак подай голошение на суд против них.
Между книгами были 2. связки родинных документов из давных времен,
тоты неодмінно най вернут. Из книг и писем и еден кусник не был на суді.
Таже при газкутоташу (házkutatás) нич не найшли, чтобы не доброе было
для мене. Біров и йедьзов (Сільський голова і секретар – Б. Д.) мене май
елінтизловали (a biró és jegyző engem leginkább elintéztek). Не знаю докі
буду туй, но не довго и зато и не пиши раз. Нам дозволено раз в місяц писати; писавем августа а тепер пишу септембра. Поздоровляю каждого и коли
из ким говориш, кажи ему, что его по имени поздоровляю, знаєш, что то каждому добре упадеся. Увідомляю Тебе, что из отрунком (отрунок = шлунок,
бо батька дома мав повишну кислотність – Б. Д.) зовсім пришов в порядок,
а се не для утіхи пишу но дійствительно так есть. Много діл інтересує мене
из домашных діл, но понеже раз отвіта не чекаю от Вас, вопросов і не поставляю. Хозяина Вашого, Андрея цілою з родиною поздравляю.
Цілует Вас
Стефан.
NB. Миша Ленин кооперативош 700 Руб., Дорогій кооперативош
1000 Руб., а Доробан Дюла 1500 руб. Должні мені. Проси отних долг.Magyarázat: Utalás arra, hogy feleségem olyan rosszul nézett ki, hogy
sem én sem édes Apja nem ismerte meg. Tudatom, hogy Ferencsik Fedor paptársunk meghalt és tudassák ezt édesanyám révén a Munkácson élő hozzátartozóival. Tudatom azon paptársaim nevét, akik velem együtt vannak, valamint
Dr. Dudics Endre is. A leltározás nélkül, tehát törvényellenesen elvitt holmiainkra vonatkozólag utasitást adok, miképen járjanak el. A házkutatásnál talált dolgok között nem volt semmi komprommitáló anyag ellenem. A legtöbbet
ártott a biró és a jegyző az általuk összeállitott és aláirt karakterisztikával. Az
utóiratban, a nagyobb összeggel tartozó egyéneket közlöm. –
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2. Bendász Mária levele lányának, Katalinnak
A családtagok egymás közötti levelezése az én ügyemben (1.)
1949
Édes Katókám!
Leveledet megkaptuk csak most irok. Jól vagyunk! Dani kér egy francia
könyvet. Imádkozz, de nagyon imádkozz, hogy apu s nagyapa haza jöjjenek.
Én sokszor már gondolom, hogy apu haza jött várom minden nap mikor fog
betoppanni. A jó Istenben bizni, bizni nagyon. Én tudod sokszor vétkezem,
de bele halok, az idegeim nem birják ezt a nagy keresztet sokszor. De a jó
Isten megbocsát ezért. Kérni kell a jó Istentől nekem is hogy tudjam elviselni.
Szenvedek Velök, hogy nekik könnyebb legyen. S mindég mondom Jézusom
Teérted ők szó nélkül én meg sokszor, sokszor már nem birom szó nélkül – ez
a baj. Ma nagyon jó, hogy felőled hallottam, olyan könnyü vagyok, hogy igazán. A bútort állitólag el nem veszik. A komitet állitólag jóváhagyta, hogy az
enyém a bútor. Tegnap Vilmosnétől hallottam, mintha Federanicsné mondta
volna. Kérd Szent Terézkét takarja be palástjával őket. Rózsaszirom helyett
kenyeret adjon abba a vizbe. Aput aug. 26-án Lembergbe vitték, 7-ig ott voltak. Nagyapa 29-ikéig maradt kórházban, fájt a lába. Őt egy invalidus lágerbe
teszik. Apuékat 7-kén Kievbe vitték. Szept 30-án 3 papné utnak indult vittek
nekik enni, gondolom még ott vannak a papok. S onnan viszik Moszkvába,
ott az elosztó, s onnan aztán széjjel. Onnan fog irni apu. S ugy hallom 1 évbe
egyszer lehet irni. De mi irhatunk és csomagot is küldhetünk. Most is várok
levelet, de nincs és nincs. Bár adná a jó Isten máskép.
Szeretettel csókolunk Anyu
Lapszéli jegyzet:
Te hogy vagy vigyázz magadra nagyon folyton. Dani jól van. Gyula
nincs Irma férjhez ment Sanyihoz.
3. Bendász Dániel levele nővérének, Katalinnak
A családtagok egymás közötti levelezése az én ügyemben (2.)
Дорога Сестро Катерино!
Дорога Сестро прийди додому, Тебе всі чекаємо і не забудь зошитів
принести, бо тут є, але не хочуть дати. Я уже хожу рано, а вищі від 5 до
8 класу після обіду. І якщо є за ІІІ клас французька мова, принеси десять
книг. Сестричко яб тобі написав, що які тут учителі, але я їх не впізнаю.
Нянько тепер у Києві він не писав тільки ми так узнали що він там, бо
там якось був один священик і він написав своїй жоні, що і Нянько там
е і Дідик. Магдалина мені казала, що Ти їй написала, що скоро приїдеш
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додому прийди, бо мамка пішла до Берегова повезла Жужію. За дві мажі
жолудей є один патефон, ми збираємо уже може є одна мажа, а ми тільки
це збираємо третій день. Ержія, та ясіньська, була у Лвові і там нікого не
було. І тепер там за Мукачевом три жони пішли до Києва. Вилюсь учить
вищі класи восьмий і так ниже аж до п҆ятого.
У нас уже у IV класі п҆ядь раз є п҆ядь уроків тільки у суботу є чотири
уроки. Письмо чекаю.
Поздоровляємо Тебе і цілуєм сто рас всі.
Данило
Édes Katókám!
Egyet gondoltam és én is hozzá irok a Dani leveléhez egy pár sort.
Anyu az igéretéhez hiven, már szombaton haza is jött. Nagymama és Katusék
Aput egyáltalán nem sajnálják, csak nagyapáért imádkoznak. Anyu azért nem
bir köztük lenni. Dani akárcsak én teli tömi a fejedet egy csomó hülyeséggel.
Nem birok nyugodton sem irni, mert ez a házi majomparádé itt áll felettem.
Csókol Anyu! és a háziak. Ezer csók: Duci
Поздорвляє Тебе Анна
4. Bacsinszky Andrásné levele Bendász Máriának
A családtagok egymás közötti levelezése az én ügyemben (8.)
Édes Babykám!
Remélem megfogod levelemet kapni, arról akarlak értesiteni, hogy tudomásunkra jutott, hogy hárman mennek Kievbe s visznek csomagot a férjeiknek és másoknak, akik szintén csomagokat küldtek és hozzá járulnak azok
utiköltségéhez, akik viszik. Nem volt már idő értesiteni titeket sem, Édesanyádat sem. – Azért utólagos engedelmetekkel ugy határoztunk Janduval,
aki szintén vállalkozott az útra, hogy Ti is megfizetitek a rátok eső részt és
Gyula valamint Pista részére ott Kievben fognak venni amit tudnak és ő a
számlát be fogja nyujtani. Lisztet, rántást, itt vett. Befog menni Munkácson –
ha ráér anyósodhoz is. Sajnos mi is pénz nélkül voltunk nem tudtam semmit
venni. Részemről küldtem innen almát száritva, s foghagymát. Olyan hirtelen
jött mindez. Jandu is pénz nélkül volt ő is csak Munkácson fog tudni szerezni
a további költségekre. Ő ha haza jön értesiteni fog titeket mindenről. Küld el
ezt a levelet, Mamának is irok ugyan, de ki tudja megkapja e?
Megnyugodtál-e szivem?
Irjál magatokról szeretettel csókolunk
Katica (Bacsinszky Andrásné – B. D.)
Ők ma indultak Munkácsról 30-án oda 2-3 nap az út.
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5. Bendász Mária levele lányának, Katalinnak
A családtagok egymás közötti levelezése az én ügyemben (3.)
Дорога Катерино!
Не засилай нянкови пак, бо нянька відвезли далі нам сьогодні Дуція були дома та вона сказала, а їй Петенькова. Продовжує мамка. Серус
Бендас Данило.
Katókám a csomagot már ne küld mert apuékat tovább vitték Moszkvába. Pelenykóné mondta, hogy ő megüzeni mikor lehetlesz küldeni csomagot.
Remélem onnan már Apu is fog irni, mivel az már az elosztó. A 2-ik száz
rubelt is vissza küldték, mert már Apu elment, a 100 rubel megmaradt. Most
csak jó helyre mennének onnan szegények. Ezért kell imádkozni. Te hogy
vagy? Nem irsz engem az is nyugtalanit. Állandóan eszembe vagy. Ungváron
még nem voltam, mert nem volt pénzem. Eladtam a köveket és a sineket,
de még pénz nincs, igy várni kell. S ebből a 100 rubelből Apunak elkészitettem félig meddig a csomagot, hogy ha kell ezt küldeni rögtön menjen. Te
a ridikülből kivettél pénzt? Én ott 50 rubelt találtam. Te akkor nem vettél ki
25 rubelt azt hiszem egyáltalán. Dani cipője kész azért fizettem 125 rubelt.
Mindenre pénz és pénz. Te is ha meg tudod venni azt a nadrágot vedd meg. A
csomag amibe a sapka ment, Apu megkapta jan 4-én. Állitólag 8-án elvitték
volna őket, azt a csomagot is vissza küldik legfeljebb. S tovább menesztem
M-ba. Máskülönben jól vagyunk. Csak busulok Apuért, Nagyapáért. Sok sok
szerető csókkal Anyud.
6. Bendász Mária levele lányának, Katalinnak
A családtagok egymás közötti levelezése az én ügyemben (4.)
Édes Katókám!
Most kiugrottam az ágyból hirtelen eszembe jutott ha irsz Apunak, hát
ne emlitsd a lev. be semmit, hogy apu irt nekem, vagy egyáltalán irt is Neked
arról nem szabad tudni a cimet csak megtudtad hallottad valahol. Ez fontos.
Remélem még nem irtál s ha irtál tán tudod ezt. Talán én neked megirtam.
Nem vagyok benne biztos. Egyáltalán semmit csak irj egyszerüen. Annyi volt
az eszembe, hogy ezt fogok irni arról fogok s emiatt mindent elfelejtettem.
A cipőről hallottam, hogy van Irmánál. Kifizettem neki. Elmegyek ma megtudni. – Jól vagyunk. Fery varrt Daninak egy ruhát de nem valami hiresen. A
nadrág hosszú, fölhajtattam de iskolába jó lesz.
Szeretettel csókol
Anyu
Sietek Dani viszi is az iskolába.
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7. Bacsinszky Gyuláné Kaminszki Irén levele
lányának, Bendász Máriának
A családtagok egymás közötti levelezése az én ügyemben (6.)
1949
Édes Babuskám!
Minden nap várlak Benneteket. Anyuék is csak tegnap érkeztek, anyu
sárgaságban volt már 4 hete. Közben Apa is irt, kért pénzt és csomagot, de
mire Katus elvitte már tovább vitték, nem irta Apa, hogy egy invalidus lágerbe fogják vinni. Lembergben is kórházban volt. Pistát meg több pappal 7-én
vitték Kiev felé. Apát 29-én vitték tovább. Te kaptál-e levelet Pistától? Apa
is csak feketén irt ki. Igen irta, hogy Pistával is együtt volt, Pista aggódott
miattad, hogy mikor látott nagyon rosszul néztél ki, s hogy a küldött kosztnak
nagyon örült. Anyu nem a jövő héten fog menni fel hozzátok, lehozni Zsuzsit,
addig meg berendezkedünk, már van lakás szoba-konyha nekünk elég lesz.
Nagyon sajnáljuk, hogy Apának már nem lehetett átadni a csomagot. Szegény
nem kért egyet és mást, de én küldtem neki táviratilag pénzt, talán megkapta.
Zsuzsikám hogy van? Olyan rossz, hogy semmit nem tudni felőletek.
Ilyen hütlen kislányom van. 2 hónapja rám se gondol küldöm a mackóját és
szvetterét már olyan hüvösek vannak nem beteg?
Fejezem, mert be kell menni dolgozni, majd Anyu mindent elmond aprólékosan. Ti hogy vagytok Babuskám, remélem már jobban nézel ki. Mindnyájatotokat sok szeretettel csókolunk.
Gabi
Zsuzsikám jó kislány vagy-e? Már nagyon várlak és csókollak
Anyukád.
8. Bendász István hivatalosan küldött 2. levele
A moszkvai átutalóról (пересилка)
Москва 13/І. 1950.
Кедвешные мои!
От вас вторую посилку 4-го января получил. Родные ! Очень добре упалося. Громадно ели с нея. О вас споминали. Не счикалося вам?
Да! Адресса добра. Была, но изменилась. Оведомлю вас о новом адресе.
Милые! Едем на конечное место свое. Gyalog и Üveges здоровые? Нет!?
Когда возвратились домой? (Кедвешные, От, Родные, Очень, Громадно,
О, Не, Да, Адресса, Была, Оведомлю, Милые, Едем, Gyalog, Üveges, Нет,
Когда = КОРОГОНДАБО МЕGyÜНК – Б. Д.) На сию адресу не пиши,
ибо як латинская пословица кажет: „nagybetük elől összerakandók” т. е.
я здесь переходно нахожуся. Одночасно отсюда пишут домой Петенько,
Скиба и Сиксай. Мовзер и Удут уже пошли дальше и так не успели от- 57 -

сюда писать. Микита, Малишка и Штец из Києва будут писати. Мы 8-го
января рушилися из Киева. В Киеве получил от Вас две посилки и 50
Рублей. За отца твоего ничего не знаю. (5 sort a cenzor кitörölt). Се уже
пятое письмо пишу Вам, два из Львова и два из Киева. Поздоровляю
всех и Вас целую:
Стефан.
Magyarázat: Petenykó, aki ezen levelemet átadta az aláirás után forditva odairta: 17-го пошел на в перед теско!
Magyarázat: Még itthonlétemkor megegyeztem feleségemmel, ha valami nagyon fontosat akarok közölni velük, levelem elején a nagybetük ös�szeolvasásában fogom azt közölni. Kijevből való elszállitásunk alkalmával kihallgattuk, hogy Karagandába vagyunk irányitva. Ezen levelem első részében
tehát ezt akartam közölni a nagybetük által. Ez a magyarázata, hogy levelem
első felének se füle se farka. A második felében arrol referálok, paptársaim,
közül ki van velem. – A levél már meg volt irva, de még nem szedték össze,
s közben engem elszállitottak onnan. Petenykót kértem meg, adja át s ő irta
hozzá, hogy engem 17-én továbbitottak.
9. Feleségemtől illegális úton (feketén) kapott 1. levél
Magyarázat: Ezen első 5. levél a „Feljegyzéseim”-ben emlitett öreg
tüzoltó cimére, ajánlva érkezett – A boritékokat én semmisitettem meg, hogy
esetleges leleplezés esetén a jó öreget bajba ne keverjem. Ezen leveleket „Feljegyzéseim”-mel együtt küldtem haza.16 (B. I.)
Édes Apukánk! Olyan boldogan veszem a tollat a kezembe, hogy végre irhatunk Neked. Először is hála a jó Istennek, hogy egészséges vagy.
Azonban nagyon aggodom, hogy le vagy gyengülve. Ne busulj a gyerekekkel együtt azon leszünk, hogy felerősitünk. Nagyon sokat imádkozom érted.
A jó Isten megsegit. Csak bizzál. Mi hála Istennek egészségesek vagyunk
mind a 4-en, 50 rub. és egy csomag elment a részedre. Mindent szeretnék
Neked Apu küldeni, de nem fér, fő a zsiradék. Küldök neked lábost is, csak
nem lehetett most kapni. Fogsz benne főzni, rántást teszel a vizbe, bele egy
kis tésztát s már egy jó levesed van. E héten fog menni a második csomag
is. Vágott dohánnyal és leveles is. Keksz is fog menni bevonva habbal, nem
jutott mindegyikre mert nem volt bőven cukrom. A habosokat válaszd ki és
te ed meg, mivel te azt szereted.
16

Ezek a levelek, édesapám utasítása szerint, így voltak címezve:
Северный Казахстан гор. Караганда. Дальный парк, ул. Абая, 5 Терехов Степану Ивановичу. A feladó
pedig: Терехов Степан Степанович г. Хуст, ул. Широкая 69. – (B. D.)
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Az edényeket kicsomagoltam a ládából és a pokrócokat is. Itthon vannak:
a magas ládából a bandurista kép hiányzik és az Irénke holmija, a többi itthon
van Annáéknál. Igen és az ebédlői sezlon takaró hiányzik. Aztán az edényekből a szervizt teljesen haza hoztam. A csészék is itthon vannak, de a tányérkák
nincsenek, s az összes poharak is eltörtek. Az előszobai csecsebecsék, lomok
is elvesztek. Nem baj Apu. Fő, ha te egészséges vagy, s haza jössz, akkor lesz
minden. Kaszap Istvánt kérem. Hisz ő már annyit, de annyit segitett az embereken, akik benne biztak. Én nagyon, de nagyon bizom benne. És Szt. Antal. a
keddeket ahogy elmentél bőtölöm, s kérem segitsen meg minden nehézségben.
S adjon lelki s testi erőt Neked. A marhákat eladtuk. S ugy a saját holmink
ban vagyunk teljesen, csak az öreg iróasztal felett tartottunk a gyerekekkel itéletet, s igy a paróchiára került17 Dovhéjnak18. 250 rub. volt. Ezt muszáj volt
megtenni. Tessék lássák. S kellett a pénz is. A könyvek is rendbe vannak. Egy
pár hiányzik. De ne busulj Apu, haza jössz. S akkor kipótolod 2-tszeresen a
könyvek hiányosságát. Nem sok hiányzik. Szépen össze raktuk őket a ládába.
Bájbu19 zöld házába lakik Fedorcsák, megrenoválták a házat. A százalék olyan,
mint mikor te voltál itthon. Kalapot emelnek előtted, megértik. Nem nagyon
beszélek senkivel, nem járok. Mindnyájan üdvözletüket küldik, s imádkoznak
érted. Palit megkértem egy szivességre, csak még nem kész. Azt hiszem holnap
megyek csütörtökön utána. Manyi azt mondta, hogy Pityu szanitár20. A faluban
nagyon, de nagyon sok beteg ember van. A napok nagyon gyorsan telnek, persze tele vagyunk gonddal, de az esküvőnket hamar megtartjuk. Apu! Örülsz e
neki? Sokat gondolunk Rád, nem mulik egy perc sem, hogy gondolatom nem
Veled van. Ha tudnám a rántást minden nap föl tenni. De bizom, hogy az erős
akaratod kitart, s egészséges leszel erős. Jóska21 itthon van. Mamáék jól vannak. Manciék is. Kértem őket is, segitsenek nekem, megigérték. Én csak 3-szor
voltam náluk. Hát mire menjek panaszkodni. Meg sem kérdik soha hogy élünk.
Anyagilag ugy sem segitenek. Költsem a pénzt. Katusék is jól vannak, Feri is.
Gabi és Anyu együtt laknak 1szobás konyhás lakást vettek ki. Szegény Anyu
sárgaságba volt, nagybeteg. – Én is ősszel azt hittem, hogy nem birom ki. – A
sok ima és a hit, sok rózsafüzér. Az emberek nagyon szerette, s nagyon várják
haza Pistát. Ha lehet, irjál bővebben magadról. – A húsvétunk szomorú volt.
Mivel 2-tten hiányoztak Kató sem volt itthon. Ő Izkán tanít és jól van. Duci
III-éve Bözsinél lakik. Dani 4 ikbe jár. – Jól tanulnak. – Csak szegények, azért
fáj nekik. De megsegit a jó Isten, s imádkoznak. Jók. Dani néha kikap. N. Apa
Irkutszkba van. A cim: Иркутская область. Алзаматский район. Ст. Чукша
17
18

19
20
21

A parókiába a kolhoz iródája beköltözött.
Felsőveresmarton az első kolhozelnök Csonka Iván volt, és ennek a családnak ragadványneve Dovhéj volt (Csanká Dovhéj).
Bájbu – egy felsőveresmarti zsidó.
Manyi – Petenykó István elítélt görögkatolikus pap felesége.
Bokotey József volt felsőveresmarti tanító. A szovjetek által elítélt mint leventeoktató.
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п/я 215/1-32. Irt már. Jól van. Kijevben nem volt, azt mondták.- Már csomagok
is mennek neki invalidus lágerben van. Döme22, Tiv. Pista23 és Bártfay-val24
vannak együtt. Istenem, de fáj értetek a szívem. – Legyetek erősek. A kekszet,
ha megkapod, ird meg, hogy izlett-e, akkor fogok neked mindég küldeni a kedvenc kekszedből25. A szemüveget is elküldjük. Küldhetem a tokba a gázsit? Ird
meg. Leskó P.26 meghalt. Turkánya – a szomszéd Kislánya, Gulyánics az öreg
Vaszily. – Turkányát nem látogatta meg Fedorcsák. Furik András csákányos
lett, s Fedorcsákkal jóba van. Vigyáz magadra.
Sok, sok szeretettel csókolunk:
Babi.
Édes Apukám!
Nagyon, nagyon megörültünk az Apu levelének, mert már majdnem
mindenkinek az Apukája irt csak a mijénk nem. Nagyon el voltunk keseredve.
De csak néha, mert mi büszkék vagyunk a mi Apukánkra, hogy úgy kitartott
a hite mellett. A könyvekkel meg a holmival ne tessék busulni, mi vigyázunk
rájuk és rendbe tartjuk. És Anyura is vigyázunk. Én még hála az Istennek
nem léptem be az ő körükbe, akárhogy is erőszakolnak és nem is fogok soha
belépni amig élek.
Itt küldök a levélben egy darab ereklyét a Romzsa koszorujából és fátyolából.
Ne tessék velünk busulni, mi jól vagyunk, csak Apu vigyázzon magára,
akkor minden rendben lesz. Mindnyájan reméljük, hogy Sárika néni27 és Marci28 hamar meglátógatnak minket.
Kezeit csókolja Apukának szerető lánya:
Magdi.
10. Feleségemtől illegális úton (feketén) kapott 2. levél
Szerda 10-én a 4/2b
Édes, aranyos Apukám!
Ma 2 csomagot pakolok be Neked, s holnap viszem Husztra feladni.
Nem fér egybe, s igy gondoltam, hogy 2-ttőbe bepakolom, s legalább lessz
mit enni. Nem tudom meg kaptad e a leveleimet? az 50 rub. és a csomagot.
A h. (hivatalos – B. D.) levelet még meg nem kaptam. Nem tudom mi az?
22
23
24
25
26
27
28

Döme – Popovics Demeter, a Huszti Gimnázium hittanára.
Tivadar István – a Munkácsi Gimnázium hittanára.
Bártfay Kálmán volt római katolikus lelkész Nagyszőlősön.
Itt a kekszbe belesütött levelekről van szó.
Leskó Péter a felsőveresmarti egyházközség kurátora volt. Később az ő házában laktak Fedorcsák atyáék.
Sárika néni – Bacsinszky Mária Amerikában lakó nagynénje.
Marci (Majerszki Marcell) – Bacsinszky Mária Argentínában lakó sógora.
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Hogy érzed magad? nagyon, de nagyon busulok utánad. Istenem, csak ne volna
semmi bajod. Remélem, ha a csomagok fognak menni igy gondolom, hogy föl
erősödöl. Mi, hála Istennek, jól vagyunk egészségben. Nem tudom meg kaptad e a levelet, amit irtam Neked. Irod, hogy irjanak Neked én mondom, hogy
irjanak, de akinek mondom, mind igérik, de még egyik sem kérte a címet. Ugy
látom félnek. – A csomagokat fölvették mind a kettőt, nem tudom meg kapod
e? Lábost, csuprot nem tudtam aluminiumot venni sehol jelenleg igy küldtem
egy itthoni lábost. A csuprot a szomszéd Márta29 ajándékozta neked. A dohányt
Jura Bóra adta fölvágatlanul, mert nem volt ideje fölvágni, s utolsó percbe vette, vagyis hozta el. S igy küldtem el. A 200 cig. (cigarettát – B. D.) Juráska
Mária adta ajándékba. Minden héten küldök csomagot. Az egyik csomagban
van a kért keksz is. amit szeretsz és vársz, gömbölyű pohárral vágtam ki. cukros habbal bevontam Te azt szereted,30 Sok minden szeretnék neked megirni. A
könyveknek egy részét a kasból behordtuk Terával a felső ruha szekrénybe. A
szekrényből azt a kevés ruhát át tettem a gyerekek szekrényébe, s az üres lett.
Mert Balázskától elhoztuk a könyveket a kasba. Ugy gondolom, hogy ők is
megcsappantottak egy pár könyvet. De kérni nem merem, ha haza jösz majd
kérdőre vonod őket. – Talán nem? Csak nagy a gyanum. A szemléket az ágyba
találtuk meg Terával. A kasból lehortuk egy részét, mert az egerek ki kezdték.
Az okmányért még nem voltam, nem tudom, hogy mit mondjak nekik. A múlt
nyáron 8-szor voltam náluk, hát már irtózom menni. – Lembergből kaptam
Tőled egy levelet, Moszkvából, Kijevből, a lembergi levelet amibe irod, hogy
én rosszul nézek ki. Ha elgondolom, hogy már ebben a hónapba már egy éve
lesz. Szinte nem is hiszem. Mindég várlak. Megsegit a jó Isten. Ird meg megkaptál e mindent? Én csak küldöm, s nem tudom, hogy megkapod e? A köveket
eladtam Kádár Vaszilynak 400 rub. mert teljesen széthordták, abból kifizettem
a húst 50 kg-t, 150 tojást mértek rám. A tehénért 4 és fél kg zsirt adtam be, a
tehenet eladtam 1000 rub., vettem egy kis malackát, s még egyet szeretnék.
Kaptunk a „bukovinába” 20 sz. földet. Olyan az, ha te nem vagy itthon, még
csak most szántották föl. Már szégyeltem magam járni kérni körülöttem már
mind fölszántottak, s én egyedül maradtam. Tegnap Kövér Juráska Ivánnal
fölszántották, de csak a krumplira még. A tengerire már ma kihordták a trágyát,
s holnap szántanak. Szedik a kölcsönt, a nép bujdosik, autóval járnak utánuk és
rám is volt 100 rub. 50-net adtam. Azért nem lehetett fölszántani. Nagyon sietek irni, mert megy Irma,31 hát elviszi a levelet. Rakaszy Mityu (Szoták Miklós
aposztata pap – B. I.) jól van, itthon van Tegze (János aposztata – B. I.), Gojdics
is (István id. Aposztatált) K. Magda férje (Dzurócsik Mihály – B. I.) meghalt
(meghalt = elvitték – B. I.), Gyuri (Egressy, elvitték), Jancsi (Egressy, elvitték).
29
30
31

Szakálas Márta, Szakálas Iván felesége.
A cukros habbal bevont kekszek jelentik az üzenetekkel ellátott keksz-küldeményeket.
Irma – Csonka András leánya, akiknél lakott a Bendász család a kilakoltatás után.
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Szluk Ilonka meghalt tavaly szivszélhüdésbe, s most a férje is halálos beteg, azt
hiszem ő is meghalt már (Tiliscsák Andrást letartóztatták – B. I.) a múlt héten.
Pali csak anyit mondott, hogy 16-án a falusiakból meghaltak most. Miska titkár lett32 uj fellebvalója lett. Összel is 20-an meghaltak. Csak a nevüket majd
megirom, mert nem tudom, hogy kik, mind névleg. Mindenki üdvözletét küldi
neked. – S imádkoznak az ereklyét megkaptad? Tedd a zsebedbe vagy a fejpárnába, megsegit. Istenem Apu, csak még egyszer haza jönnél a mi örömünkre.
Hogy várunk haza. Vigyáz magadra. Ha irsz, ird meg, hogy főzöl. Mit küldjek
neked? – Pénzt fogok ezentul mindég küldeni, hát várjál mindég. – A levelet
fejezem, tovább folytatom máskor.
Forró szeretettel csókol
Anyu.
Дорогий Нянькую
Як живете ми добре. Цiлує вас
Доні.
Drága Apukám !
Rohanok a levéllel a postára ugy, hogy nem tudok sokat irni.
Kezeit csókolja Aput szerető lánya
Magdi.
11. Bendász István hivatalosan küldött 3. levele
A kujbisevi átutalóról (пересилка) irt levél
Куйбышев, 21/І. 1950.
Милые мои !
Писал я уже Вам, что 8-го января из Киева выехал я разом с Петенько, Скиба, Сиксай, Удут и Мовзером. За нами выехали еще Ляхович
и Микита. От 9-го до 17-го были мы в Москве на пересыльном пункте. Удут и Мовзер еще пред мною были оттуда забраны. Я с Ляховичом
и Микитою одного дня были из Москви забраны, но не вместе путешествовал с ними. Петенька, Скибу и Сиксая я оставил еще в Москве.
До Куйбышева (раньше называлося Самара) прибыл я 19-го января без
жадных знакомых. Не бізовно, но так слышу, что и Ляхович туй есть.
Правдоподобно в Караганду в Средней Азіи ем направленный, но се еще
не бізовно. На сію адресу еще не пиши, бо каждой минуті могут мене
забрати отсюда. Писал я Теби из Львова 2, из Києва 2, из Москвы 1 письмо. Получила? До Киева получил я от Тебе 2 посилки; децембра 7-го и
января 4-го, якож концем децембра 50. Рублей. С мною не журиться, так
телом як духом держуся. С отцом Твоим на послед 8 септембра стретился в Львове, но так знаю, что децембра еще в Киеве был. В Киеве
32

Miska – Bendász Mihály, Bendász István aposztatává lett testvére. Később egy ideig a pravoszláv püspök titkára
volt.
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стретился я еще с Кампов, Попович Дмитрий, Карпинец Иван, Микуляк,
Тербан, Гафич, Станканинець, Bártfai, Легеза, Грабар Била, Бачинскій
Даніел, Пушкаш, Эгрешій, Хира, Дулишкович Евмений и Виктор, Карпинец Йосиф, Русинко и Лозан, которы пред мною выехали из Киева.
По моим ведомостям в Киеве находится еще Мураній, Роман Тони, Малишка и Штец. Поздоровляю Анреовых, наших хозяинов, якож и других
наших добрых людей. Что есть с книгами, сервисом и коврами? Возвратили? Брыч мой (Бритву мою – Б. Д.) замажит олейом или вазелином,
чтобы не заржавил. Як вашое здоровля? Дети здоровы и справуются?
Катерина в службе? Магдалина и Даниел учатся?
Целую Вас всех
Стефан
12. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 2. (1.) levele
1950 . IV/3
Édes Babikám és Gyerekek!
Titokban irom ezen levelemet. Nekünk évente csak kétszer szabad irni
levelet, azér ne nyugtalankodjatok, ha ritkán vagy egyáltalán nem kaptok tőlem levelet, mert kérdés, hogy a hivatalosan megengedett leveleket elküldik
e. Ez nem csak reám vonatkozik, hanem az összes politikai foglyokra s igy
mond meg ezt ezek hozzátartozóinak is. Ha az én hivatalosan küldött levelemet nem kaptad meg, a régi (ezelőtti) cimemre küldjél mindent. Ez a cim a
következő: Караганда 7. п/я 16/5. Az uj cimem, amelyre nem szabad addig
küldened, amig a hivatalos levelet meg nem kaptad, csak annyiban eltérő,
hogy az utolsó 5-ös helyett 7-es van. Ti irhattok nekem akár minden nap is.
Irjatok is minnélgyakrabban és kérjétek meg az embereket, hogy ők is minnél gyakrabban irjanak, persze választ ne várjanak. Ha tehetitek, küldjetek
pénzt és csomagot. A csomagban kekszben besütve, vagy nagyon ügyesen
betéve, küldjetek levelet, amelyben irjatok meg mindent (mi van a könyveimmel, szervizzel, szőnyegekkel, vagyonelkobzással stb.) Értesitlek, hogy a
házkutatásnál semmit nem találtak, mert a tárgyalásnál egy szelet papir sem
szerepelt. Az én hóhéraim a biró és a jegyző, akik olyan karakterisztikát adtak rólam, azonkivül Furik Iván, a sizmatikus Popovics, Répási a tanfelügyelőségről, Kelemen Péter, Polyák Mihály a fiatal, Sztojka, Petra Célyá Jurő
gyákovoho, Iván kuricsésén, Bencsák Fedor. Velem csak egy litván katolikus
pap van együtt és a Kárpátaljaiakból Tárkányi Demeter Velétéről, Ujhelyi
Gyula Husztról, Furták Elek Verebesről és Baraté József Bátyuból. Ebben a
városban, de szétszortan van még Petenykó, Lyachovics Mityu, Mikita, Szkiba és Szikszai is. Akik utánam lettek lecsukva a papok közül igy ird meg,
hogy „a falusiak közül meghaltak ezek és ezek”, akik otthon vannak és nem
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irták aláa, igy: „a falusiak közül nagyon betegek ezek...” A többit fogom tudni, hogy aláirták. Lehetőleg mind egy szálig ird meg. (Karczub segiteni fog
a névsor összeállitásánál). Politikai hireket ne irjál, mert máskülönben nem
fogják ideadni a levelet. Ird meg, ki a pap nálunk, a nép hogy viselkedik,
járnak a templomba s milyen percent. Irj meg mindent, ami csak érdekelhet.
A csomagban küld el a kis „Служебник”-et, amelyből itthon miséztem és a
„Молитвослов”-ot, amelyet a beszpekások elvittek, de remélem visszaadták.
Küldjél minnél több felvágott dohányt, szalonnát, cérnát fehéret és feketét,
sok cigaretta papirt boltban véve, cukrot (nem konfettit), fogkefét, egy szipkát, ruhanemüt semmit, kekszet, az otthonhagyott szemüvegemet tokkal és
amit még gondolsz. Én egy gázépitkezésnél dolgozom mindenféle munkát.
Egészséges vagyok, de testileg nagyon legyengültem. Apáról semmit nem
tudok, csak annyit, hogy Kijevben volt. Irtam Neked Lembergből 2, Kijevből
2, Moszkvából 1, Kujbisevből 1 és innen 1 levelet, és titokban ez a második
innen. Nagyon sokszor csókol mindnyájatokat
Pista.
Imádkozzatok sokat s arra kérjétek a hiveket is.
13. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 3. (2.) levele
Karaganda, 1950. április, 933
Édes Babikám és Gyermekeim!
Husvét ünnepe van, délután 1. óra, nállatok reggel 8. óra és innen,
majdnem 7000. kilométer távolságról látlak benneteket a pászka mellett kön�nyezve. Ne busuljatok, megsegit a jó Isten. Ha nem is bőven, de azok egyének
jóvoltából, akik csomagot kaptak és megszenteltették, nekem is jutott. De térjünk a tárgyra. Harmadik levelemet irom titokban, nem tudom mi az előbbiek
sorsa, azért ismétlésekbe esek. Nekünk hivatalosan csak félévenkint lehet egy
levelet irni, de azt is csak röviden, azért ne nyugtalankodjatok még akkor
sem, ha azt a levelemet sem kapjátok meg, mert lehet, hogy azt sem küldik el.
Ti és bárki azonban nekem akár minden nap irhattok és küldhettek csomagot
és pénzt. A levélben azonban semmi politikai vagy kétértelmü dolgot nem
lehet irni, mert nem adják ide. Itt nagy öröm a levél s azért kérj meg mindenkit, hogy irjanak nekem. Amig a hivatalos levelemet meg nem kapjátok, az
előbbi cimemre küldjetek levelet, pénzt és csomagot. Ez a cim: Караганда
7. п/я 16/5. (Az uj cimem csak annyiban különbözik, hogy az 5. helyett is
7. van). A csomagban próbáljatok titokban küldeni levelet és pénzt és valahogy bekenitek, hogy fel ne tünjön. A pénzt azért kérem igy, mert a postán
érkezettre csak nyugtát adnak és ugy lehet levásárolni. Küldjetek pénzt pos33

Cím:
УССР. Закарпатская область. Севлюшский район. Cело Великая-Копаня № 99. Чонка Андрей Иванович.
Адрес отправителя. Караганда, Сталинская ул. № 32. Попп Стефан Михайлович.
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tán is, de igy is, hogy legyen nekem minden eshetőségre. Levelet küldjetek
még erre a cimre: Северный Казахстан, гор. Караганда, Далний парк. ул.
Абая № 5. Терехов Степану Ивановичу. A feladó pedig: Терехов Степан
Степановичу Хуст és valami utca és házszám. A hivatalosan, cimemre irott
levél csak orosz lehet, ezt a levelet azonban magyarul ird. Ebben a levélben
mindenről irjál. Ird meg mi van a könyveimmel, szervizzel, pokrócokkal, de
őszintén mindent; mi van a vagyonelkobzással, a hivek hogy viselkednek és
milyen százalékban járnak a templomba; hogy néznek az én elitéltetésemre,
belátják e, hogy hitünkért tettem, amit tettem. Ird meg kivétel nélkül, utánam
mely papok lettek még elitélve és kik nem irták alá és még otthon vannak. A
többiről fogom tudni, hogy judás lett. Ezt megirhatod a hivatalos levélben is
ilyen alakban: a falusiak közül meghaltak ezek és nagyon betegek ezek. Ird
meg, ki a pap Kopányán és kik voltak s a nép, hogy viselkedik velük szemben.
Ird meg, mi a világ állása s van e remény a mielőbbi szabadulásra és mikor?
Béláék itt vannak még? Misu nem agitál a sizma mellett? Mama hogy viseli
a sors csapásait és veletek szemben hogy viselkednek. Kérd meg Mamát és
Mancit, hogy irjanak nekem, küldjenek csomagot és pénzt. Misutól azonban nem fogadok el semmit. A csomagban küldjetek szalonát, rántást, zsirt,
cukrot (nem konfettit), vágott dohányt, cigarettát, cigaretta papirt sokat, de
boltit és a legjobbat, fogkefét, az otthon hagyott szemüveget tokkal, ceruzát
és levélnek papirt, tűt, cérnát egy legkisebb méretü párnát, egy kb. 2. literes
aluminium lábost megerősithető fedővel és egy félliteres aluminium csuprot,
egy faszipkát, a kis „Служебник”-ot, amelyből otthon miséztem és a bőrkötésü „Молитвослов”-ot, amelyet a bezpeka elvitt, de remélem visszaadta, ha
az nincs, egy tartalmas, de kis alaku orosz imakönyvet. A könyveim között
volt 2 csomag régi családi okmány, ezt feltétlenül adja vissza a bezpeka. A
szentséghordozó szelencében Eucharisztia van, azt égessétek el. Én egészséges vagyok, csak testileg legyengült, a hiányos koszt miatt. Az esetleges vad
hirek miatt közlöm: elitéltek hitem miatt, hogy a bucsubeszédemben hiveimet
hitük melletti kitartásra buzditottam és a sizmát lehuztam (Furik, Popovics),
hogy a právoszlávokat téritettem (Sztojka, Tyászka, Kubinec, Bencsák), hogy
hittant tanitottam, hogy a pápát emlegettem, hogy imátkoztam a kommunizmus megsemmisüléséért (a biró és jegyző) A Nemzetvédelmi Keresztről nem
volt szó, mert nem tudták bebizonyitani. Kulák voltam s csak az urakkal barátkoztam, a parasztokat lenéztem (biró és jegyző). A Polyák fiu azt bizonyitotta, hogy bőjti időben a báljukat szétugrasztottam. Kelemen Péter pedig,
hogy kapitány voltam a magyar hadseregben. Ijatok.
Csókol:
Pista.
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14. Feleségemtől illegális úton (feketén) kapott 3. levél
1950. május 14.
Drága Apukám!
Nem tudom megkaptad levelemet, amit irtam Neked. Vasárnap van,
egyedül vagyok itthon. Annáék34 elmentek a Románcánya temetésére. F. b.35
meggyóntatta s temetni is fogja. Itt is éppen nagy harangozás van, mennek
a cárénát szentelni. Elég sokan járnak, főleg az összes lányok. A Cserebin,
azok hűen járnak. Kelemen P. és Iván F. Tácuk36 a 2 kurátor. – F. A. (Furik
András – B. D.) s Manyi néni is járnak, az az utca majdnem mind. – Fedorcsák a zöld házba költözött még tavaly megrenoválták. – A többiek meg ugy
vannak mint tavaly velem együtt. Német András fölszántotta a földjét a szilváson kapott földet, s be is rakták a krumplit. Nekem is 20 sz. van. Jur. Iván
és Kövér fölszántották és beraktuk közös erővel mi is. Ha tudnám Apu, hogy
megkaptad leveleimet. Ugy szeretnék mindenről irni neked, hisz olyan jól
esik és esne Neked leirni mindent. – Irtam már neked, hogy a holmi, könyvek
itthon vannak. Ugy van minden, ahogy Te elmentél csak az iróasztal, etazsér
hiányozni fog. – Ahogy elmentél azt hittem, hogy a föld nyilt meg előttem, s
elnyelt. Elhiheted Apu. Ahogy a sok felfordulást itthagytátok. Én csak most
hoztam rendbe, nem érdekelt a világon semmi. Gondolkozni nem birtam. Én
úgy tönkre mentem ezalatt az év alatt, hogy borzasztó. Sokat imádkozom
Apukám értetek, hisz Apuért is fáj a szivem. Kérem is én azt a drága I(sten).
sz(ent). szivét. adjon nektek kitartást, erőt a munkához. És mi is, szivem, azon
leszünk, hogy segítsünk az erőtöket föntartani. Zsirt, Apu, nem engednek küldeni, igy több rántást küldtem, de fogok igyekezni valami féle bádog dobozba. Sok gyúrt tészta az jó, sok tojással. S van rántás, bele tenni a forró vizbe
és megfő jó leves. Veszek mézet, vajat s azt fogok neked összefőzni. Jó? Az
nagyon jó lesz Apukám. Mindent küldök Neked. Ha tudnám milyen időnkint
küldjem Neked a csomagot? Mamának is megint irtam, hogy küldjenek ők is
Neked. Irtam, Neked, hogy kivétettek rám is hust, tojást fizetni, tojást 150enet, még 89-el tartozom. Igen a kekszet fehér habbal vontam be mert Te azt
nagyon szereted Apu enni. Kinálni a másik fajtából kinálj a habost tartsd meg
szin magadnak.- S ird meg, ha lehetlesz irni, hogy küldjek ilyet állandóan.
A húsvétunk Apukám nagyon szomorú volt. De kérem a Szűzanyát, s hiszek
benne, hogy a másik már nem lesz. Kató is itthon lesz végre. – k. 3. lev. az
utból tőled. L. 1 M. 1 K. 1. – Küldtem neked boritékot abba irjál ha lehetlesz
irni s egy csomó bélyeget is. Edény nem kell? Nem tudtam sehol venni, s igy
ilyet küldtem próbának. Dohányt is fogok sokat küldeni csak nem fért, inkább
enni valót igyekeztem először.
34
35
36

Anna – Csonka András felesége, akinél a kilakoltatás után lakott a család.
F. V. – Fedorcsák Viktor. b – cirill betűvel Виктор.
Tácuk – Furik Iván ragadványneve.
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Apukám! Nem járok sehová. Legfeljebb télen Polányához átszaladtam
megmelegedni.- Inkább imádkozom érted Apu. Daninak is felolvasom Kaszap
István életét és ő is imádkozik. Hála Istennek a gyerekek jól vannak. Dani megnőtt, varrattam egy ruhát neki. – s jól tanulnak.” „Jungyisz”37 tanitja. Minden a
régi. Misa Szverenyak38 Kóperátivás39 lett Kopcsa a Csájnás40 Annáékkal megvagyunk. Sokat elnézek. Most tengeri kenyeret sütünk. egybe. Én ahogy Te
elmentél még külön nem főztem. Anna megfőz közösen eszünk belőle, nekem,
Daninak mi kell. S Anna megfőz egy nagy fazék paraszt holubcit, paszulyt,
krumplit. S eladtam a tehenet, tejet sem veszek, Annától kapunk, tartozik pénzzel. Tudod Apu, hogy van az. Most, hogy már küldöm neked a csomagokat igy
már birok jobban enni, hát már néha főzögetek, tojást, ezt-azt. A d. (A disznót
– B. D.) levágtam. Nem tudom sonkát nem merek küldeni. Szalonát azt állandóan fogok küldeni. Aztán Apu ha lehetlesz irjál magadról, hol vagy merre
vagy. Mamának irtam, hogy tejkonzervet küldjön. Szuhárt is küldök. Kalács
helyett megdarálva, s az nagyon tápláló tejjel begyurva. Beleteszed a vizbe,
vagy rántásos vizbe s jó lesz. – A falusiak közül nagyon sokan meghaltak. Pali
azt üzeni, hogy ő még beteg. S már hála Istennek kevés a beteg. Névleg nem
tudom mind. Szegény Gugyay is meghalt. Medvecky P. és Medvecky S. nem
halt meg, jobban van. – Majd elmegyek Mamáékhoz, s ott megtudom, hogy
és mint áll a dolog. Miska kérte azokat a cetliket, amin Te dolgoztál sokat. S
én nem tudom adjam oda neki vagy nem? Neki nagyon sürgősen kell. Én meg
teszem magam, hogy nem tudom, hogy hol van. Megkérdem tőled, Apukám
ha megkapod a levelet irjál azonnal. Igy nem tudom irjak e erről – arról, látod,
hogy csak kapkodom. Ebből egy kicsit, abból egy kicsit.
Megvagyok hülve náthás vagyok, fáj a fejem. Ez már a 4-ik lev. volna, s még alig irtam neked valamit. Magunkról is. Sárika néni nagyon szeretne minket meglátogatni. Kiváncsi a gyerekekre, azt irja, hogy föltétlen
meglátogat e nyáron minket.
Ha látnád, Apukám, a holmid milyen rendbe vár Téged. A zöld szekrénybe is. Gyere haza csak még egyszer Apukám, hogy foglak én becsülni.
Én bizony még 1000-szer jobban. Büszke leszek Rád.
Sok sok millió szeretettel csókolunk, s kérjük a jó Szűzanyát hozzon
nekünk egészségben haza.
Anyu és a gyerekek.
Lapszéli jegyzet:
P. S. Vigyázva egyél, brózát (szódabikarbónát) küldjek? Vigyázz nagyon magadra s irjál ha lehet mi kell, mit küldjek. Pénz mindég fog menni.
37
38
39
40

„Jungyisz” – Szakálos György tanító ragadványneve. Bendász Dániel tanítója a IV. osztályban.
Szverenyak – Csonka Mihály ragadványneve.
Kóperativa – A falusi élelmiszerüzletet elnevezése. Kóperátivás – Itt az üzlet eladóját jelenti.
Csájna – falusi falatozó és italbolt. Kopcsa Vaszily volt az eladó.
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15. Katalin leányomtól hivatalos úton kapott 1. levél
Ізки, 11. V. 50 р.
Érk: 1950 VI/2941
P+C.
Дорогенький Няньку!
Якраз сьогодні мені Мамка загнала адресу, якій я дуже зраділа.
Вже скорше могла написати, но не маю вільного часу. Все в роботі. Тепер захворіла одна вчителька, а я її заміщаю вже тиждень. Так, що від
рана до вечора учу 4 класи.
Чи на слідуючий рік буду учити не знаю, бо дужем хвора. Вже тепер так було, що не буду учити, але вже до кінця рока видержу, не дуже
хотіли відпущати, бо не хватає педагогів. Я вже від тоді на третьому
місці, далеко від дому.
Додому не хожу часто, а за домашні обставини тільки з писем
знаю. Всі ми живемо добре. За нас Няньку не треба журитися.
Скорше ми журимося за Вас Няньку.
Бог нам помагає. Ми за нього не забуваємо і Він за нас не забуває.
На перший раз, не маю більш сили писати, і не знаю, чи будуть
Вони читати.
Вуйко, що був у Розтоці за попа, помер. (Стариі і хворий Валентин
Сабов возз’єднався з павослав’ям 11. 04. 1949р. і 07. 12. 1949 р. помер у
с. Розтока Mіжгірського округа – Б. Д.)
Цей лист закінчую з іменем Ісуса Христа.
Безчисленно обіймає і руки цілує із далека дочка Катерина.
16. Feleségemtől illegális úton (feketén) kapott 4. levél
1950. Vas. este, május 21.
Drága jó Apukám!
Már nem tudom mit gondoljak, megkaptad e a leveleimet vagy sem? A
pénzt 50 rub., 3 csomagot küldtem Neked. Megkaptad-e? Irtam már Neked,
hogy két csomagot egyszerre küldtem mert egybe nem fért minden. S akartam,
hogy egyszerre menjen el Neked szivem, minden. Hisz erre mindenre szükséged van, úgy gondolom. A kis párna remélem megfelel, az a kis bársony párna
amin Te d(élu)tán aludni szoktál, csak más huzattal. Ezzel jobb, mert mosható.
Nem tudom tettem bélyegeket a csomagba nem baj? Izlett a habos sütemény?
Ha tudnám mire van még szükséged? Hisz tudod Apu csak azon jár az eszem,
mit is küldenék én, ami a legjobb volna Neked. Fogunk is igyekezni küldeni.
Csak tudnám mennyi idő alatt megy oda a csomag? S milyen idő közben küld41

Címzés: Казахская ССР. Караганда 7. 16/5 Бендас Степану Михайловичу Feladó: Закарпатская область.
Воловецький район село: Изки № д. 33. Бендас Екатерина Степановна.
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jem a csomagot és pénzt? Irok egy sz. hirt, szegény D. Sándor bácsi42 Vozneszenija (Mennybemenetel ünnepe – M. I.) utáni pénteken reggel hirtelen rosszul
lett és meghalt. Vasárnap temették. Tóni (Bácskai Antal), Szoták, Tegze, s a D.
Kató férje temették. Én nem voltam a temetésen. Meghalt a nagybátyád, még
kor előtt tüdőgyuladásban és Seregélyi Sándor bácsi is, azt hiszem hirtelen.
Mincsicsné is meghalt valami féle villanydrótra lépett véletlenül a kertben. –
A falusiak közül meghaltak: Szabó Bandi, Jóska (elítélt – B. I.) beteg kevés
van. Pali beteges. Meghalt még a Klári férje (Zombory Miklós elítélve) a Gizié
egészséges lett (Zombori István aposztata lett), Gyula bácsi is meghalt (Iváncsó
Gyula, elítélt), Polda néni43 jól van. A könyvtárban, aki veled együtt dolgozott
Öcsi (Ortutay Elemér, elítélve) is meghalt.
Mamáék jól vannak, semmi újság nincs róluk. Ugy van mint eddig náluk
minden. Manci a kutyákkal. Misu ott lakik az első házban. Manci keres a világba,
s vásárolja a csokoládét a kutyáknak. Ákos is ugy tudom, hogy meghalt és szegény
H. Mici férje is meghalt. A Miska „fellebvalója” a Mamáék városába költözött át
pereputtyostól. Mert ahol ők laktak most iskola lesz.
Voltam áldozó csütörtökön Neszta néniéknél, jól vannak, Iván bácsi süket
olyan, hogy nem lehet vele beszélgetni. –
Apukám, hogy milyen furcsa nekem, szinte nem hiszem, hogy én Neked
irok. Ugy hiányzol nekem, hogy ki sem mondhatom. Minden sóhajom a jó Istenhez, csak erőt egészséget és szerencsés visszatérést kérek neked. Milyen boldog
leszek, én Istenem. A gyerekek jók. De Te nem vagy velem, sokszor tanácstalan
vagyok. Olyan árva vagyok néha, Apu a háziak nagyon jók velünk szembe. Anna,
Polánya teli vannak vigasztalással. A gyerekekre vigyázok és mindenre, a holmidat
rendbe szedtem, spórolva élünk. Senkinek nem tartozom. Danival betyár koszton
vagyunk. Vettem 1 kis malacot, annyink van, s a 2 juh, egy pár tyúk van, egy kis
tengerink még; málé kenyeret eszünk. Annaéktól veszünk egy liter tejet. Duci meg
vesz magának tejet. Van egy kis krumplink, aztán igy élünk. Én úgy lefogytam
képzeld, hogy a Duci ruhái még bővek rám. Nem hiába irtad Lembergből, hogy
ha nem a gyerekek meg nem ismertél volna. S képzeld, a sok sírástól már nekem
is szemüveg kell. A szószoros értelembe nem látok olvasni. vibrálnak a betük.
Irtam neked Apu, nem járok sehová, hisz addig sem jártam, de most néha olyan
iszonyom van, ne lássak senkit. Buskomorság tölt el. Vagy a csuda tudja. Egyedül
szeretek néha lenni. S lélekben Veled vagyok mindig. Nincs olyan perc és fél óra,
hogy ne gondoljak Rátok. Kiszámitom az órák különbségét és elszállnak gondolataim hozzád vajjon most mit csinálsz? Rólad beszélünk, csuklasz sokszor Apu?
A kollegáékat még idáig nem ismerem – Már ide s tova egy pár nap. Apu!
1 év borzasztó, sokszor megzavarodva állok, lehetséges ez. Ha majd teheted, akkor irj Apukám. Elküldtem a szemüveget, 2 imakönyvet, szipkát, fogkefét. Lá42
43

Duliskovics Sándor – fakóbüki aposztata pap.
Polda néni – Iváncsó Gyula felesége.
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bost, csuprot, fakanalat, papirt is, mert Neked ezekre a dolgokra szükséged van a
nagyvilágban. Bizony messze vagy tőlünk, magadnak kell magadnak megcsinálni. Vigyázz is Apukám magadra. Én a gyerekekkel fogjuk szállitani a kaját csak
Te egyél erősödj meg. Próbálok tojást is küldeni grizbe majd, pénzt is. Ne sajnálj
semmit magadtól. Nem tudom, a zsirt hogy küldjem el, mert az most kifolyik, de
meg próbálom. –
Az emberek jól vannak. Kiki a maga dolga után. Vulsánára járnak dolgozni,
valami utat, vagy mit csinálnak. Nagyon sokan dolgoznak innen a faluból, nem
beirottak és beirottak is. – Tóni a vasutnál dolgozik a felesége adott egy kis mézet
a részedre, vajjal össze főztem, s jó kenyeret enni vele. Minden igy van jelenleg,
mint mikor te voltál itthon. Csak Te nagyon hiányzol. Szmerekáéknál kis fiú született. A harangozó Paulina mennyének is. Irtam, hogy, a kántor menye, Háfia,
állapotos állitólag. András (Mari nénié) a ludas lenne. A házuk föl van építve, az
öreg is szegény olyan mint volt. Ahogy te elmentél fél hogy rá is kerül a sor. Esküvő csak v. 4-volt. A fiuk mind elmentek. Munkába Donbászra, katonaságba, nincs
kinek nősülni. A százalék, azt mondja Anna, ugy áll erősen, ahogy állott. – Juráska
Mártáéknak a gyerek meghalt, F(edorcsák) temette. A kis Polánya Mikolkája már
nagy, járkál. – Polánya üdvözletét küldi, s általában mindenki.
Apukám olyan álmos vagyok, alig látok irni. De tudod, Apukám ilyenkor
vagyok boldog, hogy Veled beszélgetek, senkim nincs. A helyzetünk jó, kielégitő.
Ne búsulj, van miből élnünk, egy kis szorosabb összehuzódás, csak Neked legyen.
Sok szerető csókkal csókolunk Téged s gondolunk Rád
Babi.
P. S: Sárika néniék jól vannak, anyagilag is jól vannak, ne búsuljunk. Készülnek hozzám jönni. Már jöttek volna, de mindég közbe jön valami mosás, takaritás.
Караганда, 24/V. 1950.

17. Levelezőlap (1.)

44

Любые мои!
Я жив и здров. Посилку полностю, получил, дня 21/ V. 1950.
г. Дальше, посилайте, на, адрес: Караганда 7. п/я 16/7.
Целует Вас:
Стефан.

Lapszéli jegyzet:
első csomagot m(eg)k(aptam). melyik k(üldve). v(olt) Ápr 28.
érkezett Jun. 16 -án 1950.
44

Kinek: УССР. Закарпатская обл./ Севлюшский район / село: Великая – Копаня № 99 / Бендас Мария
Юлиевна
Kitől: гор. Караганда 7. п/я 16/7./ Бендас Стефан Михайлович
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18. Feleségemtől illegális úton (feketén) kapott 5. levél
1950. május 25-én este az asztal mellett.
Apukám drága!
Nem tudom megkaptad e leveleimet és a (3) csomagot? Várom mindennap
leveledet, de sehol semmi. Nem e vagy beteg, szivem? Annyira aggódom miattad. Ma senki sincs itthon, teljesen egyedül vagyok. Az összes leveleidet újra és
újra átolvastam, s most leülök és irok neked. Anna elment kapálni a szaténájukat.
Duci és Irma most jöttek haza ennivalójért, s föl is adják a levelet. Irtam Neked,
hogy kaptunk mi is 20 sz-nát (szaténát, müvelésre kiadott föld – B. D.). Juráska
veje és Kövér szántották fel. Pável felém se néz. Semmit sem segit semmibe.
Anna és a Polánya menye (szántottak) hordtak trágyát az özvegy Kövérné, Jurék
Dorobán, Kiss Ilonka is vittek ki trágyát, anélkül, hogy kértem volna. Én csak
Juráska vejét kértem, hogy szántson föl pénzért és trágyát is hordjon ki. Ő igérte, igérte, s a legvégén aztán felszántották ajándékba. Pávlék soha sincs otthon.
Folyton jár munkába bazárra. A lányok Muzsalyba dolgoznak. Az Ilonka anyósa
meghalt, ma temette el F. Szininecékhez vitték az öreget, ott is gyóntatták meg, s
onnan temették el. Tegnap reggel a falusiak közül még meghalt Tökés45 is. Aranka n(éni) siratta. Tegnap voltam Szmerekájéknál, Szmerekánét meglátogatni.
Haza jött a kórházból, szép kis fiuk született. S itt találkoztam a Harangozónéval.
Ahogy Te elmentél még nem találkoztunk. Elsirta magát. S csak annyit mondott,
hogy nagyon szeretné magát velem kibeszélni. Nem tudom mi az a nagy valami.
Kaptam részedre Fedor Borától, Feri Szmerekától dohányt vagy ½ kg. és
Pálynek nagyon szépen felvágta. Ugy örülök neki. Lesz mit betenni a csomagba. Készitem a 3-ik küldeményt. Kiváncsi vagyok, Apu, meg kapsz e mindent.
Küldtem lábost itthonról, aztán benne rántást, csuprot, fogkefét, szipkát, paprikát,
dohányt, cigarettát, habos kekszet, te azt csak egyedül edd meg. Gyurt tésztát az a
legjobb, viz nélkül gyurom be tojással, mert az nagyon tápláló. Lábosba vizet teszel, bele rántást, s egy jó két marék tésztát. Aztán kispárnát. Mert ugy gondolom,
hogy az elkallódott valahol. Szalonát, grizt, kolbászt két ruddal, aszalt szilvát,
tengeri lisztet, fakanalat. Mindent elküldenék én Neked. Még magamat is becsomagolnám. Hogy elrepülnék én hozzátok. Margit néni állitólag meglátogatta
Szirmán Bözsit, Manci mondta. Mamáék jól vannak. Velünk szembe éppen ugy
vagyunk mint eddig. Nem tudom elküldték a pénzt és a csomagot. Mert én voltam és irtam is, kértem őket segitsenek nekem Téged táplálni. S ők jobban is hozzá tudnak jutni mindenhez mint én itt. Tejkonzervet kértem keritsenek és cukrot.
Szegény mama nagyon igérte, hogy fog küldeni. A cimet is megirtam és kértem,
hogy irjanak Neked Apu. Légy Apu lelkileg és testileg is erős. Amennyire tőlem
csak telhet fogok én Neked segiteni, ha egyszer napjába fogok is enni. Imádkozunk érted, értetek és mindenkiért. Adjon a jó Isten nektek lelki és testi erőt drága
45

Tőkés – a huszti római katolikus plébános. Utalás történik arra, hogy letartóztatták. Az Édesanyám nagynénje,
Bacsinszky Aranka néni a huszti római katolikus templomot látogatta. (B. D.)
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egyetlen Apukám. Te Apu, lefekszem az ágyba s ugy 10 óra tájban szinte várlak
jösz haza Pávlikéktól. De sehol semmi nincs, Apu. Ugy fáj olyankor a lelkem,
hogy olyan nehéz vagyok egyszerre, hogy gondolom leszakad velem az ágy. Ha
az erős hit nem volna s a remény tán meg is halnék. Danival ketten rózsafüzért
szoktunk imádkozni Nagyapáért és Apuért a fatimai rózsafüzért. A hivek is mind
erős hittel imádkoznak.
A háló éppen ugy van, mint akkor volt. Az ágyad üresen áll. Nem alszik
benne senki. Csak az iróasztal helyén van a divány. A konyha közösen van. Anna
fent főz. Nekem mindegy hol főznek, itt vagy ott. Nekem ez nem próbléma. Most
nekem az, hogy csomag menjen. Rajtad segitsek, hogy erős légy, bírjál ki mindent. Az a kép, amelyik az ebédlői kredenc felett volt, ha vissza jösz Apu, együtt
bevisszük a templomba hála képen, most a divány fölött függ itt ebben a szobában. Itt irok az asztal mellett a szőke bezpekás helyén, s eszembe jut, pénteken
egy éve lesz, ő is itt ült stb. Jobb nem gondolni rá. De erős a hitem, körülötted
az ár, s te a szikla ember állsz tiszta erős lélekkel imponálva szilárdságodban, a
jó Isten kell, hogy megjutalmazzon. Kérem őt s azt a drága jó Szűzanyánkat. A
Furik társaság kell, hogy egyszer lesüssék a szemüket. Én nem érthetek semmit
hirükről, elég ha belülröl fáj… Ugye, fel a fejjel, s közösen hordjuk a keresztet.
Nekem is erősnek kell lennem. Ha Te kibirod ottan, messze tőlünk, szerető családottól elszakadva. Lélekben, Apu, együtt vagyunk Veled. Gondolatunk csak egy,
Te, Ti. – Hogy érzem hiányodat nagyon. Milyen boldog leszek én, Istenem, ha
majd valamikor meglátlak. Most már egy kicsit nyugodtabban irok, ugye már
nem reszketek annyir, mint először az izgatottságtól, hogy tényleg irhatok Neked,
beszélgethetek már egyszer Veled. Tény, ez valóság. Most már igazán minden
nap irnék. Apának irok. Apa jól van, a fő egészséges. Anyu ellátja.
A helyzet a faluban a régi minden, az emberek még csinálják az utó
tavaszolást. Nagy a szárazság volt ma este egy kis eső. A termés szép. A buza
nagy táblákban van bevetve, s szépen zöldül. Mi is Annával a kis kertet közösen vetettük be, mint tavaly. Libáim nincsenek. Fedorcsákot még hagyján,
de az asszonyt nem szeretik egyáltalán, térden felüli ruhában jár, kifésülve.
Én őt csak egyszer láttam, nem ismerem. Már irtam Neked, sehová nem járok, jobb nem menni. Fedorcsák helyett nem volt senki. Az öreg Rácskánya
azt mondta, hogy a fakóbükiek Miskát szeretnék magukhoz hivni. Ott testileg lelkileg mindenki a Sándor bácsi befolyása alatt volt. Itt duzzog az öreg
Fedorcsák, nem megy valahogy semmi neki előre. Házat akart épiteni nem
ment meg. Lefujták. Mindent szeretne, s senki nem reagál rá. Ebből érthetsz
mindent. A lakásba, vagyis a házba mennek, mert az övéké - azt mondják. Ali
Királyházán lakik, s onnan jár máshová dolgozni. Mindenki sajnál, s emlegetnek, hogy kár hogy ott vagy […] Várnak haza. S minden féle meséket találnak ki. Fantázia. A tanitóság mind a helyén van. Dani is bilettet húz és úgy
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vizsgázik, 5-ösökre vizsgázik, büszkén mondja. Jundiszka46 tanitja. A tanitó
gyerekek mennek nyaralni, s Danira is rá jött, megy és megy, 130 a befizetés.
Azt sikerült lebeszélnem, s mondtam, Danikám, önmegtagadás Apuért. Hány
csomag megy el annak az árából. S este bejelentette, nem megyek. Ezt a pénzt
Apunak tessék elküldeni. Tudnillik Kaszap István kis könyvét olvasom neki.
S benne megvannak a jó feltételek. Képzeld, Apu, sír az a gyerek, ha olvasok
neki a csodákról, meg a szenvedésekről. A gyerekeknek is nagyon, de nagyon
fáj a távolléted. Ha tudnánk hogy kéne Neked segiteni. Ezen töprengünk. S
a végén, csak a sok böjt, ima, önmegtagadás. Királyházára irt Lyachovics
Mityu, a címe rém hosszú.
Sok, sok szerető csókokat küldünk. Erőt, egészséget kivánunk. Sok, sok
milió szeretettel csókol
Anyu és a gyerekek, mert már alusznak.
19. Magdolna lányomtól hivatalosan kapott 1. levelem
Велика Копаня 16. VI. 1950.
Érk: 1950 VIII/3.47
Р+С!
Дорогий Няньку!
Уже Слава Богу іспити закінчила. Тепер уже дорогий Няньку,
буду писати все і про все, що в Копані нового. Я закінчила ІІІ-ий курс
без 3, тільки в мене 4 і 5 і це тільки тому Няньку, бо Ви за мене молилися. Я таку силу чула в собі, що мені і учитися мало треба було і я все
скоро запам’ятаю. Дякую за це Вам Няньочку. Най Вас Бог подержить
нам, щоб ми скоро побачилися. Ми за це всі молимося і домашні і всі
добрі люди.
Ми ще все там живемо в Андрія. (Csonka András) Вони дуже добрі люди, кажуть, що ми з Вами мусимо в них зустрінутися назад. Бо
Ви нас на них лишили. Катерина тоже прийшла додому, але тепер її
дома немає тому, що пішла до Берегова мити дітям. З неї зробилася
дуже добра сабűвка, що вже тепер всьо шиє не треба за шитя платити.
Вона ще шиє і в село і так помали заробляє гроші. Я тоже стараюся як можу мамці помочи з стипендії. І мої гроші пригодяться, бо
я їх з щирого серця і радо даю, як можна. Данило теж закінчив 4-ий
клас на відмінно і дуже великий футболіст, фізкультурник удався у Вас
Няньочку.

46

47

Jundiszka – a 3. és 4. osztályban Szakálos György (Jurij) volt Bendász Dániel tanítója a felsőveresmarti iskolában.
Pontosan nem tudni, hogy a ragadványneve hogyan keletkezett. Vélhetően a a Jurij névvel kapcsolatos.
Levelezőlap: Караганда 7. п/я 16/7. Бендас Стефан Михайлович. Feladó: Закарп. обл. Севлюшський район.
с. Велика Копаня № 99. Бендас Магдалина Ст.
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Тільки колись треба би, щоб Ви поникали на нього строго, але це
дуже рідко, бо дуже став добрим хлопчиком і допомагае Мамці, як лиш
у нього є сили, яку допомогу він може дати.
Мамка вже добре визирає, мало вижила і вже інша в лице, бо ми її
сокотимо, як можемо.
Цього тиждня будемо Вам слати посилку. Все Бог помагає нам,
щоб було що слати.
Ми склалися всі і загнали одну посилку і Дідикові. Добре йому
впадеся, що дістав від доньки і внукі посилку. Дідик писав, що добре
живуть і здоровий він з Дöме (Popovics Demeter) бачійом Бартфолвоїм з
Тіводор Пішто бачійом є в’ єдно.
Був у нас стрийко (Misu, az öcsém) знаєте котрий, та просив ваші
роботи, книги, біографії, а ми всі стали і сказали, що не дамо, тому, що
він не заслужив ще і то, що би Вашою роботою хвалився. Добре би було
йому звяти готове над чим Ви тільки років робили. Ми не дали і не дамо
йому, не бійтеся. Він з автомашиною прийшов і хотів і мамку відвести в
Мукачево, але мамка не пішла і правду мала! Ні?
Я тільки Бабку шкодую така слаба стала з жури. Мамчина Бабка
тепер у нас, бо з старого міста виписалася, а до Берегова не хотять її
приписати. Може припишуть її пізніше. Коби вже приписали, бо така
роплішна, що не мож написати.
Ми писали до Мукачева і Мамка була і попросила їх, щоб писали
Вам і посилали посилку. Ірма закінчила ІІ-ий курс добре і вже буде скоро
учителькою. А Іван уже Х-ий клас. Матурант був цього року. І Анна і
Андрій були на матуральному вечері до рана. Всі дуже виросли зробилися з них великі дівчата і хлопці. Уже бысьте їх і не упознали.
Помали живемо. Я хвора була тепер за тиждень, прятало мені коло
зуба. Жужіка, Ваша кресничка, дуже велика вже дівочка і вона у нас є.
Андрій став великим дохтором. Коли (мадярка) Елекова Мамка несла дички до нас так казала: „Несу дички Паніці та Дохторці.”
Кінчаю лист. Другий раз буду ще більше писати. Цілує Вас і Ваші
обі руки Вас дуже-дуже любляща дочка
Магдалина.
Усі Вас поздоровляють і Андрій, Анна, Ірма і Іван і всі сусіди і вся
Копаня.
Цілує Вам руки: Жужіка.
Здоровить Вас і цілує Вам руки
Ірма.
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Дорогій Опу! Много много думаю на Тебе постоянно. – Мольюся
за Тебе, абысь мав кріпость, здоровля и душевну силу. Сокоти на Себе.
Няньку солоткій. Цілую Тя много раз.
Бобі.
Дорогий Няньку! Як живете в Караганді? Цілує вам руки
Данило.
20. Bendász István feleségétől kapott 1. hivatalos levele
Érk.:1950. VI/30
Дорогий Няньку! Сего тижня прийшлам я од мамки додому. Зараз
сідаю та пишу Тобі скоро писмо. Як ся маеш? Чи здоровый. Не мине
пув години абым я на Тебе Няньку не думала. Куди ты йесь? Ми здорові
слава Богу усі здоровля и Кріпость и Тобі просиме од Бога. Бог великий
выслухае нас. Посилку дустав? а гроші? 50 рублей. Кобым могла политіти до Тебе, а поникати што ти робиш як ся маеш? Усі тя поздоровляють
у нас погода дуже файна тепло дождить. Там мае быти на бізовно тепло
дуже. Представляю Тебе якій ты маеш чорный быти. Няньку сокоти на
себе бо без тебе не можу жити. Дусталисме из землі крумплі. Корову
продала, ніяк держати. Анна дись дасть нам молока. – Діти будут писати
Тобі К. (Катерині – Б. Д.) накажу абы писала. Я буду каждый день Тобі
писати. Няньку лем не журися прошу тя. Посилки будеме все частіше
из мамкою посилати. Нянько (Бачинський Юлій – Б. Д.) здоровый. Тай
и Мамка. Усі.
Из серца приходящую любов Цілуеме Тя. Най Тебе Бог укріпить
на Нашу радость.
Гобіка. (Найменша, третя дочка о. Юлія Бачинського – Б. Д.)
Дорогий Няньку!
До кожного листа мушу дописати пару слів. Після закінчення школи я Вам Няньочку дорогий буду писати довгі листи. Буду писати про
все, що тут дієся в Копані і в цілому окрузі. Ми здорові слава Богу і
просиме Бога кождий день, щоб Вас подержав у здоров’ю нам Няньочку.
Не знаю, як будете мочи вичитати Мамчині писання. Ми вже висміяли весь лист. Знаєте, що Мамці, яка проблема по руськи писати.
І Катерині ми заслали Вашу адресу, щоб вона писала Вам.
Будемо змагатися з мамкою разом, щоб більше посилок Вам посилати.
Поздоровляє Вас дуже гарненько і Андрій, Анна, Іван, Ірма (хозяїн, де Мамка живе, який прийняв нас після виселення з фари, Чока
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Андрій, його дружина і діти – Б. Д.) і Павліна Герцечка і всі всі кого лиш
упознаєте.
Цілює Вас і руки Ваші дуже любима Вас Магдалина.
Цілую Ваш руки і здоровемо Вас із щирою серця і душі Ірма.
21. Bendász István feleségétől kapott 2. hivatalos levele
Копаня 30 Ю.
érk. VII/18, (1950)
Дорогий Піштику!
30-го сего дня дала на Твою адресу посилку телеграфично. Много
писем Ти уже послала получив? Писала я Тобі што получила от Тебе
открыту картку. Мы так ся радовали з дітьми. Не можу Ти тоту радость
изписати. Радуеме ся што Ти жиеш та здоровый, посилки получаеш.
Гроши 50 руб. дала на пошту на Твою адресу. О том нич не пишеш што
получив. Сяк не знаю слати Ти гроші ци нет?
Много говориме за Тебе и думаеме на Тебе із дітьми. Мамка из
малою Жужікою (Дочка Гобіки – Б. Д.) тут е, добре мені, мало е з ким
поговорити. Усі люди взагальі поздоровляют Тебе, и також хозаіни
Андрійовы поздоровляют із чистоі душі. Тера Січо ныні туй была і каже,
што снився Ти юй. Поздоровляе Тебе. Мі усі здорові, помалы живеме з
дня на день. Из хозаинами жиеме в порозуміні.
Нянько (о. Юлій Бачинський – Б. Д.) також пише што здоровый.
Мамка посилае посилки. Нянько звідуе за тебе, писалисьме што ты також здоровый, а де йее. Айно, забылам, письмо Твое дустала 16-го в пятницу. – Дуже Ты далеко од нас. Але не журися! По возможности посилки
будемо Ты посилати, абы покушав мало з домашного, будеш думати што
из нами йіш. У суй посилці Павлик допоміг мені. Кобысь видів як радостно пакуеме Ти посилку, складуеме з дітьми. Доні несе на пошту. – У
Вас яка погода? У нас суша і мало падав дождь –
У сельі много умерших, а хворых людей мало е. Федорчак (о. Федорчак Віктор, який перейшов до православ’я і служить тепер у Копани
– Б. Д.) добре ся мае. Поздоровляеме Тебе усі. Много много раз цілуеме.
Твоя Бобіка. Цілуе Вам руки, Данило. Няньку сокоти лиш на себе и на
здоровля. Твоя Бобі
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22. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 10. (3.) levele
Karaganda. 1950. aug. 13.48
+! D. a J. Kr. !
Édes Babikám és Drága Gyermekeim!
Egyenesen kétségbe ejt az a tudat, hogy nem kapjátok meg leveleimet,
amelyeket ilyen uton irok, bár ez már tizedik. Eddig csak a harmadik levelem
megkapásáról tudok, mert az ott közölt válaszcimet felhasználtátok, amelyre kaptam is Tőletek 5 levelet (az utolsó május 25-ről keltezve) Negyedik levelemtől
kezdve, minden levélben kérek Tőletek levelezőlapot és nem küldtök, tehát nem
kaptátok meg ezen leveleimet. Még utoljára próbálkozom ezen az uton.
Augusztus 11-én megkaptam Tőletek a hatodik csomagot. Volt benne:
szalona, kolbász, 2 bádogban rántás, vágott dohány, 9 skatulya cigaretta, kávécsokoládé, kockacukor, szódabikarbona, cérna, fogkefe, lekvár, leves tészta, két féle keksz, köztük az ötvenes töltésü keksz is a legnagyobb rendben
érkezett meg. Küldjetek levelezőlapokat, boritékokat, 2-3 irkát. Pénzt egyenlőre se igy se ugy ne küldjetek, mert nincs szükségem reá. Rántást vagy 2-3
csomagban szintén ne küldjetek, mert ezzel jó időre el vagyok látva. Főzni
való dolgokat ne küldjetek, mert a főzésre nincs időm s ezekkel is el vagyok
látva. Csomagoljatok papirstanicliba, ujságpapirba, zsirpapirba, mert kár az
edényért és zsacskócskákért, nincs hol tartani s csak elkallódik. Az ötvenes
töltésü kekszeket szüntessétek be s helyette leveles töltésü kekszeket küldjetek. A megadott válaszcimre ne küldjetek levelet, mert az illető már régen eltünt a láthatárról s ezen az uton Tőletek junius 7-én kaptam értesitést s igy, ha
a levelezést tovább folytattátok erre a cimre, tekintettel arra, hogy én ezeket a
leveleket nem kaptam meg, az ott közölt fontosabb értesitéseket ismételjétek
meg a leveles töltésü kekszekben.
Augusztus 8-án Mamától kaptam csomagot, már a másodikat. Ebben
az utolsó csomagban volt: szalona, egy rud szalámi, kockacukor, griz, 10
skatulya cigaretta, cukorka, keksz és tejkonzerv. Köszönjétek meg nevemben Mamának és Mancinak és mondjátok meg, hogy a szokásos és megengedett értesitést a csomag megérkezéséről nem tudom nekik elküldeni, mert az
csak levelezőlapon történhetik, nekem pedig nincs s itt nehéz szerezni, lehet
ugyan, de az ára egy skatulya cigaretta.
Irtam Nektek, hogy az első csomagban küldött imakönyvet elvették tőlem, jobban mondva, ki sem adták. Én panasszal éltem, a főállamügyésznek
irtam, mire a lágervezetőség meghökkent és két hónapi huza-vona után kiadták az imakönyvet. Ez volt a helyzet a postán küldött pénzzel is, s már értesitettek három hónap után, hogy a pénz megérkezett, de a nyugtát még mindég
nem kaptam meg.
48

Cím: УССР. Закарпатская область. Севлюшский район. село Великая-Копаня, почтовій уряд. Бакк Магдалина.
Адрес отправителя: nincs.
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Egészségi állapotom kielégitő és a csomagok hatása alatt kezdem vis�szanyerni elvesztett testsulyomat is. Munkára járok minden nap. Utoljára,
mint ács dolgoztam, de egy pár napja brigádomat átminősitették s igy máról
holnapra ácsokból átvedlettünk vakolókká.
Imádkozzatok! Sokat imádkozzatok, hogy a jó Isten minnél hamarább
hazavezéreljen és szüntesse meg a ti árvaságotokat is. Nagyon várva a leveles
töltésü kekszeket, mindnyájatokat a legnagyobb
szeretettel csókol:
Apu.
NB. Rendeld be a Velétén lakó Tárkányi Demeternét, akinek férjével
együtt vagyok s add át neki az itt mellékelt levelet s tanitsd ki a leveles töltésü kekszek készitésére, de egyuttal mond meg neki, hogy aról se apjának, se
anyjának ne szóljon.
NB. Feltétlenül irjátok meg, melyik leveleimet kaptátok meg, de számozva csak a 7-estől vannak.
Magyarázat: Mivel feketeleveleimet nem kapták meg, arra is gondoltam, hogy a cseka az otthoni postán kobozza azt el. Ezért cimeztem a helybeli
postamesternő cimére, aki magyar leány volt s még, hogy kézirásomat se ismerjék fel, mással cimeztettem meg.
23. A 6. számú „kekszes levél”
1950. szeptember.
Magyarázat: A 6. számu az 1950. szeptemberi csomagból való, ez volt
az első ilyen levél. Addig csak pénzt kaptam ilyen uton.
Drága Apukánk! Leveledet megkaptuk! A 10-ssel jelöltet. A többi nem
tudom hová lett? Ugy megörültünk neki mindnyájan, hogy nem is tudom leirni
Neked örömünket. Nem képzeled, hogy milyen örömöm van, hogy irok Neked.
Szegény Apukám levelező lapokat kértél folyton, s mi nem kaptunk egy levelet
sem meg, csak ezt. Küldök én Neked mindent csak ird meg. Kinek küldjek? Te
vagy az első nálunk, s nekünk ami jut. Borzasztó, hogy te csak 5 levelet kaptál
meg. Mi a láger címére is, ugy is arra a cimre folyton irtunk. Hála Istennek, hogy
jól vagy, csak bosszant, hogy az egészséged csak kielégitő. Apukám drága vigyázz
magadra. Főzzél is mert az a tartalmas koszt, a haluska zsirral, griz pergelve főzve,
ahogy jön csak egyél. Ne nézd, hogy nincs időd, s nem izlik hisz egészségesen
haza várlak. Hisz a hirek folyton jók, egyesek szerint már nem sokáig. Félek irni,
ha megirod, hogy rendben érkezett meg a levél, irok majd mindenről, s többet.
S félek több kekszbe, hogy eltörik s megtalálják. Mi jól vagyunk. Kató Csetfalván, Tiszaujlak mellett tanit, határmenti faluba, s zárva. Dani 5-ikes, már jól tanul.
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Futbalozik, gépen varrja Neked a zacskókat, tud varrni. Duci Huszton Bözsinél
tovább. Minden a régiben. A faluban sok keresztelő volt, csak Pilipcsuk Iván lánya
nem keresztelt. Misát Sv. (Szverenyák) irtam, hogy koperativás49 lett. Más minden
a régi, ahogy volt.
A papok majdnem mind már ott vannak. Gyuri, Jancsi, Sándor 3 testvér50.
A rakaszi aláirta51. Huszti káplán, Hetényi, a Tereszvai Fedor b. (Zseltvay) ott van.
Aláirva nagyon kevesen vannak, ahogy te elmentél a névsort nem Palitól fogom
elkérni, ugylátszik fél. Csak anyit üzent, hogy 16-tan vannak a listán. Megkértek
a királyházi malmosok, hogy érdeklődj milyen láger lehet az, amilyenbe a lánya
van most. [7] Aztán folyton mondták széthordják a köveket. Eljött Kádár V(aszily). megvette 200 adtam a kocsira. 100 -al mentem Febr. 16-án Rahóra a Duci
keresztlevele miatt. 50- ért vettem tojást, a Dani ruhájához kifizettem oda 400 rub.
Aztán a tehenet eladtam márciusban Bacskay vette meg a szovhozba. Abból a szövést kifizettem 70 rub Polányának. Elmentem Munkácsra 100 rub., csomagokra
50 rub., feladás, láda, bele való. Én vettem a malacot belőle . Anna magának egy
malacot belőle. S csak 150-t adott meg. Daninak tavaszi ruháját megcsináltattam.
(1000 rub volt a tehén). Aztán nafta, só, húsvét, és 51 rub a pazocska (adó). A malacot akkor vettem, mikor neked 2 csomagot adtam föl. (Katónak cipő, Dulcnak
is. 62 rub.) Máj. 9- én. – Anna a szürke nagy pokrócot elvette magának. Összel
oda adtam a magas cipőt Ivánnak, a barna félcipődet, amit András megtalpalt, s a
fekete klot nadrágot elkérte. Hát kénytelen vagyok oda adni, mert a lakásért nem
fizetek semmit, ő élteti a disznókat vizet hord a ruha mosáshoz. Irmának is adtam
fabutrokat, szoknyát, azt a zöld 8 m anyagot, mondja, hogy megfizeti. Na, hogy
vegyem el. S Anna mindég azon van közösen. De ő szereti egyedül csinálni. Igy én
nem avatkozom bele, vagy ő vagy én. Mert Anna makacs, még nem veszekedtünk.
A faluba nem tudják elképzelni, hogy is élünk együtt. Én nem járok pletykálgatva, ha csak kell valahová. Senkivel nincs közös ügyem. Nem beszélek. Ahelyett
kérem a mindenhatótól hozzon haza nekem titeket. Naponta 50 -szer is. Egy az én
óhajom, hogy neked csomagot tudjak küldeni, a gyerekekre vigyázzak helyetted
is Apu, mig haza jösz.
A közös disznó 650 rub. volt, szép állat lett 6 hete lesz már, hogy csütörtökön szept. 21- én Szőlősön voltunk.
[16] Anyu is Gabival lakik, jaj olyan nehezen irták be. Itt volt 6 hétig pünkösdtől Zsuzsi is, mert Kőrösmezőről kiirták, ott nem lehetett tovább, hát szegény
Anyu min ment keresztül. Lyachovics Mityu pénzt kér, s ők küldenek, de úgy látszik, mint a te pénzeddel, ritkán ír ő is. A kőbányába, dolgozik Ályszolicei rudnékon. Pityu száma 16/3, azt hiszem szanitár Szkibával, Szikszayval van együtt. A 2
Karpinec, Ruszinkó, Kampó, Petenykó ír, gyakran kér fényképeket. Jaj, Apu ha az
49
50
51

Koperativa – szövetkezet, itt arról van szó, hogy Szverenyák Mihály átvette a falusi szövetkezeti boltot.
Az Egressy testvérekről van szó, akik mindannyian hitvallók voltak.
Szoták Miklós – a rakaszi aposztata pap.
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a jóságos Isten megadja boldog leszek én is. Mint irtam, hogy Misu titkár lett. Nem
is lakik otthon. Valahol a Latorca udvarban. Munkácson van már a pravoszláv
székhely. Ungváron universzitet van vagy lesz. A képző is átjött Ungvárról Husztra, ott Institut lesz. Itt is van 1 lány tanitónő, s csak egyedül Jása a férfi. Olasz és
Lenyó Lembergbe 1 hónapi tanfolyamra mentek, Szergejék meg itt vannak. A zongorát, s a többit haza hoztuk. Maruszát, tanítónő és apáca, ki dobták az állásából,
mert a templomba elfogták. A Juráska Márta gyerekeit Fedorcsák temette szintén.
Annusnak szép 4 fia van már. Leirom a papokat, akik elmentek, s akiket tudok. Jó?
[17] Egressy Gy J. Sándor,52 Matejko,53 Gugyay, az öreg Homa,54 Kohutics
Tódor, Tiliscsák András, az ilosvay Bokotej András, Zombory Miklós, Zseltvay
Fedor, Tőkés Zsetvay Mityu, Bacsinszky Tódor, Bacsinszky Dániel, Dzurócsik
Mihály, Demeter Mihály, Szlatinai róm. kat. lelkész, Bóbita Miklós, Csurgovics
György, Szabó József, Bandi a munkácsi róm. főpap. Boksay Gyula, Szilvay
Nesztor és Kosztyu aláírták. Margitics Iván, Csengery János az Egresy pap, Orosz
Péter bujkálva végzik papi hivatásukat.
…következő levélben elküldöm a névsort a papokról bővebben. A szluzsebnikot is elküldöm, a szemüveget, kispárnát. Máj. – 9 én adtam föl a két előzőleg
küldött csomagot, megkaptad ? szappan kell? küldjem el neked a bárány ujjast, az
uj nélkülit, közeledik a tél még mi kell? Annyit álmodok rólad Apu. Vigyázz Pistukánk magadra. Imádkozunk értetek légy erős, kitartó lelkileg. S egyél akármit,
hogy testileg is töltekezz. Megadja a jó Isten. Pénzt most nem küldök akkor. Szalámi nem tudom, hogy jó lesz e? Ha szerencsésen megérkezik a levél, úgy irok a
másik levélben mást is. Jól vagyunk. Dani megy ma Szőlősre versenyre. Sok- sok
szeretettel csókolunk drága Apukánk. Jaj, nem birok nélküled lenni, legalább írj,
hogy hová lett a sok levél nem tudom elképzelni. –
Anyud.
24. Magdolna lányomtól hivatalosan kapott 2. levelem
Хуст. 1950, Х. 9.
Érk: 1950 X/2555
Р+С!
Дорогий Няньку!
Не сердіться на мене, що я своє слово не дуже додержую і не пишу
так часто, як я обіцяла. Але знаєте самі з себе, що який я письмописець.
Нового у нас немає нічого. Там живемо ще у Чонки. Віддалися наші дві
сусідки Ірма Псигова і Анна Пилипова і Анна Симканина за Павлу Старостового, Ірма за Івана Маркового, а Анна за Павлу Маркулинця, що до
52
53
54
55

Egressy György letartóztatva 1949. 03. 29-én, János – 1949. 08. 28-án, Sándor – 1950. 04. 25-én.
Matejkó János letartóztatva 1950. 01. 13-én.
Dr. Choma Jenő – a gödényházi görögkatolikus pap.
Levelezőlap: Караганда 7. Почтовый ящик 16/7 Бендас Степану Мих. Feladó: Закарпатська обл. г. Хуст.
Педучилище Бендас Магдалина Степановна.
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неї ще давно ходив. Віддалося їх уже більше, але це найновіші, а других
ужем забула. Умирающих не дуже знаю, бо я тільки на недулю іду додому. Федорчак хотів перейти жити на Фокобіки (с. Букове – Б. Д.), але не
пішов не знаю чого. Уже і сам не знає, що робити.
Катерина уже не учить у Волівськім окрузі, уже у Береговськім
окрузі у з селі Четово. Тут їй добре жити. Правда і там не було погано. Іван тоже вже учитель учить у Гетені, а ми з Ірмою ще все
учимося. Преставте собі, Няньочку, який я співак. Училам / практичний урок давалам / спів і співала перед усіма дітьми і сокласниками.
І поставили мені за урок чотири. Хотяй я не заслужила, бо знаєте
який у мене голос дуже файний. Іще обрали мене за старосту в класі.
Няньку Ви з нами не журіться, ми якось виживемо, лиш Ви на себе
сокотіть дуже абисьмеся увиділи та аби Ви здорові були, і аби ми
чим скорше увиділися. Я ще все живу там у Бöжії там, де я жила у
другому курсі ще. Із-зімною живут дві дівчата з Рокосова Юлинка і
Марія. Ми з Катериною стараємося Мамці допомогти всяко. Є у нас
1 свиня, дали нам сотини там вродилися крумплі і мало мелаю, пасулі, дині. Бог нам всяко помагає.
Дідик написав нам письмо. Пише, що добре ся має. Подякував
за пакуно, який ми йому заслали. Поздоровляє всіх і Вас цілує писав,
аби ми написали Вам.
У нас тепер дуже много треба учитися і учити дітей, що неє
часу і обернутися. Все у школі треба сидіти.
Мамка уже ліпше визирає. Данило ходить у п’ятий клас і досить добре учиться. Великий футболіст, усе му лиш футбол у гадці.
Уже так добре грає футбол, а я волейбол. Правда я не дуже добре, але
для мене досить і стільки.
Не сердіться Няньочку дорогий за дурниці ужем усе списала,
всі новості і старості і не знаю що уже писати.
Бабка Мукачівська добре визирать і добре маєся. Я була в Мукачеві і бачила її.
Більше не пишу, другим разом більше буду писати.
Цілує Вас тисяча раз і обі руки Ваші цілує Вас дуже любима
дочка
Магдія.
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25. Magdolna lányomtól hivatalosan kapott 3. levelem
Хуст. 26. Х. 1950.
Érk: 1950 XІ/1756
С. І. Х. !
Дорогий Няньочку!
Не знаю чи одержуєте Ви від мене листи. Я пишу все.
Того тиждня ми одержали лист від Дідика. Питаєся у ньому про Вас.
А також і П. (Petenyka) Пішто бачі за Вас інтересовався.
Дідик добре жиє, ни хворий. Ми хочемо тепер назад даяк скластися
йому на пакунок. Ми ще живемо досить добре. Є у нас мало крумпиль,
хоть два вози і 2 міхи мелаю. І пшениці у нас є, Мамці дали нам у колгоспі
за міхи. За один міх 25 кг пшениці. Ни добре? Заклалисьмо у дві склянки
огірки і помідори. Дали нам у колхозі. Іван Чонка. Добрий чоловік. Але
Доробан Дюла ніяк не хоче віддавати ті гроші, які Ви йому позичили. Віддає він помали, але дуже тяжко. Ми не продали ще ніщо тільки бочки,
корчоли 2 і такі дрібниці.
Не бійтеся Няньочку не буде з нами ніякої біди, бо скоро Морці прийде і він буде уже журитися з нами і з Вами.
Ми дуже молимося і просимо Бога, щоб Ви здорові були і видержали все.
Тепер я дуже мало можу допомагати Мамці, але як закінчу IV-ий
курс і буду десь учити, буду старатися Мамці помогати як лиш буду мочи.
Може зробимо так, що з Катериною піде Данило, а зімною Мамка і тоді
менше буде коштувати хозяйство і всі витрати зменшаться.
Бабка Мукачівська добреся має, ожила мало тепер. Мамка уже не
так визирать, як давно визирала.
Кінчаю писати, другий раз більше напишу. Цілує Вас і Ваші обі руки
Магдалина.
26. A 7. számú „kekszes levél”
Az 1950. novemberi csomagból való cédulácskák.
[1.] Drága jó Apukám! Félek Apukám írni neked. Úgy irnék s úgy
szeretnék neked mindent el mondani, s nem lehet. Hogy érkezett meg az
a keksz? Irjál a Nagykopányi postára, probálj meg mindent, csak küldjél
levelet, mert egész betege vagyok. Mindent szeretnék tudni rólad. Szegény drága egyetlen Apukánk. A csomag térti vevényeket, s a 2 sárga
lapot megkaptam. Boldog vagyok, hogy megkaptad. Vigyázz Apu ma56

Levelezőlap: Караганда 7. почтовый ящик 16/7 Бендас Степану Мих. Feladó: Закарпатська обл. Хуст.
Педучилище Бендас Магдалина С.
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gadra, s egyél. Mamáék küldenek csomagot? Ne légy bőkezü, s nagyon
adakozó. Máma ez a világ. Folyton eszünkbe vagy, Apa írt Tájsetben van,
jól van, Téged csókol a legnagyobb szeretettel.
[2.] Jól vagyunk mi napról-napra élünk és spórolunk nagyon. Annáékkal vagyunk együtt. A disznók híznak. – Tengerink van, de kevés.
Annáék jók hozzánk. – Tejet nem lehet kapni, nagyon nehéz. A teheneket
vágják, a papokat már majdnem mind el vitték, nagyon kevesen irtak
alá, ahogy Te elmentél. Kökörcsényi Pál57 még itthon van, Suba Dénes58
aláirta, elvitték Hrenyó Mihályt, – Petenykó Pityu felőled érdeklődik, ő
beteg a szívével van baj, vitamint kér. – Dudinszky I b. meghalt. Maria
Szverenyák üdvözöl. Ő a cukor szállító részedre. Dec. 17-én lesznek a
bíró és a jegyző választások, nincs kandidálva egyik sem, azt mondják.
[3.] Mindenki üdvözöl kivétel nélkül. Folyton érdeklődnek felőled,
hogy hogy vagy? Anna, András kivételesen üdvözölnek.
Újság semmi a faluban, más mindenki él lassan, az öreg Bóra meg59
halt, pap nélkül temették. A párásztászt ide adták nekem. Ebből sütöttem
a kekszet és a szuhárt. Fedorcsák nagyon szerette volna temetni, de az emberek nem akarták. 5-6 esküvő volt: Pszégának a lánya Mária, Pilip lánya,
Mötnicska Ánna stb. Fedorcsák pap eskette. Az emberek kevesen járnak a
templomba, keresztelnek is. Fedorcsáknak a Szilvást adták van bőven tengerije, krumplija. Az én szaténám a Bukovinán volt: 2 szekér krumpli 1
q tengeri 2 jó zsák paszuly, napraforgó egy fél véka. Darabán adott 30 kg
tengerit 250 rubelért, olyan nehéz fizetni.
[4.] Hluskánya 340 rub. tartozik. még. Disznónk 1 van közösen, s
egy egész. A Beregszásziak jól vannak Anyu Gabival van. Katusék külön.
Katusék is érzik, hogy apa nincs, anyu mindent eladott. Lassan élnek. Én
eladtam a hordókat. Csak a káposztás hordó van meg és a 70-venes, azt oda
adtam 15 l borért használatba Hrécko Mártának. Apukám imádkozunk érted. Nélküled nem birok élni, várlak. Ha lehet rögtön gyere. Pénzt küldjek?
Istenem, ha haza jösz. Én sehová nem járok. A ládákat haza hoztuk nem pakoltuk ki. Minden rendbe van a könyveid is. Vigyázok rájok. Légy nyugodt.
[5.] A gyerekek tanulnak. Daninak varrattam egy pufájkát. A ruhája
tavalyi, – cipője van.
Apukám drága elég az a csomag neked, ahogy küldöm? Ird meg mire
van szükséged, mit küldjek. A rántás az ki ne fogyjon neked. A cukor elég.
Mibe Teszed? Ird meg, hogy étkezel? Olyan kiváncsi vagyok. A vitaminokat Szmereka küldi neked ajándékba. A dohány, cigarette elég? Tudod
mindenből egy kicsit küldök Legyen vegyesen. –
57
58
59

Kökörcsényi Pál aláírt 1949. 02. 24-én, de nem működött pravoszláv papként. 1950. 04. 14-én letartóztatták.
Suba Dénes aláírt 1950. 06. 27-én, de nem működött. 1950. 10. 09-én letartóztatták.
Bendász István magánlevéltára. Elhunytak névjegyzéke 1949–1991, iktatószám 24.
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[6.] Szabó Sárikáék valahogy lassan mozognak. Ugy várjuk őket
mindnyájan. Sok fiú bevonult. – A parochiát ha látnád tönkre van. – A hajad
ki van nyírva, hogy fésü nem kell? Szappan? hogy nézhetsz ki? Ruha nem.
– Az időjárás milyen? Irjál folyton, drága egyetlen Apukám? Mi is irunk
igyis, ugyis a csomagba nem irtam, mert féltem. Sok-sok szeretettel csókolunk drága Apukám a te szerető anyud
Babi
27. Katalin leányomtól hivatalos úton kapott 2. levél
Четово, 2. ХІ. 1950 р.
Érk: 1950 XI/27.60
P+C.
Дорогой Няньку!
Вже давно собираюсь письмо написать, но никак не могу зібратися
з писанням.
Может бить, что Мамка написали Вам, что я вже не в Воловском
районе в Исках живу, а в Береговском районе в селе Четово. Учу при
венгерской школе, очень хорошо. От дома не далеко, только на 30 км-ов,
так что деньги (большую часть) могу дать домой. Но, и это не всегда
получается.
Это село, где я жию, очень маленькое, коло венгерской границы,
(от Вилока 3-4 км). Тëтя Шарико и Марцелл писали, что скоро приедут
до нас в гости. Мы очень рады этому, никак не можем дождаться этого.
Всегда говорят, что приедут, приедут и ещë все не пришли.
Дедушка писал что хорошо живëт, и очень рад, что посылки получает и здоровый.
Здесь работы очень много. Дети в школе злые, так что иногда действуют на нервы.
Мамка здорова, вже не така какой была при встрече. Стала в лице
кругленькой и вже не журится так, успокоилась. Хозяины хорошо обращаются к нам, во всëм помогают. Но Павел очень обходит нас, в ничëм
не помогает. Только много говорит.
Думаю, что в другой раз больше напишу, чем теперь.
Много-много раз целуем Ваши руки и обнимает Вас дочь Екатерина.
9. ХІ. 1950.
Дорогий Піштику!
Конечно найшла и я время и олколом написати Тебе. Мы так загружены работой, что очень мало времени остается на приватные дела.
Вчера была здесь у нас Катовка и так допишу и я до еë письма для Тебя.
60

Címzés: Караганда 7. П/я 16/7. Бендас Степану Михайловичу Feladó: Закарпатская область. Береговский
район, село: Четово № д. 14. Бендас Екатерина Степановна.
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Бабика всегда ориентует нас, когда получит письмо от Тебя, Радуемся,
что живеш не плохо и что посылки получаеш. Опко тоже недавно писал,
спокойно и тихо живет имеет там несколько знакомых як Бартфай из
Севлюша и старый Тивадар. Сегодня хочу и Опкови написати, вже почти
месяц не писала.
Мы с Мамкою живеме отделно. Имеем хорошую маленькую квартиру, комнату и кухню. Для нас достаточно. Головно, что никто нам не
мешает и не безпокоит нас. Котушка тоже работает, на поликлинике, а
Федор уже месяц без работы был, а теперь работает браковщиком в кирпичном заводе. Я еще на старом месте, там привыкла и мне хорошо, хотя
очень много работы, так что свободного времени почти не имею. Марцелл пишет, что он живет у тети Шарикы, тоже хорошо заработывает и
думает скоро снова постречаться с женой.
После 15-го числа поеду до Ясиня, Мамка имеет еще там мелкие
вещи, хочу продать, потому что надо деньги. В. Юрик (Vaszkó György –
Б. Д.)61 добра птица такий, як был когда Дедушка говорил что он „чортів
свердель” – помниш? Знает хорошо вести любого за нос. А еще всегда интрикует. Гуляе с женщинами и веселится. Живе на старом месте в
томже доме. А еще он критикуе! –
Жалко что никаких новостей не знаю, чтобы написала, но думаю
Бобика, что знае напишее. Впрочем Бобика поправилась, ожидаем, чтоб
немножко приехала до нас, только Доника не может так долго оставить
самого, може что привезе и его. Пише Бобико что Дони добре учится,
Магдика тоже. Котовка близько до нас и до дому може заезжати по чаще.
Наши дети тоже выросли. Каждый вечер молятся за Дедушку и Пішто
бачия и вспоминают, як игрался с ними в Ясиню, когда играл медведя. И мы тоже часто вспоминаеме и думаеме за всех Вас с молитвами.
Желаем Тебе хорошого здоровля, душевной и телесной крепости и с
большою любовью целуеме Тебе Гобика, Жужика. (Májerszky Marcellné,
Bacsinszky Gabriella – Б. Д.)
Много раз целую Тебя Мамка.

61

о. Георгій Васков – колишній парох Покровської церкви в с. Ясіня (нижня парохія), який возз’єднався з
православ’ям 28. 06. 1949 р.

- 85 -

28. Bendász István hivatalosan küldött 4. levele
Караганда, 26/ХІ. 1950
Любая Жено и Дети!
В первой очереди уведомляю Вас, что я не только жив, но и здоровьля удовлетворительное у меня. До сих пор 10 посилок получил от
Вас, а от Мамки 4. Получение каждой посылки, открыткой квитовал;
получилисте? Но писем уже менше получил. Не известно мне, почему
не пишете частийше. От Тебе 2 письма и 2 открытки получил. Из писем детей, от Екатерины 1 письмо еще из Изок писанное и на послед 2/
Х1. писанное в котором и Габриелла писала. От Магдалины 3 письма
а от Даниила 1 открытку. Пишите частейше. Благодарю Вас за посылки, знаю что и Вашое материальное состояние не розовое, знаю, что каждая посылка большая жертва для Вас, но сколько можете, помогите
мне. Хотя в 2 посылках запряжку (rántás) не посилайте, понеже с тем
обезпечений, но посилайте пряники, особенно той сорт, который я всегда любил, так званный „leveles keksz”, а когда прийдет сезон, джумари
тоже зашлете мне. Из одежи только один теплый шарф зашлете, с одежи
больше ничего не потребую, так и не посылайте. Потребую еще одну
заческу (гребинь) пошлете таже малый формат (карманный). Молитеся
много, берегите свое здоровля. Поздоровите всех знакомых.
Целует Вас, муж
и отец:
Стефан.
NB. Получил от Вас и 50 рублей, которых на сию мою адресу
заслали. Даже вчера получил и те 50 рублей, которых Вы мне или на
львовскую пересилку или в киевскую тюрьму послали.
29. A 8. számú „kekszes levél”
Az 1951. decemberi csomagból való cédulácskák 7–10. oldala.
[7.] S úgy ők is használtuk közösen. Aztán közösen vettünk ki cédulát
az én nevemre. A kolhozban Misa Jura Lerim a buhálter adott cédulát s Anna
járt a tejért, s adtak bőven neki is. Most megszünt, mert ellősek a tehenek,
egyidőre a beszolgáltatás. Tegnap este az asztalnál Kádár Vaszily és Malvina
mellett ültem. Kádár üzeni, ha irok, [8.] neked üdvözletét küldi, tarts ki, várnak vissza nemsokára. Engem is azért szeretnek, mert Téged szeretnek. Ha
majd Te haza jösz alig várják, hogy a szószéken lássanak, mit fogsz Te beszélni S annyi dikció, mert egyikbe benne van Karaganda is, mnohájá lyit neked,
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Cseresnya pukátszjá, én meg bementem a hideg [10 – ez a folytatása az előző
lapnak!)] szobába s jól kisírtam magam, Apu. Vilyusz és Jundi is volt.
Apu eszembe jutott, nem irod megkapod leveleimet, minden héten
írok, most 2 hétig nem írtam, influenzás beteg voltam. Ma megint náthás
vagyok olyan nagyon, de átmegy. Irok egy újságot: Kudrik bezpekás 15
évre van elítélve. Valami bandorevci ügyből kifolyólag. Klyucsinszky[9.]
nak is volt valami baja, ő is volt börtönben. De már kint van. András beszélt vele. Uj bezpekások vannak Szőlősön, Klyucsinszky Ungvár környékén van szolgálatba. Azt üzenik a hívek, hogy ha haza jösz, először fogunk
imádkozni, s aztán világra szóló murit csapnak, mind részegek lesznek, itt
az udvaron lesz beterítve, s kácsátészjá budeme z rádoszté. Táj muszáj té
vöderzsáté. Apu üzenik.
30. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 16-17. (4.) levele
Karaganda, 1950. dec. 5. 62
+ !D. a J. Kr. !
Édes Babykám és Drága Gyermekeim!
A 11-ik csomagot is szerencsésen megkaptam Tőletek a keksszel együt a
levelet is. Tudjánok, hogy ilyen körülmények között örül az ember a csomagnak, de a levélnek még inkább. A két előbbi csomag, amelyben levél nem volt,
csak félöröm volt. Azért nagyon kérlek, minden csomagban küldjetek levelet. A
csomagot előttem bontják fel, átnézik, az elveendőket elveszik, a többit kiadják.
A kekszeket nem törik fel, még eddig nem történt meg, legfeljebb, ha nagyobbak volnának. Az eddigi nagyságot használhatjátok. Tehát mégegyszer nagyon
kérlek, levelet minden csomagban küldjetek. Szinte kétségbeejtő, hogy leveleimet nem kapjátok meg. Pedig olyan körülményes egy-egy levél kijuttatása.
Titokban irni, hogy ne lássák, majd kivinni a munkahelyre, ahová menve mindég alaposan megmotoznak, a munkahelyen udvarolni annak az egy-két szabad
embernek, aki jelen van az épitkezésnél, amig válalja a kivitelt és postára adást
(igaz, hogy őket is motozzák, mielőtt beengedik és kiengedik a munkahelyről).
Amint látjátok ez már a 16-ik levelem amit igy elhelyeztem s mi az oka, hogy
nem kapjátok meg. Nem e nálunk otthon van a hiba? A cseka nem e kobozza
el a postán keresztül. Az utolsó levelemet már a Magdi cimére (Педучилище)
küldtem Husztra, ezt pedig a Te ajánlatodra a postás Magda cimére küldöm. A
legjobb volna a Magdi háziasszonyának nevére küldeni, mégis más járás. Ha
Ti is igy látjátok jónak, irjátok meg pontos cimét. Vagy egy hónapja uj cenzorunk van s ez emberségesebb mint az előbbi volt. Most már gyakrabban kapom
62

Cím: A 16. számú borítéka elveszett, de valószinüleg a szokásos cimre, azaz Csonka András, házigazdánk
cimére jött. (Javitom: Bakk Magdolna postamesternő cimére jött). – B. I.
A 17. számu: УССР. Закарпатская область. Севлюшский район. Гор. Хуст. Педучилище. Бендас
Магдалина Степановна.
Адрес отправителя: гор. Златоуст. Сталинова ул. № 32. Попп Анатолий Михайлович.
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meg a Ti leveleiteket is. Irtam Neked, hogy nekünk évente csak két levelet
van jogunk irni. Én irtam is kettőt s az előbbi cenzor azt mondta, hogy ő el is
küldte és én ebben a hiszemben voltam mostanáig. Csak az uj cenzor mondta
meg, hogy én még ebben az évben nem irtam levelet, hát még irhatok, kettőt.
Egyet a multhéten irtam, amelyben megirtam, kitől menyi levelet és csomagot
kaptam. Még egyet fogok irni hivatalosan, persze abban semmit nem irhatok
tulajdonképen. Ami tehát a Te nevedre megy, az hivatalos és megengedett. A
mult héten kaptam meg azt az 50 rubelt, amelyet Te még régen küldtél nekem
Lembergbe vagy Kijevbe. Ird meg, hová küldted ezt nekem. Ez nem az az 50
rubel, amit lágeri cimemre küldtél, mert azt már régebben megkaptam. Kérded,
hogy elég e nekem a csomag. Elég Drágáim, sőt csak havonkint küldjetek, mert
egy-egy csomag éppen elég egy hónapra a pénz mellett, amely hivatalosan és
nem hivatalosan mellettem van. A csomag összetétele is jó. Csak rántást vagy
két csomagban ne küldjetek, mert azzal valamint a főznivalókkal (levestészta, griz stb.) bőven el vagyok látva. Kérded, Mamáék küldenek e csomagot.
Igen, már négyet kaptam s igazán tartalmas csomagokat. Kérded, fésüre van e
szükségem, igen, van, mert a hajam még megvan, bár a többi papot jobbára lenyirták, de én eddig sikerrel harcoltam a hajamért. A fésü, kisformáju, zsebfésü
legyen, a sürü rész nem fontos, csak erős legyen. Azonkivül minden csomagban
küldjetek 1. levelezőlapot, 1. boritékot és egy kockás füzetet. Ne többet, mert
ha sok jön egyszerre elveszik, mert azt mondják, hogy évente csak 2. levelet
lehet irni és sejtik, hogy a titokban levelezésre használjuk fel. Küldjél még egy
ceruzát (nem tinta) és egy tűt. Üvegedényben semmit ne küldjél, mert az edényt
elveszik. Ruhanemüből csak egy sálat küldjél, semmi egyebet, mert tiltva van
saját ruhába járni. Legtöbbnyire japán katonai ruhában járunk és számozva vagyunk elől hátul. Ezzel akarják megneheziteni a szökést. Irod, szeretnél látni,
hogy nézek ki. Azt hiszem elmennél mellettem s nem ismernél meg ezen uniformisban, kabátom jobb mellén és hátaközepén, nadrágom bal térde felett és
sapkám bal oldalán „E – 680” – as számmal. Ez t. i az én számom. A sálon kivül
tehát, semmi ruhanemüt ne küldj, mert ugysem adják ide. A meglevő ruhanemüt szeretném valahogy hazajuttatni, ha sikerül, mert itt csak penészedik és a
moly eszi. Az utolsó csomagban az alma és a hagyma megfagyva érkezett. Ti
azt hiszitek, hogy mert ez Középázsia, borzasztó hőségek vannak. Tévedés, ez
egy borzasztó éghajlatu vidék. Összehasonlitva a mi éghajlatunkkal, azt lehet
mondani, hogy itt junius a tavasz, julius a nyár, augusztus az ősz. Májusban
még fagyok vannak és szeptemberben már fagyok vannak. Október elején már
leeset a végleges hó, amely egész tavaszig tart. Októberben már 30 °C. hidegek
voltak és november elején már 42. fokos fagyok voltak. Ez borzasztó, az állandó szél, nyáron a homok – télen a hóviharok. Nyáron a nap erősen süt, egy-kettő leperzseli az embert, de az éjszakák hüvösek. Munkára nap-nap mellett já- 88 -

runk. Egy szénbánya mellett épülő vegyigyár féle épitésén dolgozunk. Voltam
már földmunkás, ács, vasbetonos, vakoló, kőmüves. Csomagjaitok hatása alatt,
most már teljesen magamhoz jöttem s visszanyertem régi testsulyomat. Voltam
már 48. kg. is.
Drágám! ugy vágyom már utánatok, ugy szeretnék köztetek lenni. Borzasztó hosszú ez a másfél év nélkületek. Imádkozzatok sokat, hogy minnél
előbb örvendhessünk egymásnak. A napokban érkezett lágerünkbe 60. uj ember, akik 1950-ben voltak itélve. Közöttük van 5 galiciai pap is, akik annak
idején aláirták a právoszláviát, s mit sem segitett nekik, ott vannak, ahol mi, ép
ugy 25. évet kaptak, mint mi. A cseka kihasználta őket, kifacsarta a citromot s
most már ők sem jók, mert semmi ujat adni nem tudnak. Ezzel a csoportal érkezett egy kárpátaljai is és igy már 7-en vagyunk kárpátaljaiak. Az illető Varga
György tizedik osztályos, 21. éves fiu, 25. évre itélve. Ő beszéli, hogy a papok
közül egy cellában volt Tiliscsák, Dzuróvcsik, Zombory, Zseltvay Gyula, Harajda, Kökörcsény és Minya Jancsival, akit Krásznajárszkból visszavittek Ungvárra, felszólitották, irja alá a právoszláviát; ö megtagadta és 25. évre itélték. Én
még otthon voltam s Kökörcsényről az a hir járta, hogy aláirta, mi az igaz tehát,
aláirás után csukták le vagy nem irta alá. A börtönben Harajdáról is azt hallotuk, hogy aláirta, mi igaz ebből? Ez a fiu mondja, hogy hallotta, hogy vele egy
időben volt még a börtönben az öreg Simsa, Czibere a lálovai, Thegze Miklós
a Jancsi öccse, egy Romza nevü (melyik, a kovászói vagy a sarkadi ?) egy Ujhelyi nevü ( melyik a szerednyei vagy az apja a drágabártfalvai?) egy Baltovics
nevü (valószinüleg Miklós) és egy Sereghy nevü (valószinüleg a makarjai), aki
az ungvári börtönben meghalt. Tudd meg ezeket a dolgokat s ird meg, mi igaz
belőle. Még biztos adatom nincs a következő papokról: Máramaros: Vaszkó
György, Puskás a bogdáni, Margitics, Chuda, Pochil, Veres, Marina a szlatinai és Marina az apsai oláh papok, Zseltvay Fedor, Hrenyó, Matécsa a fiatal,
Gojdics a huszti káplán, Mattus, Urszta, Medve, Jaczkovics a dolhai káplán,
Román János, Bugir az iszkai, Medveczky Jenő, Fedorka, Musztyanovics Miklós, Vaszilenkó és a pilipeci és lengyelszállási pap; Ugocsából: Iváncsó Gyula
és Viktor, Matejkó, Lyachovics Iván, Fesztory, Choma, Suba Dénes, Begya,
Hriczinkó, Legeza a batári, Harajda, Kökörcsény, Csengeri János, Petrovics,
az öreg Sztipszky, Simsa, Kricsfalussy az öreg nyugdijas, Thegze, Dufinec,
Szoták és Hladonik; Beregből: Orosz Péter, Mihalcsinecz, Homonnai, Bokotey, Puza az öreg, Brunczvik, Medveczky Pali, Romzsa a sarkadi, Ujhelyi a
drágabártfalvai, Kabáczi, Czibere Feri, Scsoka, Kohut, Szilvay Kosztyu és sógora Lengyel János, Suba Mihály a volt sztrabicsói, Tóth Miklós, Iván József,
Bellovics Jenő id., Suba Pál a volt iványii, Ohár, Beszkid, Trompák, Thegze
Miklós, Boksay Gyula, Gyulai az iványii, Bacsinszky Tódor, Sztaninecz, Romzsa a kovászói, Vaszócsik Miklós, Iváncsó István az öreg, Román Gyuri, Dan- 89 -

kánics, Dudinszky az oroszvégi, Csedrik, Felybába, Horineczki, az ismeretlen
nevü vezérszállási, Szlivka Demeter, Huha, Csengeri Miklós, Fedinecz, Puza
ifj., a Barna veje, Sereghy a makarjai, Lyachovics Pista, Mikuláninecz, Biczkó, Dóbák; Ungból: Ujhelyi a szerednyei, Zseltvay Miklós a sicur fia, Terpai,
Pajkossy a daróci, Kossey Gyula, Bacsinszky Dani az öreg, Gojdics az öreg,
Ortutay Laci a Kádárné öccse, Szabó Mityu, Egressy Sándor, Jancsi és Gyuri,
Holovács Jóska, Gribovszky a Szoták sógóra, Baltovics Miklós, Soltész, Fedor
a Mikita veje, Csépes, Hrancsák, Kótyuk, Takács Miklós, Suba az öreg, a volt
kisbereznai és fia, a vicerektor, Jaczkovics László a Pánfil fia, Szemedi, Bereznay, Choma a kanonok, Csurgovics, Marina Sándor a tanár, Melles a bereznai,
Szinetár, Ortutay a vorocsói, Sicur az öreg és Nátolya Dezső. Valamint Humen,
Gregorovics, Dóhán, Czibere ifj. és még egy pár ismeretlen nevü fiatal pap.
Ezeket tud meg és három csoportba osztva ird meg: 1) lecsukva, 2) otthon de
alá nem irva, 3) aláirva. Ha egyszerre nem tudod meg, akiket biztosan megtudsz, megirod és a többiről érdeklődj tovább és majd később megirod. Ird meg,
mi van a miszticei szerzetesekkel, müködnek még vagy már betiltották nekik
is a végzést és kik vannak közülök lecsukva. Ird meg, az ismerős civilek közül,
kik vannak lecsukva. Mi van Iváncsy Potyóval. Ird meg, a bevonultak fiatalok, akik először katonák, vagy idősebbeket is behivtak. Sárika néni és Marci
látógatására vonatkozólag is irjál, hisz nektek van alkalmatok, hallgatni őket.
A kolchoz hogy ütött be, meg vannak elégedve azzal, amit kaptak? A szombatosok nem e terjednek. Fedorcsákot szeretik, vagy elitélik? Kik haltak meg a
faluban, amióta én eljöttem s ezek közül, kik temetkeztek pap nélkül. Kettőt
már tudok, Turkánya és az öreg Bóra. Kik nősültek és mentek férjhez azóta?.
Kik haltak meg a papok és a papnék közül? Apának is csak két levelet lehet
irni? Irjátok, hogy Pávlik csak szájal és nem segit, háládatlan népség. Ellenben
Andráséknak külön köszönöm a sok jót és, ha Isten segit hazakerülnöm, nem
felejtem el nekik és fogok igyekezni meghálálni a jóságukat veletek szemben.
Szmerekának külön köszönd meg nevemben az ajándékokat. Ird meg, hogy a
bezpeka másodszor is eljött a maradék könyveimért, a melyeket velem együtt
nem vittek el, vagy azért már nem jöttek ujból. Nagyon kérlek Babykám, a családi okmányokat és azt a teleirt fekete fedelü, valamint egy közönséges számtan
irkát, amely félig volt irva a papokra vonatkozó adatokkal, szerezd meg a beszpekától. Erre nagyon kérlek. A „Liber de statu animarum”-ot visszaadták vagy
a községházára adták, amire a jegyző foga annyira fájt. Az én összes irataimat
(krónika, családi dolgok és okmányok stb.) valamint a leveleimet és minden
többi papirost, amire feljegyeztem valamit, pakoljátok egybe és helyezzétek
el házon kivül. Ti is az értékesebb dolgokat helyezzétek el, mert ezektől minden kitelik. Galiciában nagy kitelepitések vannak, egész falukat telepitenek ki.
A sárga értékek (arany) Furik kurátornál vannak, azokról el ne feledkezzetek.
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Pénzre egyenlőre nincs szükségem és ha lesz s máskép nem foglak tudni értesiteni, ugy a csomagot nyuktázó levelezőlapon nem Julievnának, hanem Sztefánovnának foglak cimezni, ezt tehát figyeljétek. Pénzt ne postán küldjétek, mert
az hosszadalmas nóta, hanem a csomagban.
Drágáim! irjatok gyakran és mindenről, ami veletek összefügg. A legkisebb dolog is érdekel, hisz minden gondolatom a Tietek. Éjjel-nappal csak
reátok gondolok. Irjátok meg, a papok közül, ki hol van. Tudom, hogy Petenykó, Szkiba és Szikszai itt a 3. ponton, Klin az 5. ponton van, itt nem messze
van Lychovics, Mikita és Karpinecz Janó is, de pontosan nem tudom hol.
Büszkén viseljétek nehéz sorsotokat, az Isten el nem hagy.
Szeretettel csókol mindnyájatokat:
Apu.
NB. A római-katolikus papok közül vannak lecsukva? Ezen levelem
másolatát 17. szám alatt, más uton elküldtem a Magdi cimére is, talán a kettő
közül valamelyiket megkapjátok.
31. Bendász István feleségétől kapott 3. hivatalos levele
15/XII 1950
Érk. 1951 I/2
Любый Стефанку! Учора 14-го децембра достали од Тебе письмо.
Не можеш представити якисьмеся зрадовали Твоему письму. Радуемеся што здоровый се першое. И посилки достаеш од нас. Из 10 посилки
досталисьме откритки од Тебе. Я 12 посилок Ти заслала, 11-у мав дустати концем новембра, а 12-у около 19-20-го децембра маеш получити.
На другий тыждень посылаю 13-у, на руздво абысь мав Стефанку мало
домашнього. Будеш ся чуствовати дома. И я ся чудую што Ты так мало
писем дустав од мене? Я не можу полічити кулько я Тобі уже писала. Зажурило ня дуже. Кому буду писати, як не Тобі. Видиш и посилки як лиш
годна посилаю. Знаеш наши обставини дома. Радше я не ім.
Кожда моя думка і дітей до Тебе летить. Не можеш собі представити все лиш Ты перший Піштику. Знаеш! Не смійса я не знаю добре
по-руськи писати не знаю добре выразитися, мені так якось з тобою
по-руськи говорити тяжко, але мушу. Якось перечиташ. Довольний Ты
из моими посилками? Штось просив Ты теплый „шарф” малый „формат”. Я не знаю што то є, діти прийдут завтра додому та будут знати што
ти заслати маю. Гребінь зашлю усьо бым ти заслала, лиш пиши. Як можеш писати. Нянько тоже здоровый поздоровляе Тебе. И мы усі здорові.
Я звыкла мало даколи, хвора быти на ноги: права нога гостиць (Гостиць
= подагра – Б. Д.) мае, а голова болить.
Джумари буду ти посилати.
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Няньку! Сокоти на себе абы ты мало здоровый быв. Молимеся за
Вас, Бог великий. Не вірую абы нас не выслухав. «Кріпко вірую.» Абысьте выдержали. Кажуть што Там добрі люде, добре ся относят к Вам. –
Мы доста тяжко жиемо, але не журися горі головоу. –
Прошу не журитися. Што за тобою журю ся. Без Тебе тяжко мені
жити. Што із дітьми. Діти добре ся учать. Даніил нині дустав дві 5-ки із
исторіи із географіи. Катарина в Четові учить. Данилови купила новое
платя надраги та блузку з ціпзаром, дуже радуеся тому, топанки ще мають добрі усі 3-е.
Кождый поздоровляе Тебе. Новости ниякі ние раз тепер. Старый
Юрко умер.»Федорчак» погребав его.
Много много раз цилуеме Тя. Марія.
Радуюся што из Кіева гроші ти Няньку заслали. Добре Ти упадеся. Ні? Пряники буду Ти усе посилати, той сорт, котрый Ты любиш. «Сокоти на себе.» Діти прийдуть на Николи дому, будеме опят
писати Тобі громадно. Мамка сирота і она Ти змагаеся посилати
посилку. Береговскі Тебе тоже поздоровляють. Леньови (Леньо Михайло, директор школи – Б. Д.) усі за словом Марія Романка, Андріови. Андрій старий, наріже Ти доган у посилку.
Дорогий Няньку!
Я тепер прийшов з Рокосова і йду у школу. Цілує руки вам Данило.
32. Dániel fiamtól kapott 1. levelem
Копаня 22. XII – 1950 р.
Р+С

Érk: 1951 I/5.63

Дорогий Няньку!
Няньку Вы якраз спите і я Вам цю открытку пишу. Мы вже
перебули Миколи (свято св. . Миколая – Б. Д.) і чекаємо Різдво. Миколай був дуже бідний, мені приніс мало цукру. Без Вас дуже сумно
прійшли Миколи, а Різдво не знаю як піде. Іван учителює, в Гетени
другий клас має, а Ірма велика дівчина вчиться на третьому курсі.
Ми всі четверо були дома на Миколи, а Вы дуже нам хибіли. Наш
сусід Федір Ферчиків вже пішов в солдати. Анна поздоровляе Вас
окремо. Торзан64 десь побіг і там здох. Я в школі вчу французьку
мову. Няньку я буду змагатис Вам частіше писати.
Много раз цілує Вам руки син Данило.
63

64

г. Караганда 7 н/п 16/7. Бендас Стефан Михайлович. Закарпатська обл. Сев. р. с. Вел.-Копаня Бендас
Данило Стефанович.
Tarzán – vélhetően a kutya neve. (Sz. F.)
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33. Bendász István hivatalosan küldött 5. levele
Караганда, 25/ХІІ. 1950 г.
Дорогая Жено и Дети !
Сегодня подал я просьбу к начальнику, чобы разрешил мне личные вещи послать Вам посилкою. Если таже получу разрешение, получите посилку с моими вещами, которых я здесь совсем не потребую.
Уведомляю Вас о сем, чтобы получивше посилку, вы не перепугались,
что я умер и вещи мои возвращают Вам. Нет! Я не только жив, но здоровельно хорошо чувствуюсь. В предидущем письме просил заслать
мне шарф и заческу. Понеже еще до сих пор не получил, вторично прошу. На Рождественные праздники думайте на мене, чтобы хотя душевно были мы вместе. Просячи Божое благословение на Вас,
Целует Вас:
Стефан.
34. Katalin leányomtól hivatalos úton kapott 3. levél
Четово 27. ХII. 1950 р.
Érk: 1951 I/1765
P+C!
Дорогенький Няньку!
Недавно письмо послала, но я ещë напишу.
Я была прошлой недели в Воловом, надо было мне сходить за
справкой и одной дорогой нашла один очень хороший и тëплый шарф.
Когда увидела сразу понравился и купила. Так думаю, что Вам тоже понравится. Купила зачëску и формой (карманный).
Вчера 24. ХІІ. 50 г. была в Берегове в Бабушки на Святий вечер.
Значит, они эти свята держат, потому, что некуда после в церковь идти.
Всë равно только главное то, что подержано Рождество.
Не знаю, почему не получаете наши письма. Посылала Вам одно
письмо, в котором нарисовала фотку. Так думаю, что передадут. В нëм ничего плохого. Очень хорошенькое. Около 12 числа было написано ХII мисяца 1950 г. Точно такое послала тоже Дедушке письмо. Он жив и здоров.
Здесь в Четове, очень весëло празднуют Рождество. Молодые парни колядуют, гуляют.
Нянько наверно думают, что мы на него не думаем, потому что
не пишем часто писем. Когда дома сойдëмся все, наша тема всегда про
Вас. А когда я сама, и все, нет такой вольной минуты, чтобы про Вас не
думала не только я, але и все.
65

Címzés: Караганда 7. П/я 16/7 Бендас Степану Михайловичу. Feladó: Закарпатская область Береговский
р-н село: Четово почта Мужиево.
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Есть несколько таких людей, что мы про них не думали, что они
помогут нам. А эти на которых надеялись, отвернулись от нас и на глаза нам напимитуют, что нам помогли, главным среди них Пилип Павло
(Павлик). Такой он несимпатичный со всей своей сродней. Мамка это не
хотела написать, але я напишу, чтобы Нянько знали какой он человек!
Здесь погода не очень добра. Морозов ещë никаких нет. Только
дождь идëт и болото делается. Теперь несколько дней уже сухо стало.
У Севлюши в Поли бачія уже 16-ая дитина родилась – девушка.
Там уже у них 11 девушек и 5 мальчиков.66
Приближается Новый год и у меня очень много работы. В школе будет подержаный митинг, а за Деда Мороза буду я.
Мы дома все здоровы, живëм по старому ничего нового нет.
Много-много раз обнимает и целует Ваши руки дочь Екатерина
35. Bendász István hivatalosan küldött 6. levele
Караганда, 30/ХІІ. 1950 г.
Magyarázat: Külön kérelemre engedélyezték ezen pár sort a csomagban hazaküldeni. Nem is sejtették, hogy engedélyük nélkül mennyi minden
megy még ebben a csomagban, igy „Feljegyzéseim fogságom idejéből”, egy
ceruzarajz rólam, egy példánya az általam hordott számnak stb. (B. I.)
Дорогая Жено и Дети!
Я жив и здоров. Посилаю Вам вещи свои, которые мне непотребні. Зашлите мне шарф и pазческу. Адрес мой давний.
Целует Вас:
Стефан.
36. Petenykó István, Szikszai Ignác és Szkiba János
rab- és paptársaimtól kapott levelem
(Idegenektől, ugy otthonról, mint a lágerekből
rabtársaimtól illegális uton (feketén) kapott 1. levél)
1951. ?
Magyarázat: Petenykó István, Szikszai Ignác és Szkiba János rabés paptársaimtól, akik szintén Karaganda városában egy szomszédos lágerben voltak, 1951-ben kapott levél. A levelet Szkiba János irta. – (B. I.)
Дорогой Пишта! +!
Мы все трое здесь „Стефан Игнатий и Я”. Як живешь? Як здоровье? Мы помалу живем. Связь с семьей имеем и письма и посылки
помалу получаем. Не знаю слышал ли Ты что Choma Виктор иде
66

Колишній парох Церкви Успіння с. Віноградові, о. Павло Карцуб (1941–1949).
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нашей дорогой и скоро выедет из дому. Вообще новостей из дому
мало знаем. Если будет удобный случай то напиши нам что нибудь.
Много думали на Тебя, и дуже нам жаль было, что Тебя от нас взяли
в М. Мы еще пока вместе и живем вместе, незнаю пока это еще так
удается нам. Прощай Пиштик, может когда нибудь еще встретимся в
жизни. Спомни на нас в своих imádság- ах, як и мы Тебя вспоминаем.
Обнимает тебе Питьо, Наци и Йончи.
1. І/1951 р.

37. Dániel fiamtól kapott 2. levelem
Érk: 1951 I/1767

Дорогий Няньку!
В первую очереть поздоровляю Вас, и желаю всего найлучшого. Я
тепер не в школі, бо в нас вакація. Я вчусь в п’ятому класі і вчусь добре,
за первую чверть у меня такі оценкі: Фізкультура 5. Французька мова 4.
Географія 4. Історія 4. Природознавство 4. Геометрія 4. Арифметика 4.
Російська література 4. Українська література 4. Російська мова: Усна 4.
Письмо 4. Загальна 4. Українська мова: Усна 4. Письмна 4. Загальна 4.
Поведінка 5. Пропущено уроків ні один. За другу чверть я ще не знаю
свої оцінки. В меня большая радость, бо на праздник я получу новоє
платя. Няньку у Вас є сніг, у нас єго не можна дочекати я чекаю его, бо
я вже знаю кататься на коньках, лыжах, а лëду и снега нет. Наше порося
вже на дыму. Тепер, як я дописав и Анна буде вам писати. Я вам забув
написати що в Миколайчика є мала Ірмочка, Анна є маточка.
Цілує вам руки ваш син Данило Бендас.
1. І / 1951 р.68
Пише хозяйка Анна, дуже Вас красно поздоровляеме пан намісник
и радуемеся, што чуеме, што и вы здорові, мы жиеме добре не сважаемеся, на еднум шпорі вариме нараз и еднум горшку, паруемеся добре,
лиш паньіка бойться ош напишу Вам, што паніка курить, айбо обіцять
паніка, што коли Вы прийдете, та небуде курити. Пишу Вам, што коли
Вы пушли, тай паніка дуже лихо визирала, а тепер отколи пакунки шле
тепер уже добре вызирае. Тай пишу Вам пан намісник, што тепер у
Миколайчика крестини, уродилася дьівочка имля йуй Ірма я была за маточку и за попа. Пздоровляеме Вас уси и чекаеме чим скорше домой.
Писаный листок
3 го Януаря рано.
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Címzés: г. Караганда 7 п/я 16/7. Бендас Стефан Мих. Feladó: Закарпатськая область Севлюшський округ
с. Вел – Копаня. № 99. Бендас Данило Ст.
Писаный листок
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Опукам дорогий! И я Ти пишу пару шориків. Як ся маеш? Сеі ночи
сниламс я з Тобою, што сидиш коло стола та пишеш нам писмо, а Ты
такий сумный. Волося у зад мавись зачесаный, а такий сивий. Посилки получил? из оденадцятоі посилки дусталисме открытку. Радуемеся
што получил. Мы здорові. – Се на тебе думаеме. Катов и Магді не суть
дома. Учора былам у Юціки, хвора лежить, а Міша пушов на курси до
Ужгороду. Великі именині чинили тепер усі. Gulyaніч Ержіке на Андрія.
Леньови, Матьашові на Михаля. Вилюс аж из Севльюша музику принюс. И наш Андрій. Міша Свереньок и псалтирю чинив. – Гребінь ти
другий пошлю, бо то мало не добрый. – Цілую Тебе опукам много раз,
твоя Оньуд. Сокоти на себе, и на здоровля.
У Андрія Падюка (дочка Шеверя Андрі і Пекар Анни – Б. Д.)69
дівчина умерла, на запальіня мозку, не звонили, так погребли. – Добак
Пішта умер, Федорчак задар го похоронив. – У Тонія Копанского, хлопчик ся на родив, Мішка, похрестивго Федорчак. Сякі вісти у селі не
знаю ци Тебе интересують. Колхозникам учора ділили пшеницю (búza
– Sz. F.) на трудодні, кому кулько заходить. Усьо так е як Ты пушов. Нич
ся не змінила Копаня. Іванчія Павла, як Ты пушов не виділам ни його
жону Кларіку. Лиш чую, што быв довго у Севльуши в коргазі, а тепер из
коштурами ходить. Гойнолка казала, што дуже тяжко жиють. – Так и мы
наше житя тяжкое. А ще без Тебе Опу так ми хибить, што не можу Ти
изписати. – Цілуєме Тя мильюн раз. – Я і діти.
38. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 18. (5.) levele
Karaganda, 1951. jan. 370
Édes Babykám és Drága Gyermekeim!
A napokban postára tettem hivatalosan egy csomagot, amelyben hazaküldtem a még valamire való, de nekem nem szükséges ruhanemümet.
Jobban mondva, tiltva van ezen ruhanemü hordása és hogy ne romoljon itt,
inkább hazaküldtem. A főcélom azonban a hazaküldéssel az volt,hogy valahogy kezetekhez juttassam „Feljegyzéseim fogságom idejéből” cimü irásomat, amely már 50. lapra, azaz 100. oldalra szaporodott fel s itt reszketnem
kellett a felfedezéséről. Nekem emlék, Nektek egy hosszu levél, amelyből
tiszta képet alkothattok magatoknak, mi történt velem másfél év alatt.”Feljegyzéseim” első 5. lapját, még a nyár folyamán egy titkos levélben elküldtem Nektek, de sajnos ezt nem kaptátok meg, amit majd pótolnom kell annak idején. Ez Titeket nem annyira érdekel, mert itt még az otthon történt
69
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Bendász István magánlevéltára, Elhunytak névjegyzéke 1949–1991, iktatószám 25.
Cim: УССР. Закарпатская обл. Севлюшский рай. город Хуст. Педучилище. Бендас Магдалина Стефановна.
Feladó: Адрес отправителя: г. Златоуст. ул. Сталина № 32. Папп Анатолій Михайлович.
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dolgok voltak leirva. „Feljegyzéseim” tehát a 6. laptól kezdődnek s eleinte
még az otthon történtekkel foglalkozik, majd kronológikus rendben irom le
a velem történteket és személyes benyomásaimat, egészen 1950. év végéig
egyes dolgokban, de egyes dolgokban még nincs befejezve. Olvassátok el és
jól tegyétek el, nem beszélve róla senkinek. Ott van a rólam készült rajz is.
Szakálammal meg akartalak lepni benneteket, azért nem emlitettem soha, de
meggondoltam, hogy lenyirhatnak s a képet is elvehetik s igy inkább elárulom inkognitómat. A kijevi csomag cimzését, egy példányát a számomnak,
a Tőletek hivatalosan és titokban kapott leveleket, mind emlékképen hazaküldtem, amelyekhez helyezzétek a tőlem kapott leveleket is, és jól tegyétek el. A 11. és 12. csomagot is rendben megkaptam, november 28. és dec.
26-án. A 12.-ik csomaggal egyidejüleg kaptam Mamától az 5-ik csomagot.
Csomaggal bőven el vagyok látva, nem vagyok képes elfogyasztani, azért
ritkábban küldjétek a csomagokat. Részben Ti is a szájatoktól vonjátok el,
másrészt nekem is sok. Még egy jó ideig nincs szükségem rántásra és főzni
valót egyáltalán ne küldjetek, mert még a régiek is állanak, nem lévén időm
a főzésre. Megkaptam a dec. 15.-én irt leveledet és tegnap dec. 25.-én irtam
egy hivatalos levelet, azt is meg kell kapnatok. Dec. 5.-én irtam két egyforma levelet, két különböző egyén által küldtem, az egyiket a Magdi huszti
cimére, a másikat pedig postás Magda cimére; remélem legalább az egyiket
megkapjátok. Ezek a levelek hosszuak és részletesek s névszerint felsorolom
azon papokat, akiknek sorsáról biztos tudomásom nincs. Erre, valamint az ott
feltett kérdésekre választ várok leveles-kekszben. A kekszek legyenek valamivel kisebbek, mint az utolsó csomagban volt és forditva, azokat, amelyben
van levél, ne kenjétek meg cukorral, csak az üresek legyenek megkenve. Ezt
jól jegyezzétek meg magatoknak. A „шарф”, amit nem értettél meg, az sál.
A szvetterem és téli harisnyáim meg vannak s igy csak sálra van még szükségem. Minden csomagban elég 1. levelezőlap (mert van belőle már elég),
két-három boriték és egy kockás füzet. Irjatok gyakran és lehetőleg röviden,
mert talán lusták elolvasni a hosszu leveleket s azért nem adják kézhez. Tehát
röviden és velősen irjatok. Egészségileg most már teljesen rendben vagyok,
a normális sulyomat már visszanyertem csomagjaitok hatása alatt. Én is ugy
voltam, mint cselédjeim, az első hónapokban falnak és ha beteltek, kevesebbet esznek. Eddig is elég volt a csomag, de most már beteltem, kevesebbet
eszem s mindég marad csomagtól csomagig, halmozni meg nem igen lehet,
mert kifogásolják. Kiváncsi vagyok, milyen könyveket koboztak el, oroszokat vagy magyarokat is? Nagyon örülök, hogy a hivek egy része kitart. A pap
nélkül temetettekért én itt elvégzem mindég a temetést és ha Isten segit, otthon is a temetőben, a sir felett el fogom végezni. Eddig azonban csak 3. esetről tudok, Turkánya, Bóra Vaszily és a Pekárcsén Etelét. Nagyon reméltünk a
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nyáron és csalódtunk, most minden reményünk a tavaszban van. Mi itt ujságot rendszeresen olvasunk s igy a helyi lapokban közölt hireket tudjuk, csak a
külföldi rádió hirei érdekelnének. Reméljük a legjobbakat és hiszem, hogy a
jó Isten meghallgatja ugy a Ti, mint az én imáimat. Borzasztóan vágyom már
utánatok és különösen szombaton délután és vasárnap, amikor tudom, hogy
együtt vagytok mindnyájan, sokat gondolok Reátok. A „Feljegyzéseim”-ben
minden a legnagyobb részletességgel van leirva s igy mindent a legnagyobb
pontossággal megtudtok. Ha megkaptátok, rögtön irjatok egy levelezőlapot
röviden, hogy a csomagot tőlem megkaptátok.
Szeretettel csókollak mindnyájatokat:
Apu.
39. Magdolna lányomtól hivatalosan kapott 4. levelem
С. І. Х. !
Хуст. 10. І. 1951.
Érk: 1951 І/29.71
Дорогий Няньочку!
Не знаю чи дістаєте Ви наші листи чи ні, але я все таки пишу.
Дуже много би було що писати, але не знаю з чого почати.
Починаю з домашніх. Мамка здорова слава Богу, Катерина учить
іще і я ще учуся і Данило. Ми всі здорові. Тепер у нас розпочалися зимні
екзамени. Дуже тяжкі і я трохи боюся від них, але коли подумаю, що Ви
за мене молитеся, то зразу страх відлетить. Кобым скоро здала державні
іспити, то вже ліпше буде і Мамці і мені. Няньочку, я учуся добре тільки
одна в мене 3 з історії партії. Це тому, що прийшов новий директор. Він
ще нас не впізнає і виставив оцінки, як хотів.
Не журіться за нас дорогий Няньку, ми тут якось виживемо, тільки
Ви сокотіть на себе на своє здоров’я. Тільки, щоб Ви були здорові, а далі
Бог поможе я дуже велику надію маю.
Про новості, які є у Копани Мамка напише, бо я мож казати ніколи
дома не буваю. Піду в суботу вечером, а вже у неділю пополудню треба
вертатися. Так, що я нічого не знаю, хто женився і вмирає. Перед різдвом зарізалисьмо свиня, досить товста була солонина, може на 4 перети,
було і ковбасок доста і все. Тепер у нас і молоко є, бо Аннина корова у
телилася, та все дадуть нам мало молока запити. Мелаю хочемо купити
у колгоспі. Чонка Довгий так дешево дає нам по протекції, що дурні
бысьме не купити і капусту, 1 мажу дав нам задор, і як може так помагає
дуже добрий чоловік, хотяй суботник. Видите тепер можна видіти, що
ни все золото, що світиться. І куратори казали Мамці абы продала кол71

Levelezőlap: Караганда 7. Почтовый ящик 16/7 Бендас Степан Михайлович. Feladó: Закарпатська
область. г. Хуст. вул. Маяковського № 2. Бендас М. С.
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госпові печку, яка була в спальні за мелай. Мамка так і хоче зробити. Я
так думаю, що і кожаний бутор би треба продати, бо дуже велике місце
занимать.
Федорчак іще в нас є, але чим дальше тим менше ему вірують
люди. Якраз сьогодні я була тут в Хусті в однієї Могдушко нинії, прізвище її не знаю (Dzuróvcsik Mihályné), тільки знаю, що чоловік її туди
десь де Ви. Вона говорила що Ви та її чоловік дуже булисьте добрі. Дуже
жалує Вас з однієї сторони, а з другої радуєся, що не помилилася у Вас.
У неї і син десь туди.
Ваш кум з Малої Копані великий п’яниця. І він і жона його зовсім
сідими стали. А у Мамки ще дуже мало сідого волося.
Різдво пройшло досить добре, але дуже сумно. Каждої минути ми
тільки Вас споминали і на Вас Наньочку мій дорогенький думали тільки.
Якось і їда і пиття не хотіло проходити через горло все давило нас. Дасть
Бог іще і веселе різдво.
Записали мене у семирічку учити 5-7 класи, але на педраді вирішили не давати мене у семирічну школу, а десь в якийсь глухий куточок
Верховини. Знаєте чому. 1.) Не можете собі представити, яка я стала
серйозна „tanitó nénike”. Але це все стільки много їм, як їлам, а крумплі
печені май люблю. Як прийдете додому не впізнаєте Івана, Ірму, Данила,
а може і мене так всі виросли, посерйознічали що раз. Іван уже настоящий „пан учитель”. Хотяй Няньочку мені все кажуть, щоб я відказалась
від Вас, але я не тільки не відказуюся, а й з каждим днем май гордійшам
за Вас і горжуся тим, що не в каждого є такий Нянько, як у мене. Я Вас,
Няньочку дуже, дуже люблю! Цілує Вас у руки і ваші сліди цілує, Вас
дуже любима дочка
Магдалина.
Lapszéli jegyzet: 1.) Mert nem volt hajlandó a konszomolba belépni és
az apja nem volt hajlandó hittagadóvá lenni.
Lapszéli jegyzet: Бажаю Вам, щоб цей Новий рік приніс Вам багато
радостей і щастя.
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40. Katalin leányomtól hivatalos úton kapott 4. levél
Четово. 15. І. 1951.
Érk: 1951 II/2.72
Р+С.
Дорогенький Няньочку!
Як часто лиш можу, так часто решила письма Вам писать.
Все пишем, только никак не удаëтся. Я очень больна была, хотели
меня послать на курорт. Но, хворота моя началася от значка Марии. Але
дякую моей спокойности хворота скоро перешла.
Так на учителских нарадах мне надо было там сидеть от А до Я.
На святый вечер я и не была дома. Только в неделю пришла домой, а в
середу уже отошла сюда. На святый вечер я в Берегове в Бабушки была.
Очень хорошо провели вечер. Вспомнили про давные часы. И споминали про этых которые далеко от нас.
Я здесь скромно проживаю, как могу, так стараюсь. Хозяины хорошие тоже и другие люди.
От Стëпкы получили письмо, которому очень рады были. Пишет,
что хорошо ему работается. Спрашивает про своих товарищей, куда и
где они живут.
Дорогой Няньку! За мной очень следит один мальчик, не знаю, что
с этого выйдëт. Никак не могу от него оторватся.
Свята провели хорошо, только Вы отсуствовали среди нас. Но Вас
всегда споминали и стаканы на Вашое здоровя выпорознювали.
Дони ходит в школу, но если будете писать письмо, то напишите
ему несколько слов, чтобы был послушным и хорошим мальчиком, чтобы Мамку слушал.
Мамка очень хорошо выгладает, пополнела, уже и не курит так часто, спокойна за Вас.
Магдалина тоже хорошо учится, ей присуждено щастя, всегда
щастливая во всех своих делах. Только мне ничего не ведëтся, не знаю
кто мог проклясть меня.
Дорогой Няньку, Вы за нас не беспокойтесь, нам всë полностю
есть, только Вас нет между нами.
Погода в нас весенная, солнышко тëпло греет, ветер помалу повевает.
Чонка (Довгий) очень хорошо поводится с нами, помогает там где
знает и может. И несколько таких людей есть еще, только не знаю их
имена. Знаете Няньку, я очень мало бывала дома, так что не дуже познаю
людей. На всех таки, от Бога прошу, чтобы в десяти кратном отплатил
им доброту. Думаю, что таких как я Бог послушает.
72
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Бабушка в Мукачеве тоже хорошо мается. Стрый был с киевским епископом в Берегове отправлять свято Миколая. Мне это Бабушка говорила.
Передают Вам привет все знакомые и родители.
Для Нянька прошу от Бога терпения и счастливо перенести тот
крест, который взял на себя за всех нас.
Думаю, что получите это письмо.
Крепко целует Ваши трудовые руки дочь
Екатерина.
41. Bendász István feleségétől kapott 4. hivatalos levele
Érk. 1951 I/17
Дорогій Піштику! Думаю што мое писмо од мене ужесь достав?
Много думаеме и говориме про Тебе. И Даниіл написав открытку. Дустав? Як твое здоровля. Мы слава Богу здорові. Заслали Тобі у 13-му
пакунку меду, колбасы, шкварки, сахар, пряники, сушеный хліб, догану.
Цигарети, гребінь, іглу, шал, на шию великий. Добрый теплый, то Катарина купила Тобі у подарунок. 1 открытку, кофертку(кофертка = конверт
– Б. Д.) и папір. На шал дуже сокоти. У нас до сих пор ни было студено.
Ныні 1-го януаря падав мало сніг, але калом (кал = болото – Б. Д.) стало. Мороз дуже малый. Тепер зачинає у нас быти студено. Учора 1-ший
день што зайшлисьме до хижі зовсім. На веранді клали огень лише. У
нашій спални не кладеме огинь, так спиме. У Анниной хижі сидиме у
теплум. – Шпоруеме из дровами. Свиню сьме зарізали. Дуже файно выдало натопилисьме мало и на дым поклалисьме, абы было што Тобі у
пакунках посилати. У нас Ты першый. Так за Тобою ся журиме няньку.
Што и не можу Тобі описати. Абысь не захворів і голоден абысь не быв.
– Бо знаю што то дуже добре упадеся. Катарина и Даніил на 10 днів
мают вакацію. Лиш Магдалина ходить до школи. Приближае руздво.
Знаеш Опку і не чекаю якось, гудтепер (гудтепер = минулого року – Б.
Д.) дуже сумно отпровадили. И тепер так само буде без Тебе. Новостей у
сельї не дуже е. У жони, Анниного брата, Ивана народилася 5-та дітина
дівочка, за 4-ма хлопцями. (Ірмочка, народилася 30-го грудня 1950 р., її
похрестив о. Іван Семедій 12-го липня 1953 р. – Б. Д.)73. Та е радость, и
у Маркулинець Еллы дівочка народилася, (дитина народилася 5 грудня
1951 р. і назвали її Анночкою, але тільки 2-го серпня 1953 р. хрестив о.
Іван Семедій – Б. Д.)74 та радуються. – Кажуть што 85 дітей сего году
народилося у селі. Сакалош Настинец перебрав бірувство. Я сього року
здачу (здача = сільськогосподарський податок – Б. Д.) што мала, слава
73
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Богу выплатила, не маю нич платити. Тепер хочу ити до Ивана Довгого
(Иван Чонка, голова колгоспу. Довгий то його називка у селі – Б. Д.) за
мелай говорити. Любила бым купити свинятко. Лиш ние чим годовати,
мушу рушитися кудись. Што быв мелай на поді страшно мыши переіли.
– Тяжко ми без Тебе, усюде сама маю ити. Од Магдалини дустала уже
2 писма. Дуже радуюся што уже здорова і прийшла до себе. Через літо
дуже слабо вызирала. Нянько (о. Юлій Бачинський – Б. Д.) добре ся мае.
У Берегові теж усі добре ся мають. – Я правда нігде не была. Катарина
ходить усе до Берегова на наради сюди туди заскочить до Бабки. З Мукачева не пишуть, я ім писала, ще не дустала одповідь од них. Мішу (брат
о. Стефана, Михайло Бендас, який возз’єднався з православ’ям – Б. Д.)
быв у літі у нас, из аутом йшов через Копаню, і зайшов на пару мінут,
хотів мене повести до Мукачова. Лиш я не пушла, ауто полно было из
ними (из ними = православними попами – Б. Д.). – Діти не хотіли лишитися самі дома. Усі посилають Тобі поздоровленія. И мы много много
раз цілуеме Тебе. Оньу.
Попов. Іван, гостиць (гостиць = подагра – Б. Д.) ци што мае, на коштурах (mankó) ходить. Я ни виділа його, Анна и Андрій виділи. Дуже
лихо вигладае. Кажуть, што жалують іх, бо тяжко жиють. Erzsike néni п.
Міці нині тоже чую што из ними жиють.
42. Bendász István feleségétől kapott 6. hivatalos levele
Коп 1951. Я. 23
Érk: 1951. II/12.
Magyarázat: Értesités, hogy a csomagot, amelyben „Feljegyzéseim”-et küldtem, megkapták.
Дорогий Стефане
Посилку в полности получила 16-го януара 1951. Письмо 19-го. И
открытку. Мы всі дома здорові. Магдалина писала, зовсім здорова. Радуюся. Шал думаю получил?
Много раз поздоровляю и цілуеме Тебе Марія и Даніил.
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43. Bendász István feleségétől kapott 5. hivatalos levele
Érk. 1951 I/28.
Дорогий Піштику! Пристав собі, я из постели пишу се письмо.
Таку велику „influenza” maju 49 градусів і 5 горячки. Туй лежу у Анниной хижі, коло двери у постели сама, мож казати цілий день. Думала бы
я се переже што я туй буду лежати. – ... Молюся за Тебе тай плачу. – Зато
туй лежу бо там у нас у хижі не кладеме огинь так сильно. Лиш тепер
што я хвора то Анна покликала мене до себе. Я купила дрыва сего году
за 200 руб. Лиш то мы изпалили уже у едно. –
Ныні рано, Тера (Попович Терезія – Б. Д.) стара умерла. (12-го януваря.) Може без «Fedorcsаka» будуть погрібати. (Греко-католицькі вірники
без священика похоронили її – Б. Д.)75 Писала я Тобі сусіда Кішаня умерла, Петро Лемко, Шеверя Андрія донька Етела (Померла 28-го листопада
1950 р., хоронили її вірники без священика – Б. Д.)76, Довбак Пішта, Шандор бачі (Дудинський Олександр, який возз’єднався з РПЦ, помер1-го
травня 1950 р. у с. Букове Виноградівського району – Б. Д.), Szabo Балінт
(Сабов Валентин, який возз’єднався з РПЦ помер 7-го грудня 1949 р. у с.
Розтока Міжгірського райну – Б. Д.). Межи попадями Мінчічова (дружина
возз’єднанного священика Мінчич Золтана – Б. Д.) ступила на електричный друт и нагле умерла ще гуд тепер у літі 49-го года. Де они жили в
Королеві, выйшла у керт фасолю брати, а там якісь хлопці вытягнули друт
електричний на злодіі, котрі сад крали. А сирота она пуйшла та нигда ся
не вернула. Хлопці засуженьі на 25 годув. Он (Мінчіч Золтан – Б. Д.) тепер у Берегові так я чула. Старый Медвідь коло Котушки (середуща дочка
о. Юлія Бачинського – Б. Д.) живе. Знаешь. Довго хворів, а тепер Котіка
была дома, каже, што Котіца нині была у Беци, дустала добрий рецепт, тай
здоровый уже.
Піштику. Гуд тепер я до Кіева Ти послала 200 руб. пушли і 3 посилки, 100 руб, а одну посилку вернули, бо Ты уже выдти пушов. З Куйбишова ци із Москвы Ты написав, що дустав 50 рублей, а другі 50, Ти ще
не послали? Я тепер мало хвора, то посилка мало може ся упоздить. Хто
ся із тым журить або Ты мав. И Мамка радуюеться што добрі посилки
шле, я казала ім, што они у вариши (вариш = город – Б. Д.) май можуть
дустати. А я коли маю гроші тай погоди нич ни е щоб ити у вариш. Знаеш Опу што я тобі і серце бым послала. И они най допомагають. Знаеш
я із дітьми тяжко жию без Тебе.
Из галовки (галовкак = спалня – Б. Д.) кальгу продала колхозови
за 1. м ½ мелаю, што буде ержавіти. А усьо рознесуть і розкрадут. Кассу
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ще гуд тепер узали у колхоз. Там на добрум місті. – Тиглу продала. Из
того сьме жили у літі. Знаеш Опку „közös lónak turos a háta”. Як пословица каже minden közös s ők nyernek, petroleum, fa közös. Én már 7-8 kor
Danival lefekütem. Дрова купила за 200 руб., а у студени сплю. Што робити. Бог поможе. Анна и Андрій пушли на похорон на 12 годин. Полудне, а я пилую Тобі писати. Правда сякі дурниці. Тебе інтересують? Што
ми прийде у гадку. Туй сидить Тера Чічовка, а поздоровляе Тебе много,
много раз. – У Юрика и Марти народилася Ірмочка мала. »Fedorcsák«
дав имя. (Федорчак хрестив – Б. Д.)
Так не можу нич істи, одверло ми і куріня, кобым уже ся отсоктовала оттого. Але знаеш Опу! Коли ми тяжко здогадаю за Тебе и добре ми
закурити и не думати. Доста того што я Тобі посилаю? Папірки не все
мож дустати. –
Из доганом што чиниш, як куриш? І як доган хоснуеш? Чекаю
открытку из посилки, такам тепер нетерпелива. Учора выбубнали
(kidobolták – B. D.), што свині уже на ваґовгід треба нести різати, хто
дома заріже 300 рбл. штраф. Я Анні дала из кишок, мае іти на молоко, а
она дасть нам зато молока.
Я не маю корову не треба ми нияку здачу (здача = сільськогосподарський податок – Б. Д.) платити. – Гуд той што минув тяжкий быв
для мене. Платила та платила як „офізар” (офіцер – tiszt; „fizetni, mint a
katonatiszt” – Sz. F.). Як каже пословица.
Доніово платя готове. 40 руб просить Фері за шитя, дуже добре
пошив. Надраґи довгі з гумов. Блюзка з переду з цібзаром и из гумов
з долу затягнена, блузка дуже добре стоить на Донійови. Доні до гола
обстрижений. Вырус. Вырус. Уже мы думали, як я буду мати гроші даме
ся зфотографовати. Мож бы Ти послати, дозволять фотографію, нет? Як
думаеш?
Могда тепер хоче дати чізми учинити у старого Андрія. Старому Андрійов и за поправки топанків довжнам была. – Дала юму два
стулці из канцеларні за 60 руб. Просив дуже, а діти казали най даю.
Свереньок Міша, Іvan, Аннин брат, тай Юра на Святый вечур у ночи
прийшли, у 2 часи колядовати. Тобі „С нами Бог” співали. Розділилися
одні горі другі дулю, та так свята минули. Мені без Тебе тяжко было и
не весело. Котов Святий вечер у Берегові святковала, бо наради мала.
Лиш у Неділю прийшла дому вечером, а у середу уже пушла назад до
Четова. – У четвер 11-го начинаеся учоба. Посилки получил у децембру? Тай сего місяця? Шал дуже добрый, буде Ти ся любити. Теплий
Няньку солодкій так Тя буде гріти, так ся радую. Такам супокуйна што
не ззябеш. Ковбаси, суп любиш? Мед? Опку знаеш што думаю, я по- 104 -

пробую Ти заслати „porlosi” кіста не высушеньі може не зказило бы ся,
студено уже. Як ся выбудить шинку ти зашлю, не знаю варену або ніт?
Туй у нас снігу не было лиш одень день осіння погода. Ни треба
много дров. Андрій тепер сухі сливи вырубав и тото палиме туй у них у
хижі. Сего году гуси не держу. Любила бым держати позад піря. Знаеш
лиш барани два суть оба ся укотили і дали файно молока.
Обое баранчики мали, оден исьме зарізали на Андрашув день, а
оден хотів Андрій зарізати на Миколи, а издох, переівся мелаю. –
Я дустала од дітей на руздво топанки, „kölni víz”, жабалоку (жабаловка = носова хустка – Б. Д.), фогкефе і пасту. Я ім і Ірмі купила
цатканисті шірінки (ширінка = хустка – Б. Д.) на голову, дуже ім ся любили шірінки, так ся радовали. Даніилови сорочку. Анні одну миску тай
дівань парнинку білу из тых што у Новоселици мы вышивали. Андрій
цігарети та нотес і церузу. Мусай чинити сесе. –
Кончаю Опку письмо. Так жалую, говорила бым из тобою ще.
Опят ти напишу. І посилку пошлью отмінно. Чекай Опку солоткій наш.
Поздоровляеме и много, много раз цилуеме Тебе. Твоя Бобіка.
44. Dániel fiamtól kapott 3. levelem
Велика Копаня, 1951. II. 04.77

Érk: 1951 III/5.78

Дорогий Няньку!!!
Я сьогодні 4 ІІ 51 р цілий день був на Мочилі (невеличке озеро
серед поля, у якому жони мочили коноплі – Б. Д.) возився на коньках,
дуже добре було возитися. У нас є вже в сусіді один шофер знаєте хто?,
це Іван Сакалош. Я вчусь добре і не дістаю двійок, а дістаю оцінку 5 або
4. На цю откритку підпишеся Тасьо і Андрій Неймет. Це я пишу тепер
на уроці географії, нас географію вчить Зазимко Сергій Іванович. Багато
раз Вас цілує і здоровить ваш син: Данило./: Неймет:/ Ниймет.
/: Вилюсь. Т:/ Вилюсь
Закарпатська область. Севлюшський район.
с. Вел.-Копаня № 99.
Бендас Данило Ст.

77

78

A levél megírásának a helyére a postai bélyegzőn szereplő megjelölésből, a megírás idejére pedig a levélben
szereplő dátumból következtethetünk.
г. Караганда 7. п/я 16/7.
Бендас Стефану Михайловичу.
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45. Bendász István feleségétől kapott 7. hivatalos levele
Копаня 8. Febr 1951.
Érk.: 1951 III/9.
Дорогій Стефанку! 6-го сего місяця дала на пошту посилку Тобі. –
Открытку получил? У якій пишу Ти, што посилку з Твоими непотрібними вещами получила у майвеликім порядку. – Письмо тоже сьме получили. Вчера 7-го получили открытку из посилки. Дуже ся радуеме, што
пишеш, што Ты здоровый. Слава Богу! Я знову была хвора навернулася
„Influenza” на мене. Ще все кашлю, а істи нич ни можу. Катарина была
дома, читала твое письмо. Магда учора вечір пушла до Хуста, 2 тыж ні
была дома. У великой работі сьме были. Мылисьме платя, мало харилисьме. Знаеш Опку не ем така дурна, як давно. Лиш тото чиню што мусай.
Мамці писалам, а они нич не пишуть, я гроші не маю ходити. И они не
идуть не знаю за ньі нич як ся мають. Тобі пишуть? И до Берегова не иду,
знаеш матеріалньі наші обставини тяжкі. – А не раз і дяки немаю пораз до
нічого, май люблю сама быти. У вас погода яка, туй мож казати зими и не
было. Febr. 8-го, а осіння погода. Нового нич ние. Ласловка умерла баба.
Ниньі погрібали. – У Грицьковоі Маріі, сусіди, хлопчик народився. Купилам 3 м. мелаю. Хочу свинятко купити. В суботу купила вуз дров рубаних
за 60 руб. – Раз Андрій купить, раз я. И они так купили. Нафту і сіль все
так купуеме. Я нафту мало звыкла хосновати скоро идеме з Доніом спати
и учора у сім ми уже у постели были. У суботу у неділю, коли діти дома,
тогди уже говориме, посидиме довше. Стрий Юра (Оночанка) принесла
віко мелаю. Кокорчунка також. Ниньі понеслисьме у млин молоти. Уже
звыклисьме куповати хліб. Не знаю ци будеш довольный із посилков? Солодкый Няньку! Сокоти на себе на здоровля. Шал любиться Тобі, теплый?
Поздоровляють Тебе – усі.И мы цілуеме Тя з найвеликою любовію.
Оньу.
46. Murányi Miklós vikárius, rab- és paptársamtól kapott levelem másolata
(Idegenektől, ugy otthonról, mint a lágerekből rabtársaimtól
illegális uton (feketén) kapott 2. levél)
Murányi Miklós vikárius, rab- és paptársamtól,
Karagandában 1952. febr. 12-én kapott levél másolata
K. Pista!
Én a Te régi helyeden vagyok. Nagyon szerettem volna Veled találkozni, de Isten akarata ugy látszik más volt. Sok oltártestvérünk van a kör- 106 -

nyéken, minddel szeretnék találkozni, de nem tudom sikerül-e. Mindenkire állandóan gondolok és sokat imádkozom értünk és értük. Ha irsz haza,
add át üdvözletemet a családodnak. Én még élek, bár nem vagyok nagyon
egészséges. Ilniczky 1947-ben meghalt tüdővészben. – Szeretettel csókol:
Murányi
A levél átadója egy igen rendes fiu, ő majd többet mond neked rólam.
Ajánlom őt figyelmedbe.
Miklós
ehhez hozzá van csatolva az eredeti levél
47. Katalin leányomtól hivatalos úton kapott 5. levél
Оросиево, 15. ІІ. 1951 г.
Érk: 1951 III/II79
P+C.
Миленький Няньку!
Наверно ожидаете от нас письма, мы очень часто пишем, но не
знаем получаете ли Вы их.
Дорогой Няньку меня снова перевели в другое село на работу,
здесь лучше, люди хорошие, а вообще всяко лучше. До тех пор, я не
могла ничего добиться, а здесь так себя чувствую как дома.
В многих моих поступках чуствую Ваши молитвы за нас и за
меня. Слава Богу Нянëчку всë у нас по старому ничего нам не хибит
окрем Вас.
Про мой живот много бы писать, но нечего слушать, особенно
читать.
Погода в нас тëплая, среди февраля месяца почти весна показывается. Вже все починают насадживать коло домов огородики.
В Вашего бывшого приятеля (Karczub Pál – megj.) уже 16 детей,
11 девочек и 5 мальчиков. Он хорошо чувствует себя, прошлой недели я встретилась с ним хорошо выпозирует, очень спрашивал как
поживаем.
Магдалина и Доні очень хорошо учаться, выросли, Мамка поправилась, очень хорошая стала. Про себя если хорошего не могу
писать, плохое не пишу. Только то, что мне ничего всегда не везет,
между нами мне суждена эта дорога. Но Вы не безпокойтесь, это всë
я пройду, как летучая ласточка.
Теперь редко еду домой, когда приеду, то всегда ожидает меня
какая то радость. Письма нахожу дома старых товарищей, родных и
знакомых.
79

Címzés: Город Караганда 7 Почт. ящик 16/7 Бендас Стефану Михайловичу Feladó: Закарп. обл.
Береговский р-н село Оросиево почта Мужиево № д 111.
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Поздоровляют Нянька все знакомые, бывшие друзя и родные ближние.
Целует Ваши руки много раз, и обнимает незабываемая дочь
Екатерина.
48. Katalin leányomtól hivatalos úton kapott 6. levél
Оросиево, 16. III. 1951 года.
Érk: 1951 III/3180
P+C.
Дорогенький Нянëчку!
Чувствуючи Вашую просьбу до Бога за блудную дочь, очень много
мне помагает.
10 числа был в нашей школе методкущ, на котором и мне было
призначено урок провести с венгерского чтения. Всë прошло хорошо.
Здесь были и с области Данко и с Мукачева Чопей, я его не знаю, но он
нашу фамилию знает.
Сегодня 15-го числа получила от Мамки письмо, в котором пишет
что уже 15-тую посылку заслала.
Доні хворый был на грипп. Сейчас ничего не знаю что с ним. Мамка, когда я была дома хорошо чувствовала себя, как и все домашние.
Магдалина на практике, Шарика в дороге, очень хорошо ведëтся ей.
Очень счастливая в жизни.
Вже очень давно была я дома. Не могу часто ходить, потому, что
очень далеко от станции, во вторых завпед не пускает,во третем денег не
хватает.
Дедушка хорошо себя чуствует, всех нас здоровит, радый, что получает письма и посылки.
Дорогенький Няньку, за нас не безпокойтесь, нам всë хватает, работаем в спокойности. Берегите себя, долгий срок, но мы с терпением
ожидаем радостную встречу.
Все посылают привет. Крепко целует и обнимает с далека дочь
Екатерина.
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Címzés: Караганда 7 П/я 16/7 Бендас Стефану Михайловичу Feladó: Закарпатская область, Береговский
р-н п. Мужиево село Оросиево. № д. 111. Бендас Екатерина Степановна.
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49. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 22. (6.) levele
1951. március 20-a után
+D. a J. Kr. !81
Édes Babykám és Drága Gyermekeim!
Kétségbejtő az a tudat, hogy nem tudok eljuttatni hozzátok levelet. Itt
most már olyan nagy a fegyelem, hogy amig eddig csak a levél elküldése volt
probléma, most már annak a megirása is nagy nehézségekbe ütközik, t.i. a felügyelők majdnem állandóan velünk vannak, még a munkahelyen is s éberen
figyelnek minket. Próbálkozom minden uton-módon s nem tudok hozzátok
juttatni egy levelet. Apa ugy látszik szerencsésebb helyzetben van, valószinüleg egy állandó és megbizható pasasa van, aki lelkiismeretesen továbbitja
a leveleket. Nálunk a szabad egyéneket gyakran változtatják, hogy ne nagyon
barátkozzunk össze velük.
Márc. 20-án megkaptam Tőletek a 15.-ik csomagot teljes rendben leveleddel együtt. Leveled bezsirozódott s bár tintával volt irva, nehezen volt
olvasható, az előbbi pedig, amely ceruzával iródott, még nehezebben, azért
a leveleket mindég tintával ird s lehetőleg celofánnal vond be. Kérded, elég
e a csomag. Nagyon elég, sőt arra kérlek, ritkábban küldjél (5. hetenkint),
mert itt halmozni nem nagyon lehet és Mamáéktól is kapok csomagokat. Tegnap kaptam Mamától a 7.-ik csomagot és a Mama csomagjai is kiadósak.
Egyenlőre főzni valókat és rántást ne küldjél. Dohányt vagy 2. csomagban
szintén ne küldjél, mert Mamától is kaptam s igy 2. hónapra el vagyok látva;
cigarettát küldjél. A dohányt ujságpapirban szivom, mint mindenki itt s igy
cigaretta-papirért ne nagyon törd magadat. Papirt sem küldj egyenlőre, az
is van elég, most „Feljegyzéseim”-et nem folytatom tovább, örülök, hogy a
már megirt 50. lapot sikerült hazaküldenem, mert a mostani fegyelem mellett
semmiféleképen nem tudtam volna dugdosni és megmenteni. Ellenben küldjél több boritékot, mert ez már nincs. Semmiféle ruhanemüt ne küldjél, mert
az itt csak vesződség.
Irtátok, hogy „Feljegyzéseim”-et megkaptátok. Az első 5. lapot levelekben próbáltam hazaküldeni, de ezek ugy látszik elvesztek, s azért kezdődik
a 6.-ik lappal. Onnan tudomást szerezhettek a legapróbb részletekig mindarról, ami velem történt elfogatásomtól 1950. végéig. Ebben küldtem egy ceruzarajzot is magamról, de erről nem tesztek emlitést. Addigi leveleimben nem
tettem emlitést, hogy szakált növesztettem, mert hazajövet meg akartalak lepni benneteket szakálommal, de amikor láttam, hogy a fegyelem folytán, hajam és szakálom kezd bajban forogni, lerajzoltattam magamat, hogy legalább
81

Cím: УССP. Закарпатская обл. город: Хуст. ул. Мaяковского № 2. Маркочань Eлисавета Эрнестовна.
(Magdi leanyom háziasszonyának cime)
Адрес отправителя: nincs.
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ennyi emlékem maradjon szakálos koromból s igy ezt hazaküldve el kellett
árulnom szakálos voltamat. Előrelátásom helyénvaló volt, mert 1951. febr.
16.-án hajamat és szakálomat lenyirták. Nem irjátok, hogy tetszettem szakálban. Itt mindenki sajnálja szakálamat, mindnyájan azon véleményen vannak,
hogy szép szakálom volt s nekem nagyon jól állt. Egy számot is hazaküldtem
emlékképen abbol a korból, amikor ugy hivtak, hogy „E-680”. Hazaküldtem,
az 1950-ben Tőletek kapott összes leveleket is. Ezeket tegyétek el nekem.
Az 1951-es szerencsésebb reám nézve leveleiteket illetőleg, t.i. már eddig 15. levelet és lapot kaptam Tőletek a kekszes leveleket nem számitva,
ezeket olvasás után megsemisitem, mert most már tartani őket veszélyes.
Most meg áttérek arra a szélhámos asszonyra. Babykám, ne ugorjatok
be senkinek. Itt látogatást nem engedélyeznek senki fiának, még csak „peredácsát” sem engedélyeznek, még a helybeliek is postán küldik a csomagokat.
Tehát a férjét itt senki nem látogatta s igy engem sem láthatott senki, még
kevésbbé beszélt, vagy adott valamit is. Még az 5.-ik ponton volt egy Bubrják
nevü szentmiklósi fiatalember és egy Orosz nevü Munkács környéki elégé
szélhámos pasas, akinek a felesége nem rég került haza a lágerből (szintén
le volt csukva) s valószinüleg ez az asszony szélhámoskodik. Valószinüleg
a férje megirta, kik vannak vele kárpátaljaiak és most ezeket zsarolja, mert a
huszti Ujhelyi Győző is kapott az anyjától levelet, amelyben szintén ir erről
az asszonyról. Ha lehet, erről értesitsétek Huszton özv. Ujhelyi Lászlónét is,
aki valahol a Nagyág hidja utáni kis utcában lakik, hogy be ne ugorjon és ne
csináljon magának ezres kiadást az ide utazással, mert még csak a városba
sem engedik be, nem hogy a lágerbe. Azt a szegény anyát még azzal is megijesztette, hogy fia a végsőkön van és tüdőbajos; mondjátok meg neki, hogy
fia él és virul, semmi baja nincs.
Itt a lágerben mindég többen és többen vagyunk. Már 2100. a létszámunk és heringmódra össze vagyunk zsufolva. A január végén érkezett csoportban, a környező tanyákról összeszedték a politikai foglyokat, akik addig
majdnem szabadon éltek s nem is érezték, hogy foglyok. Ezek között érkezett
két kárpátaljai, egy Petricska Mihály nevü szentmikósi gimnáziumott végzett
fiu és Gaár Béla, az ungvári hires Gaár-sütőde tulajdonosa (tart. főhadnagy).
Ennek a felesége esetleg hozzád fog fordulni információért, mond el neki,
milyen az itteni lágeregben a fegyelem (2. levél évente, munkáért nem fizetnek, koszt gyenge). De a leveles-kekszről hallgass. Ezzel a csoportal érkezett
21 anyaországi magyar is, köztük intelligens emberek is. Az ezután érkező
csoport, majdnem kivétel nélkül féllábu, félkezü, puklis stb. nyomorékokból
áll s Szibériából hozták őket. Ugy látszik, az összes politikai elitélteket, ilyen
speciális fegyelmü lágerekbe összpontositják.
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Emlitettem, hogy napról-napra nagyobb a fegyelem és jöhett olyan idő,
amikor egyáltalán nem fogok tudni irni kerülő uton. Erre tehát legyetek elkészülve s ne essetek kétségbe. Pénzre szükségem nincs és ha lesz, a csomagot nyugtázó lapon nem Julievnának, hanem Sztefánovnának foglak cimezni.
Pénzt csomagban küldjetek, de ne eldugva, hanem nyiltan, fent egy boritékba
téve, t.i. az eldugott pénzt elkobozzák, de a nyiltan küldöttet számlámra irják.
Egészségem egészen jó és testben is az otthoni rendes állapotban vagyok,
hála Nektek a csomagokért, amelyeket – érzem és tudom, – hogy magatoktól
megvonva, nekem juttatjátok. Annyi az egész, hogy fáradtnak és kimerültnek
érzem magam, ami nem is csodálatos, mert testi munkához szokva nem voltam s vén napjaimra ezt nehezen tudom megszokni. Nap-nap után, megállás
nélkül munkába járok.
Még eddig határozott választ nem adtatok ezekre a dolgokra vonatkozólag: 1) a 2-köteg családi okmányt, amelyet a könyveimmel együtt vittek el,
visszaadta-e a cseka?, 2) azt a fekete fedelü füzetet és egy félig irt számtan
füzetet, amelyben a papokra vonatkozó adatok voltak, visszaadta-e a cseka?,
3) az elvitt könyveimből visszaadtak-e valamit vagy semmit?, 4) az akkor
velem el nem vitt könyveimért visszajöttek-e vagy sem?, 5) A „Liber de statu
animárum”-ot, amelyre a „jegyzőnek” fájt a foga, visszaadták-e?, 6) a községre vonatkozó okmányokat, amelyeket velem Ungvárra vittek, visszaadták-e?
Ezekre vonatkózolag adjatok határozott választ nekem leveles-kekszben.
Eddig 75. papunkról tudom, hogy le vannak csukva, de ezeket sem tudom
biztosan. Ezek a következők: Máramarosból: Apa, Szavcsuk, Mikita, Veres,
Marina János, Marina Lőrinc (ez a 3. oláh pap), Zseltvay Fedor, Petenykó, Román Tóni, Lyachovics Mityu, Mózer, Ruszinkó és Popovics Döme. Ugocsából:
Iváncsó Gyula, Matejkó, Choma, Suba Dénes, Minya, Kökörcsény, Harajda,
Karpinec János, Mikulyák, Matécsa, Zombory, Egressy Mityu, az öreg Simsa
és én. Beregből: Terbán, Bokotey, Legeza Pista, Tiliscsák, Sereghy (meghalt),
Karpinec József, Bóbita, Czibere, Romzsa a kovászói, Udut, Kampó, Thegze Miklós, Román Gyuri, Vaszkó, Bacsinszky Tódor, Stecz, Maliska, Demeter, Hrabár Béla, Szikszai Ignác, Duliskovics és Tivadar. Ungból: Bacsinszky
Dani id., Zseltvay Gyula, Zseltvay Miklós, Dzuróvcsik, Egressy Sándor, Jancsi
és Gyuri, Szabó Bandi és fia József, Klin, Hafics, Melles, Duliskovics Viktor,
Baltovics Miklós, Szkiba, Csépes, Murányi, Chira, Choma, Kohutics, Marina
Sándor, Petrik, Puskás, Bacsinszky Dani ifj. és Ortutay Elemér. A szerzetesek
közül: Lozán, Sztankaninecz és Drebitka. Nézzétek át, nincs-e tévedés benne.
Ezeken kivül, ki van még lecsukva és kik vannak otthon aláirás nélkül, ezeket
irjátok meg s a többit fogom tudni, hogy aláirták.
Kérded, mit adhattok el. Mindent adjatok el amit jónak láttok, csak ne
nélkülözzetek és az egészségetekre vigyázzatok. Tudom, hogy nagyon figyel- 111 -

nek benneteket, azért nagyon vigyázzatok, hogy ide ne kerüljetek és ki ne telepitsenek benneteket. A Kató ügye eleinte nagyon megijesztett, azt hittem a
csekával van dolga, de amikor megértettem, hogy csak elbocsátásról van szó,
megnyugodtam. Csonkapapiból Ungváron együtt voltam a 25-ös szobában a
volt biróval, Ködöböc Endrével. Most már csak a Dani betegsége aggaszt. Irjátok meg a röntgen megállapitást, de őszintén. A Sárika néni és Marci látogatását nagyon várom és örülök neki, mert nagy segitségére lesz ez a látogatás
mindnyájunknak. Remélem, most már nem csak igérgetik, de meg is teszik.
Szeretettel csókollak mindnyájatokat:
Apu.
50. Dániel fiamtól kapott 4. levelem
Копаня 17. IV – 51 р.

Érk: 1951 V/5.82

Дорогий Няньку!
Дорогий Няньку, ми Вам заслали посилку в суботу 14. IV – 51 р.
Мене вчить українську мову Гулянич Зіна Матвіївна. Няньку я занимаюсь спортом такими видами: Футболом, волейболом, плаванням, бігом і
іншими спортивними іграми. У нас уже є футбольна площадка і баскедбольна. Мені сподобається баскедбольна гра. Няньку наш навчальний
рік закінчиться 17 мая, а екзамени будуть після декілька днів. Катерина
вчить у Берегівськім окрузі в селі Оросієво. Я цей лист пишу 15. IV – 51
р., а Мамка, Анна і Андрій говорять так, як говорять в цілій Закарпатьській області. Няньку я вступив у члени охорони природи , це мені треба
охороняти природу і вбивати шкідників природи, це для мене добра наука. Нас вчить ботаніку Вилюсь Микола Йосипович, він нас вже навчив,
як треба скіпити дерева і, як треба розмножувати виноград. Тепер, коли
я цей лист пишу та Магдалина з Ірмою дримають на постели, а Андрій
ще перши не став, а вже тепер спить. Дорогий Нянтку, якщо Ви читаючи
мого листа якісь ошибки найдете, то не звертайте на ні уваги.
Няньку багато раз на Вас думаю і молюся за Вас.
Багато раз цілує Вам руки син Данило
Д Бендас.
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Címzés: г. Караганда 7 п/я 16/7 Бендас Степан Михайлович. Feladó: Закарпатська область
Виноградівський округ с. Велика Копаня № 99 Бендас Данило Степанович.
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51. Magdolna lányomtól hivatalosan kapott 5. levelem
Хуст. 23. ІV. 1951.
Érk: 1951 V/9.83
Дорогий Няньочку!
Перебачте, що я так давно не писала. Усе сяду за лист і не знаю
з чого начати. Но нічого, тепер хоть напишу довгое письмо.
Відколи я вже не писала в нас вже відбулося і двотижнева практика, яку я проводила в Копані в ІІІ-ому класі в Вилюски. Дуже добре
пройшла в мене практика. Оцінили мене на „5”.
Уже нам дали і призначенні на другий рік. Я дістала Ясіня-Стебна. Приселок коло Ясіня, але нічого, там дуже буде мені добре. Це не
тільки мене дали так далеко, але всіх з нашого класу.
І тих дівчат, що зімною на квартирі. Юлішку в Кваси, а Марію –
в Богдан. Села ще не бізівні тільки округ. Може я ще випрошуся десь
блище до Рахова. І сама не знаю, Няньочку дорогий, що робити. Дуже
би хотіли мене випроводити з школи далі вчитись в фізкультурний
інститут до Львова на 4 роки. Дуже наговорюють мене, а я така як
дурна. Я би так хотіла далі вчитись, а коли подумаю, що Мамка уже
так чекала, щоб я закінчила і дащо допомогла, тоді вся дяка відпаде.
Мені б не треба, щоб Мамка давала мені гроші і їду. Там давали б стипендію 200 крб. І я б ще якось так заробила і вижила б з цих грошей,
лиш Мамка як би була не знаю.
Як би Ви дома, Няньочку, Ви би мене знали порадити, як аби
я робила, а так мені самій рішатися на такий важкий поступок дуже
важко. Як би я закінчила інститут я би мала вищу освіту і могла б
ще учитися, що головне. Я би так хотіла хоть маленько така розумна
бути, як Ви, Няньочку мій. Нет! Я в інститут ніяк не можу піти. Хіба
пійду заочно на історичний факультет до Ужгорода. І я так, як Ви
дуже люблю історію. Няньочку, сокотіть на себе дуже. Шаріко нéнія
дуже безпокоїться за Ваше здоров’я і обіщає обов’язково до нас прийти чим скорше.
Ми всі здорові. Данило теж здоровий, легеням його нічого не є.
Катерина теж здорова і Мамочка, а мене бы і колом не добив. Займаюся фізкультурою і особливо волейболом. Наша волейбольна команда
усе перші місця займає. Няньочку я Вас дуже люблю і чекаю додому.
Цілує Вас і Ваші обі дорогі робочі руки 1000 раз.
Ваша дочка
Магдалина. Уже скоро Магдалина Степанівна. Так на ня діти
будуть кликати.
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Levelezőlap: Караганда 7. почтовый ящик 16/7. Бендас Степану Михайловичу. Feladó: Закарпатська
область. Хуст. Педучилище. Бендас М. С.
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52. Bendász István feleségétől kapott 8. hivatalos levele
Érk: 1951 IV/25
Дорогий Стуфанку!
Извини Опку за опозданіе письма. – Анні нашуй прийшла думка
хижу білити і реформу чинити. Я ся устану у туй хижі, де мы жили,
в другу комнату своі мебльі хоче покласти. Меньі буде з Данійом доста. Най чинить што хоче. Знаеш не интересуе мене. Тебе ние та нашто
меньі. Маемеся добре здоровісьме. Слава Богу. Чекаю каждый день з
15-і посилки открытку Твою нетерпеливо. Нич за Тебе не знаю дорогий
Опку ци Ты здоровый ци ты живеш? Пиши нам письмо дозволеное. Од
януаря лиш кождый місяць посилаю посилку. Ни мало Тобі? Напиши.
Будемо дві гнати. Йіч а нічим ся не жури. У Вас уже тепло? У нас погода,
дуже файна. Сонце гріе! А тепло.
Мамці писала до Мукачева. Писала я што ишла бым до них і заслали мені гроші на путь. Напишу Ти по тому усі новости. Наше житя
сумно еднородно иде. Думка моя усе у Тебе. Опку дорогий. Коли будеш
межи нами? Молимося за Тебе сокоти на себе дуже і напиши што Ти треба. Усьо ти пошлеме. Гроші? Пасту на зуби? Кефу? Нитки? Штримфльі
льітні, жабаловку? На другий тыждень высилаю посилку Тобі і цілый
колач Ти хочу заслати. Напиши, як дозволять Ти писати, як прийшла посилка? Любила бым знати. Гнала бым усе Ти. – Много раз цілуеме Тебе.
»egyetlen apukám.«
»Babikа.«
53. Bendász István feleségétől kapott 10. hivatalos levele
Копаня 29. Апр. 1951.
Érk: 1951 V/13.
Любезный Опку!
Открытку із (15) посилки получили. Радуемся што Ты живый и
здоровый. Днеська на Паску усі уедно были, про Тебе взпоминали и
думали і на Тебе. – Мы слава Богу здорові сокотиме на себе. – Даніил
здоровый, яко дуб выріс. Усі рухи, походка Твоя. Футбол и волийбол любить. – Учиться і добрый хлопчик, наглий правда, але скоро переросте.
18-го апріля я была і в Берегові і в Мукачові із Даниилом. Мамка слава
Богу здорова, добре выглядае. Бейла, Монці и Мішка здорові. Того дня
достали открытку од Тебе. Радостно читали усі. –
Про Тебе говорили і плакалисьме. У Берегові Мамка (дружина о.
Юлія Бачинського – Б. Д.) страшно худа. Гобика (третя, наймолодша
дока о. Юлія Бачинського – Б. Д.) тоже. Котушка и Фері (середуща дочка
і зять, Шмер Федор, о. Юлія Бачинського – Б. Д.) і они слабо выглядают.
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Ние Нянька! Нянько писав – здоровый. Сотини ще не виділили нам. Я
заплатила 150 руб. и 51 яйце. 1 мая зачнут позички зберати. Кури страшно погибають. Я хочу свинятко, по Великодни, купити. Не купила скорше, бо лиш погибали. Андрійовы і другі поздоровляють Тебе. – Няньку
дорогий сокоти на здоровля jіч кулько лиш можеш знаеш пословицу „У
череві сила.” Я зато змагаюся Ти посилки посилати. Ты ся ни твори лиш
jіч. Обставини наші тяжкі. Але Ты перший.
Я хочу абы Ты здоровый і кріпкий быв. Опу! Ты і не думаеш, як
мы за Тебе переживаеме. Нам без Тебе дуже тяжко. Ты е усьо наше житя.
А Ты так од нас далеко. Так плачу, не годнам Ти писати. У сельі усьо
старое. Фару выбілили і вон і з удну. Ґанок розпадае. Чонка голова, касір
Міша што був у кооперативі . А місто Фурика, Міша Чербановоі Еми
чоловік. Андрій Гулянич е у школьному буфеті и шк. Бібліотеці. Міша
в коперативі ще, чекають 4-ту дітину. Фурик Андрій чеканьошом. (Чеканьош = працівник сільради, який оголошує у селі з бубном різні розпорядження – Б. Д.). –
Мішка (йде мова про Бендас Михайла – Б. Д.) в Резіденціи (вРезиденціи православного епископа – Б . Д.) жие. Іці (Іца, колишня дружина
Михайла Бендаса – Б. Д.) ухажуе Мішка абы Пітьо (Мартон Стефан –
Б. Д.) не знав. Чистий сміх.
Іца розумна у руках держить обох. Не мае жури ще, в Ужгороді е. –
Погода тепла у нас ныні був дождь. Але перестав падати. Я маю
нежедь. (Нежедь = насморк . Б. Д.). Могда одоперла возур (возур = вікно – Б. Д.) і так мы спали, сосна мала, сперед нашого возора выросла.
Катарина, Даніил и Магдалина пушли до Берегова на волийбол. Знаеш
„потьо” ут. Та най идут. Я сама дома.
Много раз цілуеме Тебе. Опку наш, Твоя Бобіка.
54. Bendász István feleségétől kapott 9. hivatalos levele
Копаня 4 го мая 51.
Érk: 1951 V/12
Солодкий Стефанку!
Одбывся и Велигдень помалы. Куди котрі люде розийшлися по
своей роботі. Особенно на поле біжить кождый своі сотини засіяти и
изорати. В Буковині изорали на овес. Така погода тепла сонце гріе. У
Вас было уже тепло? Шал ци удався? Носиш? Нянько писав из нового
лагеря. Загналам з Мамкою посилку Йому, и гроші. И из Ясіня посилают посилки и пишуть Йому. Добре ся мае лиш посилки просить. Завтра
прийдуть діти, уже додому, чекаю іх. Даніил зовсім здоровый. Пишу
Ти новину Фурик Василь уженився, в неділю ся розписав. Узав нашу
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докторку. Усі помале ся поженят. Докторка восточна, не из наших дівчат узав. Ще Пішта Кіш неженатый. Пішта писав нам, радостно читали
його писмо, здоровый, Тебе поздоровляе. Ірма Борова, Аннина сестра,
што за Жанія ся оддала, оддалася за того брата, што Марію Бабинцьову узав. Павліна Сакалошова, старого бірова донька, оддалася за того,
што брат його умер у кусткову туберкулозу, Мамка е вдовиця, будеш
ты знати? Я іх імя не знаю. Федор. Вікт. кликали на свадьбу. Ніхто не
умер. Поздоровляють Тебе Маруся Юрашка, Маруся Вилюсова. Одным словом усі. –
Як здоровля Твое Опку? Сокоти на Себе!! Мы здорові. Так бым
любила Тебе видіти, и говорити, што у письмі, мало пишу, не маю терпеливости. Посилку Ти буду слати. Через 2 тыждні напечу ти много,
кексів, куплю порловші та сухарі высушу і помелю Ти, а из цукром замішати так добре jісти оз мигіш хліб, хоть молотий. Май добре паковати і
меньі. Ци любиш сяк? Се лиш наша одна думка обы Ты выдержав, абы
Ты хворый не быв.
Молюся Опку! Бог великий най дасть Ти кріпость, тілесну і душевну силу. На нашу радость. Много много раз цілуеме всі Твоя Бобі.
Одночасно и Опкови (о. Юлію Бачинському – Б. Д.) пишу.
Опу! Я знаю добре, що пишу з многими, многими хибами. Сміешся із мене? А „fogalmazás” щось страшное. – Але то неважно? Ugye?
Діти все ся сміют из мене. Сирота нянько, „шилобізлуе” мамчини письма. – „кажуть”, они знают правопис. Монція (дружина брата о. Стефана,
Бендас-Бендефі Бейли – Б. Д.) казала што писала бы Тобі і буде писати,
але лиш по-мадьарски, бо инак не знае. Пишуть у лагер по мадьарски,
казала Монціка, но у ваш не пишуть? Бо инак не знае? Пиши Опку, як
дозволять ти писати.
Цілую Тебе міліон раз, Оньу.
55. Bendász István feleségétől kapott 11. hivatalos levele
Берегово 1951 Юнія 7го
Érk: 1951 VI/23.
Дорогий Піштику!
Прийшла мало до Мамки із Доніом, нашчивити їх, мало туй буду а
пак иду до Мукачова. Слава Богу открытку достали Твою, посилку 16-ту
получил и Ты здоровый. Одночасно пишу и Опкови и он теж здоровый
посилки просит. И мы здорові. Сядеме, ціла фамилія, та о Вас говориме,
усе за Вас згадуеме. Ты уже мав достати 17- у посилку? Добра была сеся
посилка? Хліб сушеный, зато посилаю молотий, сяк добре паковати, и
од сушеного зуби не выломлятся. Змішай із цукром хліб, так добре jicти.
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Гроші 50 руб. в посилці на Твуй счет послала Опукам.
Катарина ще до 20-го юнія е на місті. Купила собі біціклі за 300
руб. доста добрі. Магда ще не кончила, іспиты мае. Даніил здав на 5-тки.
Мамка купила свинятко субі. Малое файное. Мы ще не купили на другий місяць доста буде. Буде кому ще істи. З Мамкою рано идеме коло
7-8 годин на варишський пяц (városi piac – Sz. F.). Полеме (gyomláljuk –
B. D.) городчик малий. Идеме до Котушки або они придут до Мамки. А
так жиемо по мало з дня на день. Тебе чекаю домю? Боже! Много раз Тя
поздоровляеме і желаеме всего найлучшего с любовію цілуеме усі Тебе
Опу! Бобіко.
Представ собі „боуки” (боуки = компліменти – Б. Д.) дустала што
молодо выглядаю, це добре. А я така удачов, най говорят.
56. Levelezőlap (2.)
Караганда, 13/VI. 1951. г.84
Любая Жено!
Сообщаю с Тобою: с 1/ VIII. 1951. г. пишите, на новую, адресу: гор. Караганда. глав. почта. п/я 16/1/1.
Жив и здров.
Целует Вас:
Стефан.
57. Bendász István hivatalosan küldött 7. levele
Караганда, 15 июля 1951 г.
Любая Жено и Дети!
Славити Бога, я не только жив, но и совершенно здоровый.
Очень давно не получил от Вас письма и это бесспокоит меня. Как
Вашое здоровля, как живете, имеете-ли ежедневного хлеба. Если Ты
не имееш времени на писание, почему дети не пишут? На следуючий
год где будет учити Катерина? А Магдалина как решила, будет учить
или поступит в університет? Открыткою я уведомил Вас о моей новой
адресе, которую повторяю: гор. Караганда, глав. почта п/я. 16/1/1., на
сию адресу посылайте и письма и посылки. И Мамку уведомил о сем,
но не знаю получили-ли открытку мою, зато сообщи это им. В посылке пошлите мне зубную щеточку. В селе что нового? Все живут?
И все дома еще? Похил, Чургович, Шуба вицеректор, Ковтюк, Когут,
84

Kinek: УССР. Закарпатская обл./ Севлюшский район / село: Великая – Копаня
№ 99/ Бендас Мария Юлиевна
Kitől: г. Караганда глав. почт. п/я 16/1/1 / Бендас Стефан Михайлович /
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Медвецки Поли, Гуга, Васовчик здоровые, или может и умерли? От
Пишты не получили письмо? А тетка и Марци что пишут? Последнюю посилку и 50 рублей получил. После этого и от Мамки получил
посилку. Мамка и братя як живут? Последнее письмо от Вас получил,
которое Ты из Берегова писала
Знакомых поздоровляю а Вас всех
целует:
Стефан.
Magyarázat: Egyeseket papjaink közül, akiknek sorsáról még nem
volt biztos tudomásom, névleg sorolom fel, kérdezve élnek e vagy meghaltak, azaz, apostáltak e vagy letartóztatták őket. – Pistától, azaz tőlem, nem
kaptak e fekete levelet. – A nagynéni Szabó Tamásné, Bacsinszky Sarolta,
aki Északamerikában van és Marci a sógorom, Májerszky Marcell, aki
Délamerikában van. Ezzel azt kérdem, az amerikaiak nem e készülődnek
valamire.
58. Bendász István feleségétől kapott 12. hivatalos levele
Копаня 16 Юля 1951.
Érk: 1951 VIII/3.
Любый Наш Опку!
Поздоровляеме Тебе и желаеме Тобі всего найлучшого. Як Твое
здоровля Опку?! Все лиш Ты у наших думках. Посилку майже получил? Завтра 13-го уторок (уторок = вівторок – Б. Д.), тыждень што я
Ти дала на пошту посилку. Посилку, што перед сим послала, получил? Нич не пишеш што получил? Мы ся маеме добре. Даніил и Катарина у Мукачеві, а Магдалина тепер дома. Кождый день ся куплють
у Тисі. З Ірмою, Іваном з Леньовою, Матьашові і я звыкла дис дис
іти з ними. Страшно тепло е, дождь не паде. Сотини моі уже двычі
покопаны, слава Богу. Жито пшеницьу жнут, молотять, горить робота
у колхозі, урожай дуже файний. Сушат на чиненику (чиненик = автодорога – Б. Д.) а везуть на здачу до Севлюша. Усе говориме, коли
зыйдемеся, што лиш Ты хибиш. Як Ты ся любив купати у Тисі. И Ты
здогадуеш Опку бізівно? Так ми серце болить за Тобою, віруеш? Ты
у чужині далеко од нас.
Ты не хворий? Снивисся мені, што Ты дома и нич не змінився шпаціровав у хижі и курив, сміявся. Коли Ти будеш дійсно дома
межи нами? Слава Богу Магдалина уже кончила. Познакомилася із
Нушікою (Нушіка, дружина о. Діонізія Шуби – Б. Д.) Шуба Динеш у
Воркуті е де Нимет Юра. Гріцак ся ужинив из Севлюша узав. Так чую
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што на фарі больница буде. Міша Сверенькув уже ни е у коперативі, Міша Шеверка перебрав. Міша у Королеві – голова у коперативі.
Василь Фурик уженився узав украинку. Федорчакові добреся мають.
Жиють. У сельі умерли на саму Святу Неділю кантор наш, Шеверя і
Ферко. А от тогды ніхто. Гобіца (середуща дочка о. Юлія Бачинського – Б. Д.) была у нас на Святу Неділю із дітьми. Представ собі учера
(Неділя) из Новоселиці быв туй у нас Іляни Грицучиної чоловік. Быв
дись на зароботках. Усьо так е як давно там было. Шоні (Олександр
Медвецький, возз’єднаний священик, який служить у Новоселиці –
Б. Д.) устався и Мішка (Бендас Михайло – Б. Д.) теж. У сельі усе старое і там і туй. Копаня нич не змінилася, лиш Ти дуже хибиш. Меньі,
меньі Опу без Тебе ни житя, што чинити. Пиши нам письмо попроси
и скажи абы дозволили писати. Пиши, што Ти посилати? Сухарі ци
добрі? Посилка ци доста? Мамці Ты написав нову адресу? Кекси Твоі
облюблены не посилала тепер. Напиши? Так неотменно пошлю и тот
сорт.
Поздоровляют Тебе, Опку дорогий, усі знакомі. Моляться за
Вас, і Мы молимеся абысьте душевно і тілесно кріпкі были. Сокоти
на себе не творися нічим jіч много. Най иде динь за дньом. Непрестанно на Тебе думаеме. Што із Тобою е здоровый, ситый. Послала
Ти перед сим посилку і у посилці 50 рублей. Дустав? Ще Ти пошлю
у другій посилці. – Знаеш „apukám drágám” hisz Te vagy a mi szemünk
fénye. Ugy szeretünk kimondhatatlanul. Знаеш Опку не годна я Ти лиш
по мадарски выразитисвое переживання. Не треба Тобі про це писати, знаеш Ты то добре, Опку, што мы на Тебе думаеме і любиме. – Усе
май коло себе тоту думку, што мусиш сокотитися і жити е у Тебе любляща родина. И я се так думаю. Мушу жити маеме дітей і Тебе Опку.
Кто Ти буде посилки посилати? Мы так ся радуеме, што посилки получаеш і Ты здоровый. Добрі люде ваші Началники, сокотят на Вас,
посилки передают Вам Опку. Най Бог ім дасть здоровля, сторицею
най буде ім нагорожено. Лиш то коли вже будеш межи нами дома, Солодкий Опуkám. Діти не будуть раз Ти писати, не мають час.
Знаеш Піштику нич Ти не можу файно писати, так плачу коло
письма кобысь Ты мене видів. Дуція (Дуці = дочка Магдалини, її прозвисько – Б. Д.) ся лиш сміе із мене. Добре ій ся сміяти. Без Тебе ми
тяжко жити. Все плачу за Тобою Apu!
Свинятко хочу купити позавтра у читвир, іду купити маю на
нього 500 руб. Не купилам май скорше, бо крумплі у сотинах покопала, не было бы свиняти што істи. Тепер е уже зеленина та сесе тото,
диньі мож буде давати істи. 10 сотин крумплямине засадила і 4-ри
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міхи зайшли. Дуже треба бы дождю. Крумплі цвітут уже. Перед нами
тоі Анны дітина все плаче і тепер так плаче, што мене дуже нервозить. Доста выросла уже і Поланина унука, Миколка ходить, говорить
помалы.
Тютку (тютка Шарлота, що живе в Америці – Б. Д.) чекаеме все
обіцае што нашчивит (нащивит = meglátogat – Б. Д.) нас, такам нетерплива. Любила бым jeі видіти. Пише, што здорова, добре выгладае
і помалы прийшла до себе. Слава Богу все хворувала. Цілуеме Тя
Опку усі, усі з дітьми. Твоя любимиця Бобіка.
59. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 25. (7.) levele
Karaganda, 1951. aug. 5.85
Édes Babykám és Drága Gyermekeim!
A jul. 16.-án feladott 18.-ik, valamint az előbbi 17-ik csomagot is
az 50.- rubellel megkaptam. Az utolsó csomagban nem volt leveles keksz,
ami elégé lesujtott annál inkább, mivel okát nem tudom. Nyugodtan küldjél leveles-kekszet celofánba, a legrosszabb esetben is csak elvennék,
anélkül, hogy következménye volna reám vagy reátok nézve, bár ez eddig
nem történt meg és legfejebb véletlenségből történhetik meg. Tehát leveles-kekszet várok továbbra is.
Az uj cim semmi változást nem hozott életembe, t.i. a régi helyen
vagyok, csak a cim változott. A szigor itt nagy, de még egyenlőre kibirható, nem tudom mit tartogat a jövő számunkra, de reméljük a legjobbakat.
Az idén már nehezen javul helyzetünk és valószinüleg még itt fogunk
telelni, bár az utóbbi napok eseményei növelik reményeinket. Itt mi ujsághoz hozzájutunk s igy az eseményekkel elégé tisztában vagyunk.
Mamáéktól pont születésnapomra kaptam a 10-ik csomagot, nagyon
jól esett a figyelem s külön is fejezd ki hálámat Manciéknak is, mert igazán tartalmas csomagokat küldenek.
Ha nem is irod, van fogalmam róla, milyen nehezen éltek és milyen
keservesen szerzitek meg a mindennapit. De büszkén, felemelt fővel viseljétek nehéz sorsotokat abban a tudatban, hogy szenny nem férkőzött és
nem férkőzhetik ahoz a névhez, amelyet viseltek. A jó Isten megsegit ugy
titeket, mint engem és megadja a viszontlátás örömét.
Napjaim egyhanguan telnek, munka és munka nap-nap mellett, de
hála Istennek az egészségem jó és igy még kibirható. Csomagjaitok hatása
alatt elég erősnek is érzem magam s igy telik nap-nap után, csupán lábaimat érzem és lassan foghijas leszek.
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Cím: УССР. Закарпатская область. Севлюшский район. село Великая-Копаня № 99. Чонка Андрей Иванович.
Feladó: г. Караганда, ул. Абая № 32. Фирйед (Férjed) Гавриил Степанович.
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Kétségbeejtett hosszu levél-hallgatásotok s okát mai napig sem tudom. Itt az a hir terjedt el, hogy nálunk tömeges letartóztatások és kitelepitések vannak. Képzelhetitek, mi minden fordul meg fejemben s már
csak azt vártam, Szibéria melyik részéből kapok rólatok életjelt. A napokban kaptam, két hónapi szünet után, a jul. 16-án irt leveledet s igy
kissé megnyugodtam. Kérlek benneteket, irjatok gyakran, hisz itt egy-egy
levél otthonról nagy áldás. A messzelátó Pávliknál volt a gumiköpennyel
és ruhámmal egy akasztóra téve. A multkori leveleleidből nem tudtam
kiolvasni, melyik két egyén van a huszti börtőnben és milyen Pável fia
halt meg. Vigyázzatok a szélhámosokra és ne ugorjatok be senkinek, mert
itt senki senkit nem látogathat és nem beszélgethet vele, de még pénzt
és csomagot sem adhat át. Itt a 2200 ember között vagy 18. anyaországi
magyar és 9.-en vagyunk kárpátaljaiak, közöttük Gaár Béla is, akinek az
ide mellékelt levelét küld el feleségének a megadott cimre. Papjaink közül
üzenetet kaptam Petenykó, Szkiba, Szikszai (akik együt vannak), Urszta,
Zseltvay Gyula és Román Gyuritól. Ezeken kivül tudom, hogy Minya,
Bacsinszky Tódor, Mikita, Lyachovics, Karpinecz Janó és Egressy Miska
is itt vannak valahol. Apa a régi helyén van e még és mi a száma? Mi van
ezekkel: Pochil, Medveczky Pali, Bugir, Chuda, Huha, Kohut, Csurgovics, Suba a vicerektor, Petrovics, Iváncsó Viktor, Legeza a batári, Fedor
a Mikita veje, Soltész, Bickó, Vaszilenkó, Ujhelyi a drágabártfalvai és fia
a szerednyei, Ortutay a vorocsói, Natolya, Kótyuk, Hladonik, Holovács,
Bereznay, Szemedi, Lyachovics Pista és az oroszvégi Dudinszkyval?
A gyerekek hol fognak tanitani? Nagyon vigyázzanak magukra, ne
politizáljanak és ne kritizáljanak. Imádkozzatok sokat és vigyázzatok az
egészségetekre.
Ilyen rendkivüli levelet ne is várjatok tőlem többet mert lehetetlen a
megirása és elküldése. Egy hivatalosat a multkoriban irtam és az idén még
egyet irhatok. Tehát ez a levél és a csomagot nyuktázó lapok, amiket tőlem várhattok. Pénzre egyenlőre nincs szükségem. Semmiféle ruhanemüt
ne küldjetek. Mi van ezekkel a szerzetesekkel: Holis, Szatmári, Mondok,
Szidej, Krásznobrodszki, Drebitka.
Szeretettel csókol mindnyájatokat:
Apu.
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60. Magdolna lányomtól hivatalosan kapott 6. levelem
Вел. Копаня 6. VIIІ. 51 р.
Érk: 1951 VIIІ/27.86
Дорогий Няньочку!
Ледви вже і я закінчила IV-ий курс педучилища і одержала диплом. У інститут не йду, бо матеріальні умови не пускають, хотя Мішу
бачі казав, що він буде мені допомагати, але я від нього не хочу ніякої
допомоги і іду чесно працювати в Стебну в приселок коло Ясіня. Надіюся, що вижию без ничійої допомоги. Дома все в порядку. Не журіться
Няньочку з нами, ми якось виживемо, кобы лиш вы здорові. Данило
після хвороти пішов до Мукачево там ожив, поправився і тепер цілком здоровий. Може в Мукачеві буде ходити дальше в школу. Катерина
цього літа тоже в Мукачеві була і здала за ІІІ-й курс на другий рік у літі
буде здавали державні іспити і все буде з нею в порядку. Учити буде на
старому місці в Оросієві.
Є в нас малинькоє свинятко на зиму і муки є мало та якось лиш
буде.
Ірма закінчила ІІІ-й курс, а Іван уже не буде учити, а пішов до
Львова у зоо-ветеринарний інститут. Він може дальше учитися.
Новостей ніяких немає тільки Марина Александер, Катвюк Федор, Грегорович, Меллеш, Шуба Діонизій, Роман Іван, Данканич, Чéпеш
Іван, Дребітко, дуже хворі і повезли їх в больницю. (імена перекислених
священиків, які були заарештовані – Б. Д.)
Якась однака в них хворота, бо поклали їх у отделеніе заразливых
хворих. Старий кантор умер, Тера Кучерява віддалася, Андрій Сакалош
наш сусід уженився узяв якусь Галю українку, Василь Фуричок теж оженився і він руску взяв. Багато хлопців пішло в армію. Лиш я не дуже
знаю котрі, бо я дуже мало дома. Цього літа ми були в Станіславі волейбол грати там ми виграли, потім прийшов до нас Дрогобич і з ними ми
виграли у Копані і хлопці і дівчата. Тепер 12 – VIII має прийти Львов до
Копані. Увидимо хто виграє. Копаня грає за область, не мала пустота.
Більше не знаю що писати.
Дорогий Няньочку сокотіть на себе.
Цілує Вас і Ваші дорогі дві робочі руки Магдалина
Поздоровляє Вас Андрій, Анна, Іван, Ірма і всі всі сусіди, які так
Вас чекають додому як і ми. Марія, Полан, і Ферчиканя.
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Levelezőlap: Караганда главна почта №/я 16/ 1/1. Бендас Степану Михайловичу. Feladó: Закарпатська
область. Вел. Копаня Бендас Магдалина
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61. Bendász István feleségétől kapott 13. hivatalos levele
Вел. Копаня 12 aug 1951.
Неділя
Érk: 1951 VIII/27.
Дорогий Опку!
Писмо Твое получили. Радуемся що Ты совершенно здоровый. Ни
сердися Опку, що письмо мало запоздиться, того тыждня мож казати не
былам дома, былм в Берегові, у Хусті. Діти теж у Мукачеві суть у Бабки.
Знаеш Опку, як дітей ни е і мене ни тягне додому. Учора якраз прийшла
из Хуста пішком додому. Ниньі такам як зарізана. Ноги ня так болять аж
им хвора. Усячино ня болить. Чудуюся што не достаеш письма.
Я ся так змагаю. Все Ти пишу, тулько у ня радости. Не безпокойся
Опку Дорогий мы здорові. Дуже тяжко живеме, правда, без Тебе, але
усе е якось, кручу верчу, абы і Тобі было у пакунок і дітьом. Пакунками ци Ты довольный? Коли і які можу загнати. Сухарі ци добрі молоті
Ти посилаю, то добре місто хліба. Сяк помолото мож много заслати.
Звідуеш ци е у нас што істи? Ще помале е, мушу поде що продати, а
куплю хліба дітьом. – Діти не мают час писати. Катарина у Берегові.
Магда волийбол грает у Станиславові, Ужгороді, Кіеві и так дале. Ходять. Я уже і сердита.
Ниньі из Лвова суть тут грають волийбол. Котов там де учила буде
учити. Магда не іде до Лвова. – Открытку получили Няньку! Мамку увідомила зараз як открытку получила. Зашлю ти зубну щоточку. Посилочка запоздиться. Тепер раз маю дітей вилагодити до школи. Такам як
дурна всячино треба, а ни е вытки. В сельі всьо старое. Виктора (Мелая)
жона умерла, стара Поштичка дуже хвора. – Медвецкі П. Васовчик, Похіл дома помале здорові. (прізвища священиків, які є дома і ще не заарештовані – Б. Д.). Чургович, Шуба Динеш, Ковтюк Когут Маріна Ш,
Меллеш Б. Роман І. Донканіч, Маргітич Gregorovics умерли. (прізвища
священиків, які були заарештовані у 1950–1951 – Б. Д.)
Суботники так як были так і суть у селі. – Нянько писав письмо
такое довгое. Здоровый интересуеся за Тебе. Поздоровляе Тебе. З ним
Там е Меллеш, Tőkéш з Хуста, Моріно Ш. Пише што снивисьмуся, а
рано пробудився, а то не правда, та плаче. Молиться за нас. Пише штобы
і мы молилися і сокотили на себе. Удут (о. Гаврило Удут – Б. Д.) там е
коло тебе 1/3. і Пітю (о. Стефан Петенко – Б. Д.) ½. – У сусіда Андрія
Сакалоша хлопчик ся народив. (Дитина народилася 8-го серпня 1951 р.
і назвали його Антоном, якого 12-го липня 1953 р. хрестив о. Іван Семедій – Б. Д.)87. Марія така горда із унуком.
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Bendász István magánlevéltára. Kereszteltek névjegyzéke 1949–1991, iktatószám 5.

- 123 -

Тëтка (Шарлота – Б. Д.) заслала посилку Оронко ниніі (вдова
Бачинського Едмунда, міністра внутрішніх справ колишньої Подкарпатської Русі, якого радянські можновладці вивези в Донбас, де він помер
– Б. Д.). 2 посилки і Бондійвим (Бачинський Андрій лісоінженер в Перечині – Б. Д). Оронко нинія и Тöтка теж здорові. Тëтку Оронку нашчивить
у Хусті, и нас теж, писала, неотмінно. Чекае Гобіка і Морція (Гобіка третя,
найменша дочка о. Юлія Бачинського чекає свого чоловіка, який живе у
Аргентині – Б. Д.), часто пише Гобіці і пише, што здоровый. Незадовгий
час хоче приіхати додому. – Хоче із родиною жити уже ледви чекае, коли
достане отпуск. Ни знаю писав што сирота што уже лічить свои дни до
одпуску. Нетерпеливый, любив бы видіти доньку Жужіку. Выросла Жужіка кобысь видів. Ци Ты Опку не хворий? Снився Ти мені 3 раз і я так
як Опко рано плачу, што Ты далеко, а се лиш сон. Снишся нам, бо мы
усе думаеме про Тебе. Знаеш меньі без Тебе, чим дале, усе май не добре. Хибиш меньі та готово. Я тепер, моментально, не дуже здорова, – усе
уедно прийшло. Бобіка што у Свереньки Андрія посварилася із мужом
із Піштом і так що, надумала розвестися із ним. Престав собі що до сего
скажеш? Ця новина і у судів буде. Многі ся розвожують тепер, посвадятся
а уже розвод. Моньіка (Дружина о. Стефана Петеньки – Б. Д.) из Хуста так
чую подала. – Такі чудні новости. Опку пишу ти сесі найновіші новости,
клевети, пишу ти абысь мав што читати. А як мож буде жити і Ты нам напиши про сесе. Кекси Твои облюбленны заслати? Оде уже не было міста
у посилці на то. Напиши ци треба Ти кекси Опку Солодкий. Радуюся што
посилку получил і гроші. Мамка дві посилки загнала одну за одною, а я на
новую адресу и письмо. Получил Опку? 24-го юлія Мамка опять загнала.
А я тепер напарую посилку на новую адресу. Я тоту посилку што на новую адресу загнала помилилася, не треба было на нову адресу. Усе боюся
што вернуть. Мамка здорова братя теж Мішка упивае 1500 руб. мае на
місяць, так чула, ци правда, не знаю. Монці ремонт дала учинити у двох
хижах вымальовала, меблі купила, выміняла (продала) клавір, купила піано. Гейзови (лікар Тисоцький у Мукачеві – Б Д.) усе ідуть до них. Писала
Ти, що переміни е в Мукачеві. Акош, знаеш, запертый дустав 10 років.
Кото (Двюрідна сестра о. Стефана Бендаса – Б. Д.) уже опят сама доки ни
імить другого Акоша субі. Іца (бувша дружина Бендас Михайла – Б. Д.)
в Ужгороді. Усьо і всячино старое так як было. И тут у Копаньі лиш Тебе
ни е. Много раз Тя цілуеме и поздоровляеме молимеся. Будь здоровый та
кріпкий тілесно і душевно Опку наш. Твоі. –
Вітаміни не треба? Напиши што ти ще заслати. Сокоти Няньку на
себе дуже.
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62. Bendász István feleségétől kapott 14. hivatalos levele
Érk: 1951 VIII/29.
Дорогий Опку!
Поздоровляеме Тебе. Як ся маеш? Як Твое здоровля? Мы ся маеме добре. Мы ся лиш журиме за Тебе Опку. На Твій динь народження забылисьме Тобі гратуловати. Ни е ще пузно, ци так, Няньку. Боже
небесный Опку, коли Ты уже вернеш ся додому? Видиш, видиш Опу,
наше житя як ся перервало. Уже два роки минуло. Радуюся што посилку
дустав. Лиш прошу Тебе Опку, сокоти на себе. Абы Ты здоровым вернувся до нас. Тëтка здорова, хвора была но уже зовсім здорова. Хоче
прийти на переміну воздуха сюди до нас.
Ты нічим ся не жури. Мы тручаеме динь за дньом. Помале продаю, що ще ся устало, і так жиеме, жити із чогось мусай. Даніил добре вызирае утыв выріс у бабки у Мукачеві. Я не можу до себе прийти.
Сесе наше розлучення мене дуже нищить! Купилам свиню на масть 480
руб. коштувала, 5 місяцув може мати. Дуже ість вшитко едно едно ему,
що даме йому істи. Од Бори Юри купилам одно малое 6 тижньовое, за
100 руб. Діти Котов Магда здорові, Славити Бога, бо перше здоровля. Я
межи ними, май мала, так сильно виросли діти. У неділю Сакалош Андрій держить хрестии. (У них, учителі в с. Липецька Поляна, народився
8-го серпня 1951 р. син Антон, але був похрещений о. Іваном Семедієм
12-го липня 1953 р. – Б. Д.)88
63. Bendász István feleségétől kapott 16. hivatalos levele
Копаня 16 szept. 1951.
Érk: 1951 X/8.
Дорогий Стефанку!
Приіхавши домів. Вижу што Твое писмо што Тобі писала ще дома
Даніил забув на пошту понести (Былам у Мамки). Такой сідаю та пишу
ти друге. Як ти здоровля Опку? Посилку получил? На другий тыждень
положу знов посилку про Тебе. Мы ся маеме добре здоровісьме Богу
дяковати. Кобы ты нам здоровый солодкий Опку. Ние минуты штобы на
Тебе недумала. Діти на роботі. Доні ся учить. Фері поздоровляе Тебе.
Тютка тоже здорова. Хоче прийти на винобраня. Не знаю ци удасться
юй, діти як лишит дома. Чекаеме і з радостьою. Дуже тепло у нас. У
Ферчика (Сусід Андрія Чонки, Дорогій Федір – Б. Д.) йде леквароваріння, е много слив сего году. И я достала мало. Анна ныньі цілий день бере
вино у сотинах, будут трошчити вино.
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Опку! Кобысь Ты дома быв як бы нам добре было. Коли Ты придеш уже дому? Юрега повдовів, Біловарка умерла. У Свереньки што
жиют нерозведутся. Мамку розговорили. Вымирилися. Ты што до сего
кажеш? Як ся сважают? Не смішно? Як бы Ты дома быв, кулько бым ти
всячино приказовала, у письмі не е терпеливости исписати Тобі. –
Жити тяжко жиеме. Молока куплю, коли маеме гроші. А май бульше крумплі варю. И ниньі крумплі. Я у понеділок посилку буду ладити
Тобі, е що нам істи і много дают нам. Куплю q (центнер – Б. Д.) жита
на хліб. Бо уже ние з чого печи. Сотини доста добре указуют буде мало
мелаю и крумпльі Свиня велика издохла. Маеме шкоду. Малый веприк
устався не знаю доки. Хворота се ще стоить. Сего году кобысьме не устали без солонини. Мусиме ся изтягнути дуже абысьме купили. У Бога все
можно. Кобысме здорові усі, буде якос. И Тобі Опку и нам. Твоя мамка
здорова Мішка утыв. Бийла тоже. Акош заключений тоже на 10 р. Сіладі
Міцічин Йончі тоже на 10 р.
Морці пише здоровий, хоче прийти домів. Опко здоровый.
Поздоровляеме Опку Тебе и цілуеме. Твоя любляча родина. «Сокоти
на здоровля.» Молимеся абысь кріпкий і здоровый быв. Чекаю открытку.
В. Копаня 18. IX. 51 р.
Дорогий Няньку!
В первих моїх словах я вам хочу передати свій учнівський привіт. Няньку пробачте мені, що я вам не писав. Я був хворий мав мокрий
плевріт (мелгартьо дюлодаш). Але вже мені нічого немає. Я хожу в шостий клас вчусь ще на чотири і п’ять. У нас ще дироктор Михайло Леньо.
Ми вивчаємо французьку мову. Мамка есть большой курящий человек.
Я ціле літо був у Мукачеві, було дуже добре. Ходив у кіно на тиждень
три раз. Гийзо бачі (Лікар Тисоцький Гейза – Б. Д.) в Мукачеві працює
на скорій помощі. А стрий по Закарпаті по селам проїжає в таксі: „Победа.” Наша тітка Шаріко нині обіцяла, що вона прийде до нас. Я вам тут
пишу, а мамка коло мене курить. Анна спить на дівані. Цілує вам руки
ваш син Данило.
Анна поздоровляе Тебе.
Опу! Не правда ни курю много. Не сердися. Прийди уже додому.
Лампа без скла горить не вижу писати. Доні страшно пише? Што робиш
тепер, звонило на 8 часу вечер.
У вас тепло? У нас дуже тепло. Сокоти на себе. Пиши Опку
открытку.
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64. Bendász István feleségétől kapott 15. hivatalos levele
Копань 6. Szt.
Érk: 1951 IX/21.
Дорогий Опку!
Пообіцяла я Тобі што усе Ти буду писати. Магдалина іде до Мукачева на волейбол. Зайде і до бабки. Магда учить у Драгові у приселку
Забродь. Котов у Оросіеви. Опку Ти здоровый? Не хворый? Мы маемеся
добре. Свиня наше хворое не знаю ци видержит. Малое, штом купила,
здоровое. Андрій свое зарізав. Велика хворота ходить на свині – „Чума”,
пештіш. Тяжко змагалася на свиня, но така Божа воля. Тëта наша здорова. Усе у порядку. Знакомі поздоровляють Тебе. Ты нам дуже хибиш.
Дуриме себе, што Ты лиш до Ужгороду пушов і чекаеме Тя, привижаться
мені што идеш. Много раз нам снишся, рано приказуеме, што нам ся
снило за Тебе. Жиеме з дня на динь, дуже шпоруемо, як лиш мож. Посилку получил? Чекаеме открытку од Тебе Опку. Яблока най ти пошлю?
На откритці напиши ци можна? У кошарці посилають у лагер усі. Не
знаю ци не змерзне? Так ми серце болит, што Ти не йіш там нічого такого. Я тепер ледви мало уже утыла. Новости у сельі такі: Поштичка стара
того тыждня умерла. Подюк, што быв біровом, доньку оддав. За порцію
платити треба было. Я 63 руб. заплатила і жита 22 кг. Учителі уже учать
і Даніил ходить до школи. Много прийшло восточных учителів. Магда
перемішена до Ардова. Ана Чуторова туй за пошташку. Мамка братя
здорові, Мішка дуже утыв. Бийла черленьий, усьо в давнум лиш Тебе
ние. Се біда. За нич сидиш там Опку! Боже, Боже.
З Анною учера заварили 62 l. парадичок. А 10 кг. Паприки із колхозу. Купила ще од Анрдія 75 кг пшениці, а 1 мажу жита из колхозу куплю
на хліб.
Много раз Тя поздоровляеме желаеме всего найдоброго кріпость
душевну і тілесну.
Цілуеме Тя Твоі.
Дорогий Няньочку!
І я напишу пару слів до мамчиного листа, бо з Драгова не дуже
мож мені писати. Знаете чого? Кобым лиш перебыла там один рік, а на
другий рік уже не піду туди, аж би не знаю що було. Більше не пишу,
бо пилуюся на поїзд на спартакіаду до Мукачева. Там будемо волейбол
грати, бігати и скакати в дліну. Цілуе Вас Няньочку і руки Ваші робочі
Магдалина і Данило.
Поздоровляе Вас Андрій, Анна, Ірма, Іван і всі. (Сім’я, Чонки Андрія, хазяїв наших – Б. Д.)
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65. Katalin leányomtól hivatalos úton kapott 7. levél
Оросиево, 21. IX. 1951.
Érk: 1951 X/8.89
P+C.
Дорогенький Няньку!
Уже давно собираюсь писать письмо, но времени никак не
стачало. В начале учебного года было у нас много работы писали
планы, и оформляли школу. У меня было работы ещë раз только как
в других. Бог обдарил меня художным талантом, то я и ночью работала над лозунгами, графиками, стенгазетами и другими рисованиями. Но мне это не было тяжело сделать, тому, что эта работа у меня
скоро идëт.
Учу III-класс в том же селе, где в прошлом году была. Прибыли
к нам и новые учителя, но и старые ушли. Теперь вместе учим с
Шубом Степаном, который в Копани учил, потом ещë здесь в соседстви Тегзе Мария, она вышла замуж за учителя и вместе учат. С
ними живëт бабушка их, Елло ниния, она ведëт кухню и помагает им
в господарстве.
За нас Нянëчку не журитесь мы живëм в спокойстве, один другому помагаем и один за другого не забываем.
Теперь лучше идëт и наше хозяйство. Мамка получила свою
часть и я получила сотины на которых у меня засеяна картошка, кукуруза, соняшник и фасоля. С этого можно будет выжить.
Комору тоже забезпечила себе. Заварила помидоры, леквар, насушила сушеницы слив и яблок с которого пошлëт и Вам в посылке.
Очень хвалюся с своим малым хозяйством. Лучше б любила я, если
бы Ви Няньку всë это видели, но если так дело, то хотя напишу.
Знаю, что если будь-что напишем с дому Няньку, то наверно интересует Вас.
Тëтя и Морци очень посердились с шовгором, не знаю куда
доведëт это.
Недавно погиб у нас поросëнок за которим нам очень жаль.
Жию благополучно, муку, которую получаем на хлеб, занесу
в Берегово в пекарню и там печут мне. Купила себе велосипед и на
этом доежжаю, только 18 км. Так, что хлеб у меня всегда есть. В эту
неделю была в Бабки и встретилась с Мамкой. Получила два хлеба,
один сразу отдала Мамке, пусть понесëт с собой домой. Это очень
89
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хорощо получилось. Мамка хорошо выглядает, меньше журится и
больше старается со всеми нами, которые полишали домовство.
Как раз сегодня получила деньги (зарплату) на которую вже
давно нашла место, куда разделить их.
Магдалина попала в Хустский округ, откуда ей ближе домой.
Пишет, что учит I-III. класс комплект, и очень не нравится ей эта
работа. Хотела идти в институт, но не было с чим. Она так решила,
что год поучит, что-то закупит себе и так на следуючий год пойдëт.
Хозяева добрые, честуются, и также ещë некоторые люди. Довгий, очень честолюбивый человек. Что только может, всë нам достанет.
Дони в Мукачеве многово научился и получил, только не хотел
остаться там учится. Одного дня прибыл домой сам и никаким-каком
не можно было его наговорить, чтоб вернулся назад. Сказал: „Скорше буду дома сухой хлеб кушать, только не хочу вернутся назад.”
Павлик, это очень плохой человек. Ненавижу его как только и
появится где то. Хитрый как лисица, кусает как волк.
Сегодня как-раз день нарождения и именин Мамки. Просилась
домой, но не пускали.
Елло нині передаëт привет.
Безчисленно обнимает и целует руки Ваша дочь
Екатерина.
66. Levelezőlap (3.)
Караганда, 24/ IХ. 1951. г.90
Дорогая Жено и Дети!
Я жив и здров. Посилку от Вас, дня 13/IХ. 1951. г. полностью получил. Яблыка не, посилайте. Посилайте то на новую мою, адресу: Караганда, глав. почта п/я. 16 1/4.
Целует Вас:
Стефан.
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67. Magdolna lányomtól hivatalosan kapott 7. levelem
Драгово – Заброд 24. ІХ. 1951.
Érk: 1951 Х/18.91
Дорогий Няньочку!
Це письмо я вже пишу з міста роботи. Тільки не з Рахівського
округу, а з Хустського. Дуже много треба было ходити, щоб попасти в
Хустський округ. Тут мене дали ще в гурше місто, як Рахівщина. Лиш
одно добре, що блище додому. Може 45 км. Заброд це приселок Драгова. Тут около лісопильного заводу збудували пару хиж і утворився
приселок, де я мушу людських туманів учити. Тут зомною учить і живе
ще одна дівчина з Липчі. Квартира у нас досить добра, лиш мало далеко від дороги десь 2 км. Гори тут дуже високі, вже на полонині упав
сніг, тому тут так студено, як у зимі. А у зимі що буде не знаю. У мене
суть чоботи зробив їх Пилип Андрій, Аннин нянько, за 250 крб. Додому часто не хожу, тому не знаю, які там новини. Мамка уже Вам тоже
написала, що Юрегова жона умерла, що у Сакалош Андрійової жони
син народився, Анатолій. Септембра 7 були змагання в Мукачеві, де
Копаня заняла 1 місто по волейболу. У команді такі дівчата: Женя, Шеверя Анна (бувшого куратора), Неймет Ольга (шенерка), Неймет Анна
(мала Іванова), Чонки довгого Анна і я. За 1 місто ми дістали фотоапарати всі окремо. Треба буде іти нам і до Києва, лиш не знаю чи я піду,
може не відпустять з роботи.
Напишіть, Няньочку, що робити, якщо на другий рік не прийде
Морці та Шаріка чи іти до Львова у фізкультурний Інститут, чи учити і
дале. Стипендія там 290 крб. Якось бы мож ужити. Платня туй не дуже
велика. Десь до 400 крб. чистих дістану. З такими грошми не дуже
мож розширятися. І їсти і убератися і додому дащо заслати. Якось буде,
гоздыня у ня дуже добра, усе чимось нагодує, якось родачка Рішкови
Бийлови старому.
Більше вже не знаю що писати, бо новин тут не є, лиш усі дуже
чекають Морція, а він дуже обіцяє, що уже скоро прийде.
Цілує Вас і Ваші руки Вас Няньочку дуже любима донька
Магдалина.
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68. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 28. (8.) levele
Karaganda, 1951. szept. 27.92
Édes Babykám és Drága Gyermekeim!
A mi volt lágerünk, az 1/1-es majdnem teljesen szét lett robbantva.
Szeptember 2-án elszállitottak onnan 240. embert egy másik helybeli lágerbe. Ebben a csoportban ment el az egyedüli velem levő katolikus pap is, a litván Voverisz József, akinek már csak 3. éve maradt hátra. Ebben a csoportba
mind kis büntetésüek (10 évig) estek bele. Ezek között magyar és kárpátaljai
nem volt. Igy egyedül maradtam ott, mint katolikus pap, bár 11-en voltunk
ott papok: 5. galiciai aposztata, 1. orosz sizmatikus, 1. eszt és 2. lett luteránus pap. Nem volt kinél gyónni, kinél lelkivigaszt keresni. Már előzöleg beszélték, hogy etápot készitenek elő az ¼-es uj lágerbe. Azonkivül a 25. évre
elitéltek 90%-át ujból lefényképezték s beszélték, hogy ezeket részben távoli
lágerekbe szállitják, részben u. n. „zárt lágerbe” helyezik el. Isten megsegitett
és nagyon keveset, magammal, nem lettem ujra fényképezve. A többi nagybüntetésü kárpátaljai, Baraté, Varga, Furták és Tárkányi, fényképezve letttek
és a papok közül 4. galiciai apostata, 1. orosz sizmatikusés 1. lett luteránus
szintén fényképezve lettek – Szept. 9.-én, az ujonnan alakitott ¼.-es lágerbe
átszállitottak 640. embert. Ebbe a csoportba én is beleestem. A kárpátaljaiak
közül csak Gaár Béla jött velem és 14. anyaországi magyar, ezek azonban
már 1945-től ülnek és mind 25. éven aluli büntetésüek. Körülbelül 35-40. 25
éves jött el ezzel a csoporttal, közöttük 1. galiciai apostata, a 60. éves Oszeredcsuk Fedor és Leena János eszt luteránus pap, aki azonban kisbüntetésü,
tehát hárman vagyunk itt papok. Rajtunk kivül az ½.-es lágerből – ahol Petenykó, Szkiba és Szikszai vannak papjaink közül – jött 160. ember, akik között
azonban nincs sem pap, sem kárpátaljai. Jelenleg tehát 800-an vagyunk ebben a lágerben, amely azonban még nincs teljesen készen és még fognak ide
szállitani embereket. Hallottuk, hogy utánunk 3. napra elszállitottak az 1/1-es
pontról, a fényképezett 25. évesek közül 650. embert valami távoli lágerbe és
80.-at zárt lágerbe. Egyesek szerint északra, Pecsorára, ahol erdei és kőtörő
munkák vannak, mások szerint Balhasra, ahol rézbányákba fognak dolgozni.
A velétei asszonytól tud meg, honnan ir a férje, engem is érdekel, milyen
szerencsétlenségtől óvot meg a jó Isten. (Később Omszkba, ezen emberek
legtőbbjével ujból összejöttem s akkor tudtam meg, hogy a Kemerovszk környéki „Камыш лагер”-be szállitották át őket.)
Jelenlegi lágerünk csak 4. kilométerre van a régitől és a városnak u. n.
óvárosában fekszik. A fegyelem itt is olyan szigoru, mint az előbbiben. Mindég
nehezen szoktam uj helyhez és nem szerettem életemben a változásokat, igy
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itt is nehezen szokom hozza, de ha elgondolom, milyen helyzetbe kerültek 25.
éves társaim, hálát adok az Istennek ezen jótéteményekért. Mivel a láger még
nincs befejezve, sokban hiányt szenvedünk. Munkában, különböző helyekre járunk. Én, egy 300.-as csoporttal a „ДОК”-ra (Деревообрабатывающий
Комбинат), tehát egy fürésztelepre járok. A munka itt nehéz, legtöbbnyire
oriási farönkökkel van dolgunk. Szüz-Anyánknak mindég tisztelője voltam
s mióta rabságba vagyok, kenyérből készült rózsafüzéremen eddig még minden nap elvégeztem a teljes rózsafüzért (15. tizedet), de közben is járt az
Urnál értem. Képzeld! Szüz-Anyánk születésének napján, Kisasszony napján
(szept. 21.) milyen meglepetés ért: kijelőltek erre a fürésztelepre szanitécnek.
Igaz, nem ment kerékkenés nékül, amely 10. skatulya cigarettából stb. állott,
de mégis sikerült. Most tehát nem dolgozom, hanem elsősegélyben részesitem a balesetek áldozatait, amelyből naponta 5-6. eset fordul elő. Időm tehát
most már van elég, pihenek sokat s ma megkezdtem a német nyelvel való komolyabb foglalkozást. De ami a legfontosabb, van egy 2x2. méteres kis szobácskám (egy asztal és egy fadivány az egész butorzata), mint egy szerzetes
cella, csend van, egyedül vagyok (a csend és egyedüllét rabságom óta az első
eset) és nyugodtan tudok imádkozni, elmélkedni. Eddig is vasár-és ünnepnap
még midég elvégeztem a misét (vagy a miseszöveget és imákat) a hitünk
mellett hiven kitartott hiveimért, akiket ma is, a 7000. km. távolságra való
tekintet nélkül hiveimnek tartok, és elvégeztem a temetési szertartást, azért
a 4. hivemért, akikről tudom, hogy pap nélkül temetkeztek (Turkánya Anna,
Bóra Vaszily, Severa Etel és Szakálos Tera, a többi pap nélkül temetkezetteket is ird meg nekem), de ma már mindennap elvégzem a misét, párásztászt,
parakliszt és a szuplikációt, amelyeket könyv nélkül tudok. Kár, hogy az imakönyvemet nem tudom ide kihozni. Mondd meg ezt a kitartott hiveknek is,
hogy nem árvák ők, van papjuk aki gondol reájuk, imádkozik értük, halottaikért elvégzi a temetést és ha Isten segit kiszabadulni, ezekért még a siron is
elvégezzük a temetést. Egyszóval, Drágáim! én jelenleg borzasztó boldognak
érzem magamat, lelkileg erős vagyok, szó nélkül türök minden megaláztatást
s felajánlom büneim bocsánatáért. Megkönnyebülés részemre az is, hogy csupán 1. km-t kell gyalogolni a munkahelyre. Csak imádkozzatok sokat ugy Ti
mint a hivők, hogy ebben a minőségben maradjak meg minnél tovább, mert
itt egy helyen sokáig nem türik az embert, gyakran változtatják őket. Petenykó és Szikszai is ilyen szanitéc mint én, az ő lágerükben, Szkiba pedig irnok
és irodaszolga féle (igy hallottam az onnan jötektől). A 19.-es számu brigádban vagyok, amely 25. emberből áll, 9.-en vagyunk magyarok, 1. német, 1.
lengyel, 1. román és a többi, sajnos ukrán, akik elégé kellemetlenné teszik
helyzetünket. Jelenleg testileg is erősnek és kipihentnek érzem magamat és a
lábaim sem fájnak.
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Tőletek a 19.-ik csomagot és a szept. 6.-án irt levelet, valamint Mamáéktól
a 10.-ik csomagot már itt, az uj helyen kaptam meg. A csomagokat levelezőlapon nyugtáztam, de nem lévén több lapom, egy lapon nyugtáztam a csomagot és
közöltem uj cimemet. A kekszeket megkaptam, de egy pár leveles-keksz eltörve
érkezett s igy hat cédulácskát megtaláltak, annyi eszük azonban nem volt, hogy
megállapitották volna, honnan kerültek oda a cédulák. A cédulákat elvették, én
kértem őket s vissza is adták volna, ha el tudták volna olvasni. Nem szóltak semmit, baj meg pláne nem volt belőle. Ugy állapitottam meg, hogy Kató levelének
első 3. cédulája és a Te leveledből 3. cédula volt az. A jövőben tehát a kekszeket masszivabb tésztából süssétek, hogy utközben el ne törjenek. Azt hiszem, az
eddigi kekszek erősebbek voltak, mert azoknál törés nem történt. Nem-e volna
jobb mézes tésztából sütni, az jól összeáll és nem törik. Leveles-kekszet feltétlenül várok, látod, ha meg is találják, baj nem származik belőle, sem reám, sem
reád nézve, hisz azért vizsgálják a csomagokat, hogy a tiltott dolgokat elvegyék;
elveszik és ezzel vége is a dolognak. A csomagok összeállitása jó, jobb nem is
lehet, de külön alma csomagot ne küldjetek, részben ki van téve a fagyásnak
és romlásnak, részben pedig többe kerül nektek az elküldése, mint az egésznek
az értéke. Küldj a csomagban több boritékot és levelezőlapot. Pénzt ne küldjél,
egyenlőre nincs szükségem reá. Lehet, hogy több hivatalos levelet fogok küldeni
Neked. Vannak itt a magyarok, akiknek nem lehet irni, mert külföldre tilos levelet
küldeni, ugy gondolom, ezeknek a neve alatt irnék. Azért beszéld meg egy pár
egyénnel, akiknek a nevére küldhetném ezeket a hivatalos és cenzurált leveleket,
t.i. feltünő volna, hogy a Te nevedre annyi levél megy innen a lágerből. Küldök
a Te leánykori nevedre, de ez csak egy-két levél. Tehát közöld velem, milyen
cimekre küldjem ezen leveleket.
Irtál az elvállásról. Én a 27.-es levelemben erre részletes választ adtam Neked. Remélem ugyanis, hogy ugy a 26. mint 27. sz. levelemet megkaptad. A 25.
sz. levél megérkezéséről irtál s nagyon örülök, hogy megkaptad. A 26. sz. ugyan
azon az uton ment, csak hogy Ungvárra lett cimezve és Gaárné kell hogy elküldje
neked. A 27. sz. levelet más uton és önállóan küldtem szept. 3.-án. Ebben válaszoltam az elválásról. Itt csak röviden ismétlem. Igen, a válópert add be, mert ez
csak segithet és nem ronthat. Mindannak dacára a legrosszabbra is el kell készülnöd és azért az értékesebb holmikat, valamint az én irásaimat is, helyezzétek el
házon kivül, biztos helyre. Az elválást már régen elintézhetted volna, hisz én még
otthonlétemkor mondtam ezt Neked. – Sajnállak Babykám! S ugy fáj az a gondolat, hogy miattam éltek ilyen sanyaru helyzetben és állandó rettegésben a kitelepitést illetőleg. Fáj ez nekem édes Babykám! De máskép nem tehettem. Aposztata,
hittagadó nem tudtam lenni. Ha meg is tettem volna, rajtatok nem segitettem volna, magam pedig élő-halott lettem volna, a lelkiismeret furdalás már régen sirba
vitt volna. Gyermekeinkre pedig valamikor ujal mutogattak volna: „ezeknek is
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hittagadó, áruló apjuk volt, ezeknek az apja sem volt hajlandó szenvedni hitéért.”
Szenvedésem bár nagy, de megtörni nem tud, lelkileg erős vagyok. Igy tettem
és igy tennék ma is. Ha bele is pusztulok, de tudom, hogy foltot nem hagytam
sem magamon, sem rajtatok. Titeket pedig vigasztaljon az a tudat, hogy részesei
vagytok az én hitvallóságomnak. Borzasztó elgondolni azt is, hogy gyermekeim
tovább nem képezhetik magukat, mert az apjuk nem volt hajlandó hittagadóvá
lenni. Nem-e tesztek ti ezért szemrehányást? Ne tegyetek! Jó az Isten, mindent
rendbe hoz. Irjátok meg, gyóntok-e ti és hol? Mama hová jár templomba? Azaz
más szóval: hittagadó vagy hitvalló fiát követi e? Nagyon megható a Béla és
Manci gondoskodása rólam, irod, hogy „Béla a szivét is beletenné a csomagba.”
Megpróbálok nekik is irni ilyen uton s megköszönni jóságukat. Ti Babykám csak
addig nyujtózkodjatok, ameddig a takarótok ér, más szóval, csak annyira segitsetek engem, hogy magatok hiányt ne szenvedjetek. Látod! Ez is fáj nekem, nekem
kellene Titeket eltartani és Ti tarttok el engem. Éjjel-nappal csak reátok gondolok, reátok, akiket úgy szeretek, ha a magam módján is, nem hangoztatva azt,
de nagyon-nagyon szerettelek és szeretlek Titeket. Titeket is nagyon szerettelek,
de Istent is nagyon szerettem. Nehéz volt dönteni, de Isten javára döntöttem, ezt
nektek is meg kell érteni.
Babykám! Bácskainál van a Mitrák-féle orosz–magyar szótár és Erzsike-néninél egy csomó orosz és magyar prédikációs könyvem. Szedd össze ezeket
is, legyenek egy rakásban a még megmaradt könyveim. Ird meg, mi van jelenleg a püspöki palotában és mi van a püspöki irattárral és a könvtárral, ott van e
még, vagy elszállitották valahová és hová? Fakóbükkön van e pap és ki? Valamint Királyházán is. Apa jár e munkába és számozva van-e és mi a száma? A
falusi hivek is érdekelnek. Szedd valahogy össze, hogy amióta elmentem, kik
haltak meg és kik temetkeztek ezek közül pap nélkül. Kik nősültek és mentek
férjhez, kikhez? Ezeket közönséges levélben is megirhatod. Érdekes, hogy a faluból politikai okokból senkit sem csuktak le és általában nálunk az inteligens
ismerőseink közül sem vittek el senkit, bár a tömlöcök és lágerek mindenütt tele
vannak. Arról sem irsz, hogy kitelepitettek e már valakit nálunk? Galiciából pedig
és más vidékekről is tömegesen folynak a kitelepitések. A szombatosok terjednek
e? És a templomba járás nő vagy kissebbedik. Fedorcsákot szeretik e? És nem
itélik el hittagadásáért. Adnak e neki valamit és általában miből és hogy él? Azt
hiszem nyomorog ő is. Nem e beszél és agitál ellenem és veletek szemben, hogy
viselkedik? Szotákékkal, Thegzéékkel, Bácskaiékkal nem e találkoztok és nem
e bánják, hogy aláirták? Altalában, milyen az aláirtak anyagi helyzete és nem e
bánják lépésüket?
Babykám! Mellékelve küldök egy kimutatást, részben azokról a papokról,
akikről ugy tudom, hogy el vannak itélve, részben azokról, akikről nem tudok
biztosat, jobban mondva, ezek egy részéről tudom, hogy otthon vannak és nem
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irták alá, de később vagy aláirhatják, vagy elfogják őket. Ezt a kimutatást tartsd
magadnál és kontroláld le, ezek ténylegesen mind le vannak-e fogva, mert lehet
tévedés is benne, t.i. eddig Choma Jenőről a gugyairól is ugy tudtam és most
irod, hogy otthon bujkál. Pótold lassan, ki hány évre van itélve és hol van lágerben (akikről nem tudom és nem jegyeztem oda). Ezeket közönséges levélben is
megirhatod, ilyen alakban, pld. Хира переселился в Атукров (azaz Vorkuta,
visszafele olvasva) оден v. двое; azaz, az оден 10. évre, a двое 25. évre itélve.
A bizonytalanok közül, az elfogottakról ird, hogy „умер”, az aláirtakról „весело
живет”, az otthon levőkről és alá nem irtakről „дуже больной”. A két kimutatásban nem szereplőkről ugy tudom, hogy aláirtak, de ott is lehet tévedés. Akit már
megirtál, huzd ki a kimutatásból s igy lassan mindenki sorra kerül.
Ird meg, kik haltak meg valóban a papok közül, igy „упокоился”. Eddig
csak Szabó Bálintról és Seregélyről irtad és a papnék közül Mincsicsnét és Tiliscsáknét. Az elfogott papok közül nem-e halt meg valaki? Biczkóról mi hirlik?
Járnak bucsura Munkácsra, Komjátra, Szőllősre a kopányiak? A parókia hogy
nézz ki? Épitettek e valami ujat az udvaron? mit szedtek szét? A szobákat nem-e
alakitották át? irtad, hogy korházat akarnak belőle csinálni, az még jóbb is volna? A harangozónéval beszéltél-e és mit mond, nem e beszél ellenem a farizeus?
Van-e már 10 osztály Veresmarton, vagy még mindég csak 7.? Lenyóék, Viluszék stb. hogy viselkednek veletek szemben? Eljövetelem után sokan léptek a
kolhozba? Pávlik, Scserbán, Szakálos Feri beléptek? A beregszásziak hogy vannak? Feri sógor nem e tagad meg benneteket, elitéltek hozzátartozóit? Mama és
Gabi ki tudnak-e jönni, mert hogy Katusék nem segitik, abban nem kételkedem.
Marci hol van jelenleg és milyen minőségben? Sárika néniéket nehéz elvárni, de
egyszer csak jönnek. Istenem! vajon milyen lesz a mi viszontlátásunk és sokára
lesz-e? Igen! a borotvámat gépolajjal kenjétek be, hogy be ne rozsdásodjon. Ha
sokáig tart ez a móka, beszélj Mamával, hogy én kérem, egy lakást adjon át Nektek. Misunak, hallom van lakása, a „püspök” mellett, tehát erre nincs szüksége.
Gyerekek! Szeressétek Istent, meg ne tagadjátok Őt. Óvakodjatok olyan
szervezetektől, amelyek Isten megtagadását is programjukba vették. Imádkozzatok sokat, kerüljétek a bünt, igyekezzetek minnél gyakrabban gyónni hithű
katolikus papoknál. Legyetek szófogadók és tiszteljétek Anyut, legalább ezzel
enyhitsétek az Ő nagy fájdalmát és ezzel nekem is örömet szereztek.
Isten áldását kérve reátok, számtalanszor
szeretettel csókol mindnyájatokat:
Apu.
NB. Az ilyen levelek megérkezését is irjátok meg közönséges levélben,
ilyen alakban: От Пишты 28-го (a levél száma) получили письмо. A 32.-ik után
pedig egyszerüen: „От Пишты уже 32-е письмо получили”.
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69. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 29. (9.) levele
Karaganda, 1951. október 5.93
Édes Babykám és Drága Gyermekeim!
A 28.-számu levelemet eléggé biztosnak látszó kezekbe adtam s igy
remélem, hogy azt megkaptátok. Az hosszu és kimeritő levél volt, amelyben
jelenlegi helyzetemet részletesen leirtam. Itt csak röviden ismétlem a fontosabb dolgokat. Előszőr is közlöm, hogy uj helyen vagyok. Uj cimemet levelezőlapon közöltem Veletek és mamával is. Akár megkaptátok ezt a lapot,
akár nem, mindent uj cimre küldjetek, amely a következő: гор. Караганда,
глав. почта п/я 16/ ¼., tehát csak annyi a változás, hogy nem 1/1., hanem ¼.
Biztonság kedvéért közöljétek ezt Mamával is. Uj helyemen szerencsésebb is
vagyok, amennyiben sikerült elhelyezkednem mint szanitéc. Egy fürésztelepen, ahová 300.-an járunk munkába, én vagyok a szanitéc, igy tehát, jelenleg
fizikai munkát nem végzek s igy frissnek és erősnek érzem magam. Ez csak
1. km.-re van a lágertől, tehát ebből a szempontból is jobb a helyzetem, mint
előbbi helyemen volt. Ha paptársaim az otthoniakból nincs is itten, sikerült
felfedeznem egy litván katolikus papot, igy tehát lelkileg is van kihez fordulni. Ez a pap eddig Petenykó, Szkiba és Szikszaival volt együtt az ½. ponton.
Tőletek a 19-ik és Mamáéktól a 10-ik csomagot már itt, uj helyemen kaptam
meg, valamint a Te szept. 6-án irt leveledet is. A leveles keksz is megérkezett, de egy pár „töltött” keksz utközben eltört és a „töltelék” kiesett, meg is
találták, elvették, megsemisitették s csak annyit mondtak, ha általuk ismert
nyelven lenne irva, elolvasás után ide adnák, de igy nem adhatják ki. A leveles kekszeket tehát igyekezzetek masszivabb anyagbol sütni, hogy szét ne
essenek. A többit elolvastam s igy fogalmam van jelenlegi helyzetetekről. A
csomagba küldjetek több boritékot és levelezőlapot. Irjatok gyakran s ezen
levelekben értesitsetek számozott leveleim megérkezéséről és ilyen alakban:
„От Пишты 29-го получили письмо” mindég tehát a levél számát feltüntetve a megérkrzés napjaként és a 32.-ik levéltől kezdve igy irhatjátok: „Пишта
часто пишет, уже 32. письма получили от него”. Almát ne küldjetek, mert
itt már erős fagyok vannak. Pénzt se küldjetek, arra sincs egyenlőre szükségem. A válópert vezesd le minnél hamarább, az ha nem is segit, de ártani sem
árthat. Az a remény éltet, hogy Sárika néniék a tavasszal csak rágondolják
magukat és végre meglátogatnak. Uj helyemen csak Gaár Béla az egyedüli
kárpátaljai, aki velem van. Róla szegényről teljesen megfeledkeztek az otthoniak, semmit, még egy sor irást sem kap az otthoniaktól. Képzeld el szegénynek a helyzetét. Az ide mellékelt levelét, amelyet ő a volt segédének ir, légy
jó elküldeni az általa megadott cimre és Te is érdeklődj s tudj meg valamit a
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családja felől. Felesége – az ő beleegyezésével bár – férjhez ment egy Lipót
nevü egyénhez, ezt ő nagyon jól tudja és különösen a két gyermekének a sorsa érdekli, akik közül a kisleány sulyos beteg volt (szivburok gyuladás). Amig
ide nem került (1951. január) ő jól élt, őrizet nélkül járt, raktárban dolgozott,
jól kereset, ugy, hogy ő küldött haza pénzeket, nem hogy neki küldtek volna.
Tudj meg valamit felőlük, ha nem ütközik nehézségekbe.
Édeseim! vigyázzatok az egészségetekre és imádkozzatok sokat.
Számtalanszor szeretettel csókol mindnyátokat:
Apu.
NB. Itt már fehér tél van, ma leesett a hó, amely előreláthatólag április
végéig fog tartani.
NB. Van még itt velem félkárpátaljai, Tukács Mihály csendőr, akinek a
felesége Szöllősőn lakik és állitólag hires varrónő. Petruskának az orvosnak a
testvére. Ha találkozól vele, mond meg, a férje velem van és jelenleg jól van.
70. Magdolna lányomtól hivatalosan kapott 8. levelem
Драгово-Заброд 7. Х. 1951 р.
Érk: 1951 Х/2194
Дорогий Няньочку!
Якраз сьогодні тиждень, як я була дома. З великою бідою відпустив мене директор, більше казав, до Різдва не пустить ні разу. Дома новин ніяких немає. Мамка здорова і Данило тоже. І не зговорювалисьмеся
з Катериною і разом додому пішли. І вона і я понеслисьме по 150 крб. і
мало продуктів так що домашні забезпечені тепер. Не журіться, Няньочку, з ними. Вони не пропадуть і бідовати не будуть, бо ми з Катериною,
у нас дуже читава дівочка, файно шиє, малює, вишивать і всяку роботу
знає робити і така добра. Я її дуже люблю. Погода тут дуже холодна. Великі вітри віють, а дрова нам іще усе не дали. Як нам дадуть дрова, тоді
покличу Мамку до себе хоч на 1 місяць, щоб не спала у студені дома,
бо дров у неї ниє. Данило буде з Анною, а Мамка тут зомною. Тоді так
мені буде добре якбим дома була. Тут мені дуже добре ужем так утыла от
верховинського косту от крумпляного токану, вівчого молока і бринзи,
як пацятко. Хоть бы і Мамка мало поправилася.
Оддаєся Марта церкуничка за Антошка, що сестра у нього така
маленька там живуть близько коло млина, умерла мамка Мартина, Сакалош Іванової жони, Юри Бори жона. Ідуть у армію хлопці Віктор Сабо,
Елек Гусар, Юра Бора, що мамка од нього умерла, і Андрій Сакалош ли94
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шать жону і сина. Сусіда Марія Сакалошка у Андрія у Липицькій Поляні
живе, а дома лиш Марта та Іван. Іван шофер.
Дуже погано пишу, бо у нашій кімнаті студено, а у газдыні стола
ниє та мушу на коліні писати.
Няньочку сокотіть на себе, щоб ми Вас скоро здорового бачили.
Цілує Вас і Ваші дві робочі руки Ваша донька
Магдалина.
Перебачте, Няньку, що у трикутник зачиную письмо, бо конвертів
нігде не можу купити.
71. Bendász István feleségétől kapott 19. hivatalos levele
Копань. Неділя 11. окт. нов.
Érk: 1951 XII/6.
Дорогій Опку!
Неділя пополудню е, ние нікого дома. Сама сижу. Думки до Тебе летять та летять. И наплакалася уже доста. Так ми за Тобоу скучно. Боже де
Ты, далеко од мене. –
Сідаю Та пишу Тобі Опу! Не е з ким „сважатися!”, а своі тяжости росповісти. То не мож написати. –
Нігде ни хожу, не говорю, сижу собі дома. Маю я доста што робити.
Открытку достали, де пишеш нову адресу. Сеся посилка пушла уже
на нову адресу, а што в октябрю то ще на 1/1. Чекаю открытку нетерпеливо
каждый день, боюся што може вернеся, зачим адреса не тота. Може перешлють?
Пишеш што здоровый? Слава Богу мы теж здорові. Пішта теж здоровий 29-го получила писмо, можеш уявити нашу радость, што родина здорова.
Мамки здорові. Пишу тиж и йім и до Ужгороду. Як буду ити до М-ва
до мамки, то скочу и до Ужгороду. –
На другий тиждень пуйду може до Севлюша до знакомих.
Туй у нас паде дождь но теплый доста. У вас сніг?
Купилам малое свинятко од Матьашовых за 80 руб. Свиня іх упоросила 7, а Анна ня изговорила, што студено и замерзне. Я тепер, пушла на колишню фару де ныні контору, і выбрала цидулу на 10 л. молока – 20 р. запл.
Тепер кождый рано встану і перше мое діло ити на молоко у колхозный
хлів. У 6 часу доять. Немож молоко дустати у сельі, попродавали корови. А
мені уже дуже давно молока не носять. Из сотин было просонячнику мало,
выбьеме, а місто того молока куплю. Дуже заділено жиеме. Молоко мушу
позад діти купити. Доні негоденся напити. Любить молоко. Довгы ні копейку не маю, бо сокочу на то. Так ни люблю довжна быти. Як щось ние обий- 138 -

демеся. Хліба мало иде у нас. 2 буханки купила ще у четвер тыждень тому,
а ще Катов принесла, ще усе е хліба повно. Магда принесла цукру Тобі у
посилку. Діти добрі, одна се друга то, Опкови, мамко. Радуются открытці
цілують, читають. Самі не знають што чинити: з радости. Капусти маю из
колхозу 1 м. і зеленину. Буде што из дітьми йісти. Свинятко уже 3 місяці
мае, такий пешчений. Из Павликом я в добрых относина і із кождым у селі.
Из Анною ище сьме не посвадили ся ні раз. Так е як она хоче. Добрі
до нас, дуже. И они продали корову. Теличка е тьільна у них. Учера скіпили
коньі. Туй быв и Грабар. Анна варила йім істи, из колхозу нанесли когута,
муки, вина і палинки. На жовтневі св. учительі зробили велику вечерінку.
У Міши Улч. Ол. былам на псалтирі файно была и гостина была. У братової жони Івана род. Дівочка, похрестили на Марту у церкви, мати понесла.
Межи „знакомих” не умер ніхто и у сельі теж, жиють кождый собі, у своей
роботі.
Опу! Як мож буде Тобі писати, напиши што ти треба. Недай Бог, абы
Тобі чогось хибіло, я из пуд чорноі земльі выгребу ранташ, чай, сесе што до
варіня. Вариш?
Менье серце болить за Тобе. Сокоти на себе, йіч, проси, пиши. Мамку
і Монцію прошу. Божа мамка коло Тебе.
Много много думаючи непрестанно цілуеме. Твоі.
72. Bendász István feleségétől kapott 17. hivatalos levele
Érk: 1951 X/18.
Уторок (Вівторок – Б. Д.)
Дорогій Стефанку!
Открытку з посилки в Суботу получили. Тепер чекаю од Тебе Опку
нетерпеливо открытку.
Лагожу уже посилку про Тебе. Як ти здоровля Няньку? Мы слава
Богу здорові. Нежурися сокочу и на діти и на себе. Мы усе ся журиме як
ты, што из Тобою Опку? Ты знаеш, я така задумана не раз, што говорять до
мене и я не знаю што, гадки моі усе за Тебе. Посилками мойіми довольный?
Знаеш наше матеріальне состояніе якое-такое, але мигіш майліпше, як нич.
Тепер и нас шкода достала з свиньою. Малое ся зустало, такий ідак добрый.
Ниньі рано и Павлик прийшов до Андрія абы заскіпив, бо обі свині хворі у
нього. Ни поможе нич ни е таких ліків, Андрій 5 раз скіпив. Завтра иду из
сотин збирати усьо, бубнали што до 1-го окт. маеме изобрати усі из Буковини. Майже хотять сіяти. Я ни знаю може ще не пристиглое буде. Пасольі
выбрала из Шандарчиноу Мартою тай из Анною, было 1 міх і одна тайстра.
У Бабинцьовои Анни буде дітина од Марущака хлопця, а она утікла де е
- 139 -

тепер, не знають. Міші Пилипового малого хдопца пооперовали, операція
удалася? Знаеш котрый малый хлопчик?
Одночасно пишу и Піріі, Монці, Могдьі, Котові до Мункачева,
Опкови. Учера дустала од Могды письмо теж, пише, што добре най
Драгово-Забродь № 118 еі адреса, напишу Ти, може и она писала Тобі.
Пишу абысь знав.
Тепер звонить 12 часов, даю Даниилови істи. Варила на полудне Доніови моркову „фőзелик”, і парадички, поливку з крумплів. Я понеділок,
уторок (вівторок – Б. Д.) пошчу, не ім. Даніил пушов до школи як раз. Сусіда
Марта зберае вино, занесли повно вина міні и Доніови. Слизи ня залляли
якбы Ты ів, як бы Ти загнати, напиши на открытці. Кіш старий умер, што
дітей небыло у другоі жони. Ержя была из Ясіня. Поздоровляе Тебе. Сестра
Котуша писала юй, што приде до ниі, нашчивити мало. –
Нич у нас ние мелаю, мусай буде купити, не знаю як, продати мушу
подешто Опку! Я най сушу голову!
За яйца маю дати 60 руб. 99 яиц довжна здачу, по 60 коп. хотять. Та
выгоднійше мені дати гроші як q (центнер – Б. Д.) крумпльів, ньет? Май
потому жито купилам в колхозі q, 2 маю здачу з нього дати. 44 kg крумплів,
4 кг сіна. q жита 350 руб. –
Поланя поздоровляе Тебе, усе згадуе за Тебе.
Анна ниньі на сотинах просонячник товче и ріже, на іх, што из Мішком уедно мают, и діляться. Анна вино не буде трошчити, продали. Андрія
кличут до Чорного Ардова на медпункт, и там жити, або до Королева. Опку
немаеме аньі одного дараба дров. Не знаю што буде, угля хочу купити. Так
тяжко жию без Тебе Опку, што неможу виразати, а Ты там, засудили за нич
із за брехньі. Які люде неблагодарні. Одно одного у біду тручають. Бог помагае за то и Тобі и нам жити, з дня за динь. Молюся абысь кріпкий быв,
посилки из радостью посилаю. Цілую Тя.
73. Bendász István feleségétől kapott 18. hivatalos levele
1951 окт 22 го
Érk: 1951 X/2195
Любезный Опку!
Ожиданну открытку получили. Дуже радуемся што Ты здоровый. Я
посилку получила. Од Стрыя Пішти 28-го получили письмо, поздоровляе
тебе з родиною. (Стрий о. Бачинський Стефан у Румунії – Б. Д.) И мы здорові из дітьми. Магда была тепер дома. Слава Богу дуже добре выгладае.
Лиця такі круглі мае. Знаеш на верховиньі бринзу, крумпльі йідят. Мае
добру хозайку. Катов тоже добре ся мае! Даніил добре ся учить. Мав из
95
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Юндіском (Юндіско сільська називка учителя Сакалош Юрія – Б. Д.) біду,
бо у школьі сміявся і говорив на уроці Зіны (Гулянич Зіна Матвіївна український філолог – Б. Д.). Зіна пушла поскаржилася класному Юндіскови.
А Юндьі послав го додому. Прийде Доні ревучи. Я казала се добрый льік,
запишіть му 2-ку. Уже выправив. Што буду з ними ся сварити. От тогди
такий добрый. А змагаеся учити три 5-тки уже приніс дому.
Учительі усі тоти што были, старі, коли ты дома ще быв. Из тыми у
таких односинах, як давно былисьме, у добрых. Усе про Тебе говориме.
Взпоминають Тебе. Казалам ім што буду Ти писати. Они усі поздоровляють Тебе. Сердечный привет посилают. Живуть на старум містьі усі. У
школьі уже е 10 класів, Міша Леньо директор.
У читвир свадьба буде, Сідак Андрій бывшій наш сусід, од Ивана
Нимета Морішку бере.
Магда казала, што написала Тобі про свадьби. Анну Сверенькову
кликали варити.
Ержіке нинія (дружина о. Олександра Дудинського – Б. Д.) передала мені моі вещи ще коли ишла геть из Факовбука (с. Букове – Б. Д.).
Анна Міши Юри Олениного умерла 30-го септ. Гворилам из ними.
Кажуть хотіли бы сорокову. Стрый Пішта буде ім кончити так думаю.
Крічфолуші е у Буковому. (Крічфолуші Євген, який возз’єднався з православною церквою – Б . Д.) Быв у мене двычі, знаеш голодуе як пес та
иде істи, страшно выгладае. Совість го гризе.
Хотів быся уженити. Тегзе священик у с. Широке (Тегзе Янош
возз’єднаний з православієм – Б. Д.) и Мітьу священик у с. Рокосово
(Сотак Микола возз’єднаний з православієм – Б. Д.) весело жиють, не
стричаю ся из ними, бо то далеко. Горінецький Янош дуже больный.
Шуба Динеш переселился, на новое місто, а Нушіка его туй е у Юціі.
Шандор бачі (Дудинський Олександр – Б. Д.) упокоился, Голожньоі у Берегові весело жив, а раз лиш умер.
Фері добрый ид нам. Мамка из Гобіцою помале тручають колесо, з
дня на динь. Marci там е де быв, а щос рисуе, малюе, що знае. Пише що
здоровый, прийде нащивити родину.
У сельі нового ничого ние, позавчора в суботу вечер гуляли в чайньій люде, так ся побили порізалися. А ще и Андрій Романки гуляв. Мають повно грошей ци що.
Хижа так вызирае, як коли ты пушов, на дворі ни е нич нового, ни
в хижах всьо по старому.
Година файна сонце гріе, сухо у динь тепло, рано вечер холодно.
Майже ни маеш открытки. Пошлю ти за 5 рублей. Вижу што на
однуй адрес и посилка писана.
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Пуйду або до Іци або до Хуста, а буду просити од Іци мою книжку.
– Так давно у неі.Свинятко росте йість, все сама даю істи, лиш мне познае.
Опку Солодкый! Коли Тебе увидиме, Боже! Ты уже давно пушов из
дому. Мож бы Тобі фотографію посилати? Передадут? Пуйдеме на руздво до Мукачева дали бысьмеся з фотографоватися ціла родина, уедно.
Айно Міша Чонка ни е у коператіві вмісто нього е Шеверя Міша.
Міша Чонка у „Királyházi” Королеві май на выщу службу пушов. Feri,
Misa, Юра, Міша Оленин, Иван Пилипчук на Вулшанах роблят на Гестроі в колгозі не суть. Павлик Чербан ни е у колхозі. Щербанова жона
Веруна 1 год записана в колхозі. Бора Юра і Павлик на дорозі роблять.
Сокоти Няньку на здоровля будь здоровый. Много, много раз Тя з
любовію цілуеме Твоі – думаеме взпоминаеме.
74. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 30. (10.) levele
Karaganda, 1951. nov. 24.96
Édes Babykám és Drága Gyermekeim!
Tegnap, egyszerre kaptam meg Tőletek a 21.-ik és Mamáéktól a 12.-ik
csomagot. Minden a legnagyobb rendben érkezett meg, igy a leveles-kekszek
is. Az előbbi, azaz a 20.-csomagban levő leveles-kekszek is töretlenül és felfedezetlenül jutottak hozzám. A csomagok összetétele kifogástalan. Kitünő
gondolat volt Tőled a kétszersültet prézli alakban küldeni, részben könnyebb
a pakolása, részben foghijasságomra való tekintettel könnyebb a fogyasztása.
Kérded, hogy étkezem. Ime igy: 6-órakor reggelizünk, azt elfogyasztom és
a reggeli adag kenyeremet kiviszem magammal, hozzá a csomagból 10-15
dkg. szalonát és hagymát vagy foghagymát s 10. óra körül a munkahelyen
elfogyasztom. Ebéd 2. óra körül van a munkahelyen és 20. dkg. kásából és
20. dkg. kenyérből áll – ezt ott elfogyasztom. Vacsora este 9. órakór, az ételt
elfogyasztom s a kenyeret zsirral vagy lekvárral vagy egyéb dologgal a csomagból, pótlásképen elfogyasztom s utána egy csésze teát prézlivel fogysztok el. Ezenkivül naponta 4-5. kekszet, egy kis aszalt gyümölcsöt teszek a
zsebembe és rágcsálok. Naponta 4-5. kockának megfelelő cukrot fogyasztok
3.-szor naponta a kásával és a többit teával, illetve feketekávéval, amit itt
adnak. Tudod, hogy mindég beosztó voltam s most is mindent beosztok ugy,
hogy még eddig otthoni nélkül nem voltam. Ez a napi étrendem, a pénteket
kivéve, amikor a cukron kivül a csomagból semmit nem fogyasztok s igy
tartom meg ezt a bőjtös napot. A barakunk szobája 8x10. m. s ebben 100.-an
alszunk emeletes faágyakon. Matraszunk ugyan nincs, de van fürészporral
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tömött szalmazsákunk és pokrócunk. Nekem még megvan az otthoni „dzserhám” és a kispárnám s igy főuri fekhelyem van. Tudod, a legjobb szakács az
éhség és a legjobb fekhely a fáradság. Jó étvágyam van, a gyomrommal mult
év szeptemberétől, hála Istennek, a legkisebb bajom sem volt és álmatlanságról sem panaszkodhatom. A barakban hideg nincs, mert ha gyengén fütenek
is, de 100. ember felmelegiti és ha „kicsit büdös is ále jó”. Rántásra és pénzre
nincs szükségem. Most már lapom is lesz egy időre, de boritékot még küldhetsz. Ceruzát ne küldjetek, már 5. darabb van belőle.
Sajnos a szanitézségem csak három hétig tartott, Mária ünneptől Mária ünnepig, Kisasszony naptól Pokrováig, t.i. itt minden funkciót gyakran változtatnak és csak rövid ideig van egy ember egy helyen.
Október 15.-től, november 21.-ig, Mihálynapig nagyon nehéz munkában
voltam. Farönköket raktunk le vagonokból és hengeritettük őket rendeltetési helyére, néha méteres átmérőüeket is. Ez egy kicsit lehuzott és kissé
lefogytam. Mihálynaptól megint jó helyen vagyok. A fürésztelep területén
levő sineket takaritom és tartom rendben. Annyiban jó, hogy nem áll felettem senki, akkor és annyit dolgozom amennyit akarok, ha megfázom, zárt
helyiségbe mehetek és felmelegedhetem. Persze, ez sem örökös, és nem
tudom meddig fognak itt meghagyni. Imádkozzatok, hogy legalább a telet
kihuzhassam ezen a helyen.
Jura Misi Oleninéért, ha nem is a 40.-ik napon, de ma elvégeztem a
misét, párásztászt és temetést. Bár a Jurega feleségét aposztata pap temette,
de az ő akarata ellenére, erre való tekintettel érte is végeztem misét, párásztászt és temetést. Irod, hogy Német Iván leánya férjhez ment Szidák Andráshoz. Melyik Német Iváné? akinek a fia el van itélve, vagy akinek van vagy
volt az ebédlő butrunk letéve? és melyik Szidákhoz? a tanitóhoz? Petrovics
is meghalt; vajjon kitartott vagy aláirta? Ezt is ird meg, mert ha kitartott,
érte is kell miséznem. Hát Csengeri Jancsi is gyengének bizonyult? vajon
kit sajnált ott hagyni? hiszen senkije nem volt. Fedorcsáktól még szép, hogy
ugy nyilatkozik, ahogy irod. A harangozónén pedig nincs mit csodálkozni.
Mindég nagyszáju volt, most pedig pláne, hisz mi jót várhat az én visszatérésemtől? Ő legjobban szeretné, ha én Veresmartot soha nem látnám többé,
mert másnál még behizelegheti magát, de nálam már nem, mert én ismerem
nem csak minden tettét, de még a zuzáját is. Bár fogalmam nincs róla, miket
beszélhet rólam, de természetesnek tartom, hogy beszél, hisz ő tőlem már
semmit sem remélhet és igyekszik engem lekompromittálni mások előtt is,
csak hogy ne kerüljek vissza, még ha tulélem is fogságomat. De ő csak hadd
beszéljen, a jó Isten sujtó keze majd őt is utoléri. A fia, hogy került haza,
leszerelt már?
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A Manci levelét nem kaptam meg, hisz idegen nyelven irt leveleket
nem kézbesitenek, de próbálja meg orosz betükkel magyarul irni levelezőlapon. T.i. Baraténak igy irt a felesége és egy pár ilyen lapot meg is kapott. Mert
a levelezőlapokat nem igen cenzurázzák és igy átcsuszhat. Annak idején én
Mamáékkal is közöltem uj cimemet, de Mamáéktól a csomagot még a régi
cimre kaptam meg. Lehet, hogy nem kapták meg a lapot, ird meg tehát nekik
uj cimemet. Te sem emlited, hogy a lapot uj cimem közlésével megkaptátok-e, amelyen egyuttal a 19.-ik csomag megérkezését is nyugtáztam. Irod,
hogy Apa is uj helyen van, de nem irod, hogy hol, Tájsetben vagy másut és
van e vele ismerős.
A hivők ragaszkodása nagyon jól esett és jól esik, mond meg nekik,
hogy sokat imádkozom érettük, különösen, hogy hitükben legyenek erősek
és lelkiüdvüket ne veszitsék el. Tehát nem akarnak Veresmartról elengedni, igy is jó, ez is szeretetüknek és ragaszkodásuknak a jele. Legyen tehát
igy maradj, lehet hogy a közeljövő már meghozza a várva-várt napot. Irod,
hogy jan. 1-10.-ig Munkácson lesztek. Mamáék hivtak benneteket? Ott aztán szedd össze az engem érdeklő hireket és közöld. Nem válaszolsz arra
a kérdésemre, hogy Mama melyik templomba jár. Ismételten köszönd meg
nekik, különösen Mancinak, hogy olyan jók hozzám s olyan bőséges és tartalmas csomagokat küldenek.
A jövő héten a második hivatalos levelemet fogom küldeni, de nem
tudom továbbitani fogják e mert uj helyen vagyunk és nincs meg a kimutatásuk, ki menyit küldött már s igy nem valószinü, hogy el fog menni. Igy tehát
ebben az évben a Polánya és Pilip András cimére sem fogok küldeni, majd
1952-ben, de nekem ugy látszik, hogy sem a Polánya, sem az András házszáma nem pontos.
A veléteivel nem tudom mi van. Én a régi helyen hagytam még, de
ugy hallottam, hogy a 25-évre itélteket, egy párunkon kivül, akik ide kerültünk, Pecsorára szállitották. Itt csak Gaár Béla van a kárpátaljaiak közül. Az
ide mellékelt cédula Boksay Jóskánénak, Árvay Margitnak szól. Légy jó a
cédula végén közölt cimre elküldeni és ha szerét teheted, Te is érdeklődj a
családja iránt és közöld velem a megtudott dolgokat. Szegény ember, teljesen oda van.
Mindnyájatokat szeretettel csókol:
Apu.

- 144 -

75. Magdolna lányomtól hivatalosan kapott 9. levelem
Драгово-Заброд.
2. ХIІ. 1951 р.
Érk: 1951 ХIІ/25.97
Дорогий Няньочку!
Не писалам довго, бо велика на нас біда была. Напала на нас
інспекція і тут сиділа нам на шиї три дны. Найшла повний безпорядок у нас. Дров ниє ні в школі, ні в учителів, окна вибиті, а туй уже
і сніг упав. Діти у школу не ходять, нічого не знають. Третій динь
была у нас нарада од 7 годин рана, до 7 годин вечера. На сій нараді
добре нас помыли, а на січневих нарадах іще нас і в колючку намалюють, як сидить троє дітей у класі, а через окна воробці літають
у класу. Така у ня доля, що перший рік мусілам на такое нещасное
місто попасти.
Учора дісталам платню. Пуйду в крамницю і хочу куповати
олуй, як никаю, а зад мене Міша Пиліпів, що коло нас живе, такимся ізрадовала. Він мені розказав що туй робить у Колочаві на
лісоспловови і хоче іти додому та зайшов випити 100 грам. Я йому
зразу дала 75 рублів, щоб передав Мамці, бо більше я не могла дати
і мукум купила і улуй і цукор собі і додому так, що грошей у мене
мало залишилося. З других платнів я усе давала 150 рублів, а тепер
так ня ість, що ніяк не можу більше дати. Мамці бізіно дуже треба
грошей.
Дома я не была лиш на жовтневі свята і вто утіклам та бояламся назад іти що буде, але директор і не знав, що я дома была.
Тепер у нас много роботы з выборами. Обирати будеме народних суддів. Мушу ходити на 4 км. заміщати одного учителя на приселок Грунь. Так на нього тяжко лізти, деколи нацапки мушу, а з горі
уже так добре припруся на ботку та ізвезуся за 5 м. Завто пишу ош
ізвезуся, бо туй уже упав сніг та так студено, а в нас у комнаті огня
ни є. Не знаю що директор наш рахує. Крумпиль у нас є, дали нам
задар із колгозу драгівського. Типир усе лиш крумплі їме. Ныні у
нас были, якісь збори та укарандовалисьме од начальника лісозавода дров та уже і в нас буде тепло, тогда Мамку прикличу до себе хоч
на місяць і звідси зашлемо Вам, Няньочку, пакунок. Най не спить
Мамка там у студени, а Данило буде спати у Анны у хыжі.
Так уже не бірую того Морція чекати, але він прийде скоро
усе нам пише. Роботу свою іще не закінчив та не хотять му дати
97

Levelezőlap: Карагадна главная почта 16/ ¼ . Бендас Степану Михайловичу. Feladó: Хустський р-н.
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відпуск. Няньочку сокотіть на себе і нич за нас ни журіться, бо нам
Бог помагає і ми гордо носиме голову, що у нас не такий Няньочко,
як у других.
Цілує Вас і Ваші руки Вас дуже, дуже любима донька
Магдалина.
76. Béla bátyám egyetlen hozzám írt levelezőlapja
Мукачево 1951. ХІІ/3
Érk: 1951. XII/14.98
Дорогой Сыне!
Не знаеме што е з Тобою. Коли поселали Тоби пакунок, дисталисме от тебе карточку що еі дустав. У сентября и у ноября мы поселали
Тебе пакунки, а от тебе ни дусталисьме карточку, што дуйшли до твойих
рук. Правда на старий адрес мы поселали. Днесь тут была твоя Катерина (дочка) и принесла твой новий адрес. Пиши чем скорше, бо доти мы
не поселаеме Тубі пакунок. Мы усталися зовсим тут, не едеме никуда.
Щасливи свята и поздоровляеме тебе
Мамка, Манци, Бела.
77. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 31. (11.) levele
Karaganda, 1951. december, 20.99
Édes Babykám és Drága gyermekeim!
Nem várva be sem csomagotokat, sem értesitéseteket arrol, hogy a
30-számu levelemet megkaptátok-e, ujból irok. Igaz, semmi különöset irni
nem tudok, csak ismételem a régieket. Uj csak annyi van életemben, hogy
december 13-tól ujból szanitéc vagyok egy uj épitkezésnél. Egy bányász-klub
épitkezése indult meg. Kisebbszerü épitkezés, ahol jelenleg 50-60. ember
dolgozik és legfeljebb 100-120. fog dolgozni. A hely a lágerhez közzel van,
egy jó kilométer (pontosan 1600. lépés). Ebben a minőségben dolgom nincs
s igy az irodahelyiségben segédkezem irnoki minőségben. Itt csak egy hibázik, hogy nincs külön szobácskám s igy hibázik az egyedüllét, amire annyira
vágyom. Most egy kicsit ujból megpihenek, de nagyon reám fér, mert okt. 14.
– nov. 21.-ig, nagyon nehéz munkát végeztem. A 30.-as levélben már irtam,
hogy ezen idő alatt gömbfát terheltem ki a vagonokból és guritottam rendeltetési helyére, nemegyszer 1. méteres átmérőjü rönköket is. Bár ugy a Ti, mint a
mamáék csomagjából jól kosztoltam, azért bizony elégé lesoványodtam, de a
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lesoványodáson és fáradságon kivül, hála Istennek, egyéb bajom nem volt és
nincs is. November 21-től, december 13-ig kissé megkönnyebült a helyzetem,
mert olyan vasuti pályaőr féle voltam. A vasuti sineket kellett tisztogatnom a
szeméttől és hótól. Voltak napok, amikor volt idő a pihenésre, de legtöbbnyire reggeltől estig megállás nélkül munkában voltam, tekintettel arra, hogy a
hó esett és ha nem esett a hóvihar hordta tele a sineket hóval. Most azonban
pihenek, mert ha testi munkát nem végzek az pihenésszámba megy nálam, t.i.
a szellemi munka nem merit ki, hiszen szokva vagyok hozzá.
Leveleidet, ha késve is, de kézhez kapom. Leveledből értesültem, hogy
a 29-es számu levelemet megkaptátok és hogy a Gaár Béla levelét is továbbitottátok, valamint, hogy Munkácsról leugrasz Ungvárra. Mindenesetre kérlek, tudj meg mindent családjáról s ird meg nekem teljesen őszintén mindent,
bármilyen lesujtó is legyen az. Megirhatod közönséges levélben a név elhallgatásával, annyit emlitve az „ungváriak” stb. Munkácsi utatoknak nagyon
örülök, legalább 10. napig gondtalanul és „jól” fogtok élni. A megtudott hireket nagyon fogom várni.
Bélától kaptam egy levelezőlapot, amelyben azt irja, hogy a szeptemberi és novemberi csomagjaikra nem kapták meg a nyuktázó levelezőlapot
és hogy amig erre vonatkozólag nem kapnak tőlem értesitést, nem fognak
csomagot küldeni. Egyidejüleg nekik is irok olyan értelemben, hogy mindkét
csomagjukat megkaptam és nyugtázó levelezőlapot is küldtem mindkét esetben. A szeptemberin, mivel akkor nem volt több levelezőlapom, – közöltem
uj cimemet is, lehet, hogy azért nem küldték tovább, mert az előirt formán
kivül több is volt rajta, bár csodálatos, hogy Ti megkaptátok s nekik is ugyanugy irtam; a novemberit pedig valószinüleg már megkapták, valószinüleg, a
lapok keresztezték egymást.
Levelezőlapom most már van elég, de boritékokat még küldjél és kockás füzeteket is. A második hivatalos levelemet ne várd, mert nem hiszik,
hogy nem volt már elküldve az előző helyről. A következő évben az anyországiak neve alatt is fogok küldeni hivatalos leveleket.
Egészségem jó és a remény, hogy a közeljövő nagy változásokat hoz
életembe erősit testileg lelkileg.
Kérve imáitokat mindnyájatokat
szertettel csókol:
Apu.
NB. A 40-ed napi misét Annáért elvégeztem. A háziakat és az arra érdemeseket üdvözlöm.
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78. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 32. (12.) levele
Karaganda, 1952. január 15.100
Édes Babykám és Drága Gyermekeim!
Nem várva be értesitéseteket a 31. lev. megérkezéséről, irom a 32-iket.
Tudom, hogy a 28, 29. és 30. sz. levél megérkezett. Ugy látszik a postásaim
jöl müködnek. A postásom egy állandóan bejáró állapotban levő soför, aki
nem olyan régen szabadult a lágerből s igy megértő és tudja mit jelent egy
levél továbbitása.
A csomagot karácsony másodnapján (jan. 8.) kaptam meg a legnagyobb
rendben. A leveles keksz hiány és felfedezés nélkül jutott kezemhez. Általában itt, uj helyemen a csomagokat nem vizsgálják át olyan szigoruan mint
az előbbi helyemen. Az előbbi csomagban küldött püspökkenyér jó volt, de
a most küldött marcipán egyenesen kitünő. A csomag nagyon jól van osszeállitva, ugy, hogy azon változtatni nem szükséges. Kérded, küldjél-e kenyeret, kacsát, tyukot. Határozottan ne küldjél, mert ezek romlandó dolgok és
a csomagok néha egy hónap mulva érkeznek meg. Husvétra is küldtél egy
pászkácskát, amely teljesen megpenészedve érkezett meg. A boritékokat is
megkaptam. Hogy ki ne fogyjak ezekből a dolgokból ugy oszd be, hogy minden csomagban küldjél 2. boritékot, 2. levelezőlapot és 1-2. kockás füzetet. A
következő csomagban küldhetsz egy fogpasztát is.
Mamáéktól dec. 30-án kaptam csomagot. Mint mindég most is tartalmasat. Nem is vártam, mert Béla irt egy lapot, hogy a nyuktázó lev. lapjaimat
nem kapták meg s amig nem irok, hogy a két csomagot megkaptam, nem
küldenek. Egyidejüleg a Nektek irt 31. sz. levéllel Mamáéknak is irtam, hogy
a két csomagot megkaptam. Remélem, ezt a levelemet megkapták. Január
1.-10-ig gondoltam reátok és elképzeltem lelki szemeim előt feleség, anya,
gyermekek és testvér, hogy tárgyalnak a férj-fiu-apa és testvérről. Nagyon
várom részletes értesitésedet a Munkácson töltött napokról és az ott szerzett
hirekről. Kérded, hogy rágom meg a szalonát, amikor fogaim nincsenek. Teljesen foghijas azért még nem vagyok, egy pár első fogam azért még van, igaz,
hogy azok is már nagyon meglazultak, mozognak mint az elevenek.
Leveleidet mind megkapom, ha késve is, de megkapom. Azt is megkaptam amelyben értesitsz, hogy a cimváltozásra vonatkozó lapomat megkaptad,
de én azt hittem, hogy ez csak ovatosságból irod és a cimváltozást feketén
küldött levelemből tudtad meg. Kérded, mivel és miből eszem. Részben az
általad küldött fakanállal, részben pedig egy „házilag” készitett aluminium
kanállal. Edényt használni nem lehet és az ételt aluminium tányérfélében adják ki és evés után elszedik. Kérded, miért nem kell pénz és rántás. Pénzem
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még van. Nálam van 50. rubel, amelyet minden eshetőségre elkészülve tartok
magamnál (a szemüvegtokban eldugva) és számlámon van még 40. rubel,
amelyből időnként szoktam venni valamit a boltban, leginkább machorkát
(orosz dohányféle), mert a dohány itt aranyvaluta, amiért itt mindég és mindent lehet szerezni. Kenyeret ritkán veszek, mert egyenlőre elég nekem amit
kapok (65. dkgr.) és máskülömben is a bolti kenyér is csak olyan mint a kapott kenyér. Rántást se küldjél, mert nehéz magammal hordani, az élelmiszerraktárba (ahol a csomagjaink állanak) étkezés előtt nem igen tudok bejutni,
hogy a levessel elfogyasszam.
Részletesen leirtad az Andrásnap menetét. Én pont Andrásnapra (dec.
13.) lettem ujra szanitéc és igy időm is lévén, nagyon sokat gondoltam a
háziakra és reátok, hogy mulatnak most. Azt azonban nem hittem, és nagyon jól esik tudnom, hogy hiveim oly szépen emlékeznek rólam. Titkos
levelednek ezen részletét (2. cetlit) el is tettem magamnak 8 t.i. ezen leveleket megsemisitem hogy ovatlan kezekbe ne kerüljön) és szeretném a
jövönek megmenteni, örök emlékképen. Kádár Vaszily és Fedoránics járnak
e a templomba?
Vilyuszné szüleiért (Mihály és Anna) a miseszöveget jan. 10.-én és
Tárászért ma végeztem el. Ne féljetek semmit a kis Tárásszal, mert ha leöntötték, keresztelve van s igy lelkiüdve nincs veszélyben, de aposztata, hittagadó pappal ne kereszteljék.
Ami pedig a harangozóné ügyét illeti, ne csinálj belőle magadnak
próblémát, látod a hivek is tisztába vannak vele, hisz leintik és elhallgattatják. Tudod igaz az hogy jótett helyébe jót ne várj. Mennyi jót tettem vele,
mennyit türtem neki, még a hivekkel is szembehelyezkedtem, amikor el
akarták távolitani, én mint özvegyet sajnáltam és türtem neki, hogy árváit legyen miből eltartani, s most ő az én félözvegyemnek és félárváimnak
keseriti ugyis keserves napjait. Megröviditettem talán vagy komisz voltam
hozzá? Te tudod legjobban, hogy nem. Hadd beszéljen egészséggel, a jó
Isten igazságos, idővel érezni fogja ő is a kezét. És a „sárámfüieknek” mi a
bajuk? adósuk maradtam talán? minden lépésük tizszeresen volt honorálva,
hisz ugy éltek belőlünk, hogy még otthon létemben mennyit kellett hallgatnom az irigyek részéről. Akkor azt hittem az irigység adja szájukba azt
a sok rosszat, amit akkor beszéltek, de ugy látom az irigységen kivül, sok
igazságot is mondtak róluk. De nem baj, egy tapasztalattal több. Elképzelheted, hogy fáj tudnom azt, hogy az emberek hálátlanok. Irod, hogy, ha haza
megyek, rólad is mennyi mindent fognak beszélni. Eddigi tapasztalataim és
csalódásaim után az emberekben, egy pillanatig sem kételkedem abban, de
eddigi tapasztalataim alapján azzal is tisztában leszek, hogy az mind roszmájuság, hogy az mind mesebeszéd. Sőt, eddigi tapasztalataim alapján azt
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is megjósolhatom neked, hogy ezek a beszédek legtöbbnyire azok részéről
fog jönni, akik a legtöbbel tartoznak neked, akikhez a legjobb voltál, akiknek a legtöbbet türtél, akik nem tekintve a Te nehéz anyagi helyzetedet most
is kihasználnak. Tudva ezt, előre is biztositalak, hogy nálam süket fülekre
találnak (egy szót nem lehet elolvasni) a hazudozók.
A napokban ujra fényképeztek bennünket. Nyakunkba akasztottak
egy cédulát, amelyen fel volt irva az igazi nevünk és a lágeri számnevünk.
Ujlenyomatott vettek minden ujunkról külön-külön és az egész tenyerünkről. Igy, más országban még a világraszóló rablógyilkosokat sem kezelik.
Beszélik, hogy esetleg el fognak szállitani innen benünket, de én azt hiszem, ennek nincs sok alapja.
Irtál a multkor a veléteiről. Ugy hallom, hogy a régi helyén maradt.
Másnap utánunk (szept. 10-én) 600. embert szállitottak a Kemerovszkája
oblásztba Szibériába erdőmunkába. A velétei és a bátyui is beleestek ebbe a
csoportba, de őket az utolsó pillanatban visszatéritették s ugy hallom, most
is ott vannak. A kárpátaljaiak közül ezzel a csoporttal elment a nagylucskai
és a verebesi szerzetes fráter.
Most mint szanitéc, minden este kurzusra járok, előadásokat tartanak
anatomiából, fiziológiából és patalógiából. Vizsgázni is kellesz. Képzeld el
vén fejemmel, hogy megy már a tanulás.
Gaár Bélára vonatkozólag; ne felejts el adatokat szerezni családjáról.
Szegény ember talán jobban várja a Te leveleidet mint én; mindég reméli,
hogy valamit irni fogsz családjáról.
Az ide mellékelt, „családfára” vonatkozó cédulát, tedd el az irataim
közé.
Isten oltalmába ajánlva mindnyájatokat
számtalanszor szeretettel csókol:
Apu.
79. Bendász István feleségétől kapott 20. hivatalos levele
г. 1952. Копаня 15- го Януаря
Érk: 1952 II/1.
Дорогий Опку!
11-го в пятницю прийшли дому. Дуже добре ся чуствовали. Много
думали на Тебе. Могді не была, через наради што у Хусті были. Здорові
славити Бога. Мамка не ходить нігде, дома сидить. Даніел не знае што
як дьіло у них. Ужгородскі здорові діти ходять до школи. Жінка не твориться нічим. – Не можу йеі порозуміти. – Пішта теж здровый писав нам
31- го получили од нього письмо. Тебе поздоровляе.
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Анна пудказуе што різдвянньі сята дуже весело провели и они, и не
тямить, коли так весело сятковали.
Одночасно пишу и Нянькови.
Мамка и сестри здорові жиют помали. Поздоровляють Тебе. Тот
Елек упокоился в Мункачеві. Чірі и Пішта у Мункачеві жиют. Гийза
хворий на легкі усе наповняють му воздухом, інфекцію дустав. Діти
іх понесли на курорт в санаторій „Чолнок” коло Свалявы, на 2 місаці.
Юрегів сын Юра жениться, Кадарову Наталку бере. Оголоски записали. Фері Полянин мало не умер на руздво. Уже здоровий, и Лешканя
(жона куратора Петра Лешка, яка після смерті чоловіка передала все
майно о. Віктору Федорчаку т – Б. Д.) была дуже хвора Федорчак привюх доктора аж из Хуста юй. Фері Дубровка дуже хворый на почки туй
лежит в больниці. –
В Неділю вечур былисьме у Кадара на гостині. Много іх там было
танцовали гуляли. А выдти зайшлисьме и до Чутори Василя. Мусіла и
я ити, бо так ня кликали. Штом мала чинити. Учера 14-го кликали мене
на празник до Малоі Копани. Я уже не была, Анна и Андрий были у
тютки у Федака. Співаючи пришли дому усі Копанскі котрі были на
празднику.
У суботу вечер и Юрашка Анночка чинила гостину, в суботу учителям (30), а на другий динь в неділю, родиньі. Так гуляють, и на Миколи у Тасі (Тасьо це икличка Михайла Вилюса, товариша Даниїла –
Б. Д.) велике гуляня было.
Знакомі часто споминають Тебе и посилають привіт. Ходь уже
пузно, айбо усього Тобі доброго у 1952 році, здоровля, кріпости душевнойі тілесноі. Мы також поздоровляеме Тебе Опку, было бы май
ліпше якбы Ты дома быв і не треба бы писати, а казали ротом. Но што
робити!
Мы ще у четвер у Мукачеві были а прийшла картка из посилки
не Твоя, але из пошти, што 29-го перебрали посилку для Тебе. А меньі
ще нич. Так чекаю што то може быти Опку? Досі се так рендешно
прийшло. Монці казала што у сюй посилці заженуть у „гуляш” м’ясо і
заллють мастьов, колбаси, жумарі, сыра, што Ты любиш. Мамка каже
сокоти на здоровля нич не журися. Ты у них тепер перший. И я тепер
хочу посилку про Тебе паровати.
Тютка и Морці здорові, писав любив бы Жужіку видіти. Хоче
прийти нащчивити жінку. И мы Тя солодкий наш Опуканк, поздоворляеме Тебе, желаеме всього найлучшого. Усе Ты в думках з нами. Ни е
минуты абисьме Тя не зпоминали. Цілуеме Тя много раз. Твоі.
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80. Bendász István feleségétől kapott 21. hivatalos levele
Копаня 20 го Ян.
Érk: 1952 II/6.
Дорогий Опку!
Получил ли Ты послідну посилку? Ніщо ще не прийшло, нияке
увідомленя. Так ся нервожу.
Учера былисьме у Миколайчика на Івана юму повеселити, а выдти
до Івана Бори. Файно погуляли люде, но и за Тебе незабыли заспівали
многая льіта „Черешенка пукатся” и Тобі поздоровлення посилають.
У четвер Павел Кадар тай Юреґа покликали нас на свадьбу. Тот
малий Іван Юреґув, такий высокый став. Фері Дубровка дуже слабый.
Як Твое здоровля? Ми здорові. Усе про Тебе говориме, як Ты маешся? Опку! Ци ты довольный из посилками?
А ци доста Ти?
Така у нас ни файна погода, паде сніг із дождьом, але ние дуже
студено. Свинятко росте, даю помале и мелаю юму істи, файный ½ года
мае. Анна сими днями хоче різати. Иван 19-го прийшов из Львова на (2)
два тиждневу вакацію, и Ірма теж, е у Анни радость. Опку! Сокоти! Солодкий Опку на себе! Молимеся за Вас. Думаеме и посилками на Тебе.
Ни треба бы часіше слати? Што потребуеш? Много раз Тя цілуеме Твоі.
81. Bendász István hivatalosan küldött 8. levele

+!
Караганда, 20/1. 1952 г.

Любые мои!
Уведомляю Вас, ято я не только жив, но, Слава Богу, и здоров.
Почти полтора года желудочных болей не имел. И изжога у меня очень
редко является. Чувствую себя как телесно, так душевно крепким. Самочувствие тоже не плохое у меня. Особенно подкрепляет меня Вашое
уведомление, что тетка обещала Вас не только нащевить, но и материальную поддержку давать Вам. Если бы швагер Морци тоже проуказал
к Вам благосклонность, совсем успокоило бы меня и еще с большою
терпеливостью переношал свое прикрое положение.
Хотя знаю Вашое тяжелое материальное положение, всетаки прошу Вас, не откажите и в будущем свою материальную поддержку от
меня, в виде посылок. До сих пор все посылки получил. Письма от Вас
тоже получаю все, даже от брата Бейлы получил одну открытку. Кроме
Вас от никого не получил письма. Пишите часто и о всем, что только
может интересовать меня.
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Здесь незвычайно мягкая зима. Этой зимы еще и не был серезный
буран и найвысшая температура только 28 °С была.
В посылке зашлите мне между прочими и зубную пасту.
Знакомым привет, а Вас всех целует:
Pista.
Magyarázat: A feladóként szereplő Jakab László magyarországi (Tatabánya) lévén, mint külfőldi, haza nem irhatott. Hogy limitje el ne vesszen,
neve alatt irtam ezen levelemet.
82. A 9. számú „kekszes levél”101
[1.] Január Kopánya 21. 1952.
Édes Apukám! Olyan örömmel ülök neki az irásnak, hogy beszélgethetek Veled, s elmondhatok Neked mindent. Először is Apu leveledet 30- as
számmal megkaptuk. S úgy örülök neki, hogy megint megkönnyebült a helyzeted, s egésszséges vagy. Édes angyalom minden gondolatom a tiéd hozzád
száll. Imádkozunk érted. A Szűzanyát kérem álljon mindég mellet [2.] ted.
Vigyázz is rád.
Bizom benne.
Ezt a csomagot részedre Scserbán Pável és Markulinec Misa a veje adták össze. Nekem benne csak annyi részem van, hogy megsütöm s becsomagolom. Nekem ez nagyon jól jött, mert igy hallották, s többen is ajánlkoztak
csomagot küldeni Neked.
Igazán szép tőlük. Megköszöntem nevedbe. S ha fogsz irni. Irj egy levelet nekik is, [3.] s én átadom nekik. S megmondom, hogy hallgassanak róla
Büszkék lesznek. Te irtál Apu nekik. Ugy szeretnek, s úgy sajnálnak Várnak
haza már ebben az évben. Rajtad is, s rajtam is segítve van. ezzel.
Irj másoknak is, kedvük kerekedik küldeni talán. –
Karácsonyra igen meghívtak minket. Örültem neki egy kicsit kikapcsolódni. Ebből a paraszt [4.] társaságból. Dani még 29- kén elment szombaton
egyedül Beregszászba, s ott bevárta Katót keddig, s kedden együtt mentek
M(unkács)-ra. Kató most vizsgázik, a vizsgák nagyszerűen mennek neki. Úgy
örülök. Munkácson záocsno végzi. Mamáéknál van, akkor nem kerül pénzbe
legalább az ott lét. Én szerdáig itthon voltam. Ducit vártam szerdáig, mert
[5.] Duci nem mehetett M-ra a huszti nárádák miatt. Én Annát megkértem,
vegye pártfogásába, hagytam enni valót. Úgy fájt itt hagyni őt. De semmi baja
nem lett volna. Szerdán megérkeztem B-ba. Apának vittem a csomagba kis
101

Minden bizonnyal a 9. számú „kekszes levél”, mivel csak ennek az egynek hiányzik a feljegyzése, és csak a 9.
szám hiányzik a levelek sorából is.
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lisztet, 30 rub, 50 cig, s dohányt, szegény Anyu már a karika gyürüjét eladta
a csomagra. Nehezen vannak nagyon, onnan mentem M-ra
[6.] szombaton. Anyu nem engedett előbb. Szombaton sokat kellett az 5ös buszra várni, bementem az univermágba (üzletbe) körül nézni, szólít valaki,
Kolbász Magda a kasszánál. Gyere beszélj. S mondja, hogy a férje Hirával és
Marinával van, a férje rém gyenge, beteges, meg fog hallni. Nincs testi ereje.
Sír- sír M-da, a lánya elvált Mászlejtől, van 1 kislánya. …[9.] Van egy kis karácsonyfa, alatta az ajándékok: én kaptam kölnit, Dani egy szép ruhát, nem sport,
férfi fazon, Dani nagyon hercig benne, és csomó cukrot, a 2 lány fehér alapon
sürü piros mintával 2 paraszt szoknyát, 2 fehér blúzt, Én és Duci Katótól zöld
alapon 2 kockás blúzt, s Duci Katónak és magának sötétkék alapon fehér mintáju anyagot [10.] kántáltunk, sírtunk nagyon. Mama a nyakunkba borult, Téged
és Bandyt emlegetve aztán mentünk a konyhába vacsorázni A Te részedre a
disznót, amit mama vett, direkt akkor vágták le, hogy mi is jól együnk. A koszt
kitünő volt. Gondtalan élet. Csak enni. Aztán mentünk.
83. Bendász István feleségétől kapott 22. hivatalos levele
Копаня 1952. Януар 30.
Érk: 1952 II/12
Дорогий Опку!
Учора 29-го получила ожиданну картку из посилки штось получив І. 8.
Такся радуеме штось получив посилку і Ты живый та здоровый.
Мы також усі здорові. Також и Андріовы здорові, Іван из Львова дома
е на вакаціи до 5-го. Катарина было дома в сесу неділю. Здорова, добре
выглядае. – Магда може сесю неділью прийде. Даніил од різдв. вакаціи
рано ходить у школу, так ся не хоче йому рано уставати. Вырус великий.
Учиться добре, добрый хлопчик, лиш страшно мокочный. Дуже постуденіло у нас, так ми студено. Твою куфайку ношу. За дрова у нас біда,
што раз дорогі, што тяжко іх и купити, тепер што діти Аннини дома, мы
спиме у студени из Доніом. Они усі у теплум.
Юрегів сын Иван уженився 24-го у четвер повінчалися у церкви, а
на другий день старый Юра пушов до Шарду і там засватав Біловарчиного брата доньку, а у суботу вечур туй на сільраді росписався. – Вун 54
р. мае дівка 23 годи. Юра такый шчастливий молодый став. – Былисьме
на свадьбі, и Тебе вспоминали, пили усьі, и на Твое здоровля, співали
многая літ, а черешеньку.
Ужгородскі здорові и діти ходят до школи. Думаю што посилку
будуть ти посилати.
23-24-го януаря послалам посилку для Тебе. Ужесь мав получити
Опку. Монці тоже писала Ти што посилку послала для Тебе.
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Нянько здоровый. У нас у сельі нич нового Опку, усьо старое,
жиеме помало заділено так што кождый кусинь вырахуеме.
Усе за Тебе згадуеме Опку, што
Ты робиш? Так бысьме уже любили усі, кобы Ты дома быв межи
нами Опку. –
Туй сидит Герцечка из Анькоу, мелай труть, за Тебе приказують і
поздоровляють Тебе. Кажуть абым написала Тобі.
И другі Тя поздоровляють також, и мы безчисленно поздоровляеме и цілуеме Тебе Опку дорогий. Сокоти Няньку дуже на себе.
Твоі.
Шал ци е у Тебе? Не потребуеш нічого? Пиши як мож буде. Так
чекаеме дозволеное письмо од Тебе.
84. Magdolna lányomtól hivatalosan kapott 10. levelem
Драгово-Заброд
8. IІ. 1952 р.
Érk: 1952 ІIІ/4102
Дорогий Няньочку!
Мене уже перемістили на приселок нашого приселка. Сей приселок 4 км від Заброда і називається Сліпеньким. На сему приселку
я сама буду учити всі чотири класи разом і буду одержувати десь до
650 крб. Дітей не дуже много всього 22 лиш ізпершу мало скучно буде
доки привыкну сама жити. Бо у сьому Сліпенькому 15 хыж і навколо
тільки гори височіють. Тепер із цих грошей уже легше можна вийти і
мені і Мамці. Дома я була 2. ІІ. всі дома здорові і Катерина. На Різдво
усі були у Бабки тільки я ніяк не могла піти, бо у нас наради були і директор наш ізмінився і ніяк не відпускав.
Директором у нас став Пилип Хустський, наш церкуник Пилип
йому уйко. Він сам з стрийом Бонді бачійом ходив у школу казав.
Діти там у Сліпенькому ще дурніші, як тут сей І-ІІІ клас. Писати,
ні читати, ні рахувати не знають нічого. З ІV класом треба починати
все з початку від І класу.
Дров нам іще все не дали, не знаю що з нами рахують. Ми все
зычиме на тоты дрыва, що дустанеме, а дров нігде ниє.
Я вже два дны не была на роботі, бо упав величезний сніг уже
скоро на 1 м. іще усе паде. Западе нас тут сніг зовсім, що і з хыжі не
мож буде вирушитися. Сесе бы дуже добре хоч один тиждень не буде
навчання.
102

Levelezőlap: Érk: 1952 ІIІ/4 Карагадна главная почта 16/ ¼ . Бендас Степану Михайловичу. Feladó:
Закарпатська обл. Хустський р-н. Драгово-Заброд. Бендас М. С.
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Не знаю коли і се письмо дуйде до Вас, бо у сяких снігах і пошта
не ходить.
Морці отказує, що у літі на канікулах прийде до нас разом з родиною своєю. Мотичівський „чоловік” (Szidej szerzetes. „megj.”) повернувся з одною ногою. Тут живе коло Волового десь, як буде літо, то обов’язково пійду до нього.
Няньочку дорогий! Сокотіть на своє здоров’я і ми будемо молитися, щоб Бог Вам там помагав.
Цілує Вас і руки Ваші Вас дуже любима донька
Магдалина.
85. Bendász István feleségétől kapott 23. hivatalos levele
1952. Копаня 17. Feбр.
Érk: 1952 III/10.
Наймиліший Золотику.
Поздоровляеме Опку Тебе и желаеме Тобі всього найлучшого.
Як ся маеш? Мы слава Богу здорові. Передучера водь учера рано
Доні пушов до Котовки мало. Котовка дуже кликала до себе. Та мусілам
пустити такся просив. „Мамко дуже буду Вас слухати лим пустіть мене
так бым ішов.” Доні вырус великий зовсім як Ти. Порядный. Гроші знае
сокотити. А серйозный. Пораз плачу, а он што плачете Мамко, нянько
прийде. Не люблю як плачете. Такий як старий чоловік.
Радимеся двое. Як сесе тото. Посилку Твою несе на пошту. Иде
купувати, а копійки його. То складуе. А усем довжнам йому. Тепер полічив што уже 7 руб. я йому довжна. Зберае штемпльі (Штемплі = марки
– Б. Д.). – А Монціі е вун о „кедвенц.” Дуже го люблят, бо иде куповати
у город. Шіковный, коли прийшов додому,то Монці плакала за ним. Слухае іх. Котов і Магді тоже заділено знають жити. Вони наші ангелики
Опку! Так ми жаль на діти никати. Ты невидиш іх. Усе за Тебе згадують.
Твоі откритки цілують. Няньочко любезний писав открытку. Видиме
його хоть письмо. Мамко пишіть Нянькови най сокотить на себе, на здоровля. – Загналисьме посилку – Уд Могды учера дустала письмо. Перші
еі рядки. Мамко посилку коли женете?
Иван у Львові учиться. И Анна се пише йому письма до Львова. У
минулий четвер былам на свадьбі у Дюли Чонки. Усі тя вспоминали, а
жони аж плакали. А як загули то співали Твою облюбленну співанку „Черешенько” Я не дуже хотілам йти тоді на свадьбу, але казали, як я пуйду
видітися ім буде, що Ты межи ними і нараз загули „Черешеньку”. Тай Ты
сяк быв Там. – Я из чилядьоу жию добре у порозуміню. У Міші Палаташа дітина ся народила, и у бирова у Сакалоша Івана, што од Цогли узав,
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тоже ныньі были хрестини. Люде собі дуже загуляли и Андрій прийшов
загуляний. Анна сердилася та кричала –
Анна иппен каже, што и у Василя Пилипа тоже крестини та таке
співаня, гуляня у сельі. – Ниньі Вилюсова Маруся поздоровляе Тебе и
тоже Юція и Міша (Михайло Леньо директор школи і його дружина
Юція – Б. Д), бо учора былам у них Донія выпросити. Много за Тебе
говорили. Казали, кобысь дома быв, як бы загуляли з Тобою. –
У сельі усьо так, як Ти быв дома, ни змінилося нич. Люде жиють
помале. За дрова біда и мы купили за 65 рублів из Малоі Копани уедно з
Анною. Але у хижі моей и кальги ние, ние та нич. Што робити, вольію
хліба купити абы было помале істи з дня на динь. Як то е, хижа студена,
усьо студеное, ни маю я пораз кедви до нічого.
Усе на тебе думаю Опку, як Ты там у лагери у чужині, далеко од
нас. Як Ты ся маеш без нас? Ужесь може привык? Ты все любив лиш
дома быти. А Ты так нагле пушов иж межи нас. Слава Богу, хоть посилки получаеш од нас. Мы за Тебе не забываеме хоть и не много, але
всеж таки мало домашнього кушаеш. Йіч Опку і сокоти на себе. Лем
Ты ся не жури. Будь кріпким и тілесно и душевно, буде усьо у порядку.
Много раз Тя цілуеме Опку.
Твоі.
Анна тоже поздоровляе Тебе каже Андрій такий пяний був што на
ноги не ставав. Иван Аннин брат го принюс. Тепер спить уже, гадалам
што умре.
Посилку получил? Таке перо недоброе не хоче добре писати, и
нафты уже у лампі мало не дуже вижу. Усякі Ти дурниці написала, интересуе Тебе Опку, нет? Сусід Іван шофером робит у Севлюші. Фері С.
у Королеві робить. Хлопчик іх уже великий, говорить. Поланя сеі зими
3 раз была хвора, штось из жалудком, наісться мяса та готова. Анни Лицюковоі дівчина уже не плаче, але фурт співае, выросла и она. Тебе як
нервозило лиш то, што плакала. Иду спати ¼ 11. Постіль так е як колиТы
дома був. – Заспанам уже. Добру нуч усім Вам.
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86. Bendász István feleségétől kapott 25. hivatalos levele
К. 1952 Ф. 25.
Érk: 1952 III/26.
Наймилийший Золотику!
Посилку для Тебе 23-го дали на пошту. Из послідньоі посилки до
днесь не дустали ще открытку. Нетерпеливо чекаю. Посилку получил Опку?
Як Твое здоровля? Ми здорові. Мы усе журимеся за Тебе, що из
Тобою?
Учора была свадьба Ботошчина, котра коло Шеверки жие, донька
Роза оддалася за Шардувського хлопца. Инак усьо старое у сельі, нич
нового ние.
Погода ся измінила, гріє сонце і прогріває у динь, а вечери ще холодньі і студеньі.
Могді писала що из Заброду перейшла на приселок дальший на 5
км. Там 600-50 Р. дустане. Сама ся просила. – Котов добре ся мае теж.
Доні ся учит. Журиться што не може корчоловатися бо нее снігу
уже. Чиненик зовсім гладкий і сухий.
Наша улиця е ще мало снігом покрита.
Андрійови из колхозу дали у премію двое свинят. –
Мункачевскі усі здорові. Поздоровляють Тебе і переживають за
Тебе. Хочу и ім писати.
Поздоровляють усі знакомі, кажуть абым не забыла написати. Ци
пишу я Тобі?. Чічовка стара хвора, лежит. И Фері Смерека быв дуже
хворый. Уже ходить.
Сего тыждня маю много роботи, потепліло мало, та мож буде платя
мыти, харити мало.
Ниньі было затемненіе сонца туй лиш мало было видно, а у Вас?
Ты из посилками довольный?
Радуюся ходь мало йіш із нашого домашного, бо тогди ся чуствуеш
дома? Нет Опку?
Сокоти Опуко на себе. Молимеся за Тебе. Поздоровляеме і цілуеме
из дітьми безчисленно.
Твоі
Опят дуже студено не розмерзае.
Поздоровляю вас Няньку багато біліонів раз.
Бендас 29-го Фебр.
Опку дорогенький! Пристав собі письмо ще до ниньі не понесли
на пошту, то я ще допишу. Я уже и платя вымыла, выхарила, такся наробила, що ня плечи болят. Знаеш из колодяза тоту воду тягнути дуже тяжко. Усе кулько раз тягнула воду, тулько раз на Тебе думаю. Кобы Ты быв
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дома, то всьо инак было бы. Знаеш што кажу Доніови ниньі, що любила
бых мухою быти і у лагер полетіти. А Доні бы хотів быти ластівкою.
Дали ми зобовязованя на сотини. Каже секретар найся не одкажу. Шкода. Вун ся постарае абы я добрі сотини достала. Дуже добрый до мене.
Казала я йому, що и най помагае ми платити. – Хочу і не хочу отказатися,
бо то добре у зимі, як е щось у пивниці. –
Гулянич Юрія хлопець тепер жениться. Вун ще недокончив. Учить
у Малій Копани. Бере восточну. У Юри Борового жие ся учитилька. Майже усі Копанські учительі з восточними поженилися. Анна Павликова,
передучера стояла у капурі і звідуеся, што Ти як ся маеш, ци пишеш,
казала, што Ты писав штось здоровый.
Поздоровляють Тебе усі.
Мы тя цілуеме усі діти.
Стара Гуляничка ишла на рушча у хашчу, упала ще у льіті, а не
дала руку покласти на місто. Тепер не годна руку пудняти. Анна йде до
неі і. помагае дати на ню усьо што треба.
87. Bendász István feleségétől kapott 24. hivatalos levele
1952 Март 6.
Érk: 1952 III/26.
Наймильійший Опку!
Ни знаю штото може быти из посилкою, што в януарю послала
на Твою адресу. Ниякоі вістки ние, открытку не получила. Из сеі што у
фебр. послала ще ни чекаю, бо щесь може не получил.
Як Ти здоровля? Мы здорові жиеме помале з дня на динь. У нас
така година Опку, студено, сніг, метелиця така. Вонь чудно нам, що у
марті такий сніг. У Януару не было так студено. Зима та готово. Але
перворядна зима. 1 тыждень говіня (Говіня = піст – Б. Д.) сходит уже
помале. Може цілі говіня сяк буде. 7 тыждню люде говорять.
25-го діти будуть мати 7-ми денну вакацію. Идеме до Мукачева.
Майже усі. – Доні льічить дні. Сирота Доні любить до Бабки ити. Кликали нас и на Великдень. Лиш то пузнійше буде. 1-ший, 12 апріля так кажуть. Много згадовали Тебе и на руздво Опку. Без Тебе сумно нам было
и усе так е. Усе за Тебе наша гадка, што Ты там самий без нас? Тепер
помагаю Анні сукати мелай, у п’ятницю, завтра, е у Хусті пяц абы продати. Иван Юлин уже дома е, вун возить до Хуста з 1-дным коньом, вун
тим заробляе. Насукаламся мелаю, а тепер думаю пишсати Тобі мало.
Новостей у сельі ни е, усе старое. Люде жиют помале.
Тепер выдали зобовязаня мясо і яйца платити. Люде помале сплачуют.
И меньі теж треба платити. – Поросятко нашое дуже файно росте. Кобысь
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видів Опу! Добрый йідак. Так ня познае. – Мункачовскі здорові. Посилку од
них получил? Се іх прошу абы и они за Тебе не забывали.
Тëта добре ся чуствуе, Славити Бога. Она нас помагае, здорова.
Зузія Новосільска також – здорова.
Опку! Пиши нам за посилками што Ты получил. – И што Ти треба?
Поздоровляеме і цілуеме Тебе Опку. Усі Твоі.
Сокоти лиш на себе, йіш помале, абысь жалудок не сказив.
88. Katalin leányomtól hivatalos úton kapott 8. levél
Оросійово, 17. ІІІ. 1952.
Érk: 1952 IV/1103
P+C.
Дорогенький Няньку!
Вже навірно думають Нянько, що я пропала із світу, що так давно
листа не написала.
Не дуже знаю такі новини, які б Вас цікавили, бо Мамка всьо напише, так мені вже нічого не зістанеся написати.
Тільки то, що вихожу замуж, але і сама не знаю із багатьох котрого
вибрати. Вже час і до цього добиратися. Все ж таки треба добре подумати.
Що як жиють Мамка і сестра, не дуже знаю, вони за себе напишуть. Не дуже часто хожу я додому, так, як колись. Кожного місяця була
дома. А тепер за цілий рік до тепер тільки 3 рази була.
Жию собі з дня на день. Хліб на кожний день маю. Це головне.
Плаття ще все старе, нового не дуже купуємо.
Шимша помер октобра місяця 1951 року. (о. Андрій Шімша помер
у таборі Гулагу – Б. Д.) Якраз тиждень тому, як я говорила з його дочкою.
Вся їх сім’я вимерла.
Завтра їду додому, а 25-го цього місяця в Мукачево.
Дуже прошу Вас Няньку помоліться і за мене, знаєте, яка я нещасна була усе. Якась нещастя, то все до мене чиплялося. Бог так дає, чи, і
сама не знаю, що то може бути.
Погода тут іще холодна. По ночам бувають невеликі морози.
Безчисленно обіймає і цілує руки дочка:
Катерина.

103

Címzés: Караганда 7 Почтовый ящик: 16/ ¼ Бендас Степану Михайловичу Feladási cím: Береговский
р-н. с. Оросиево.
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89. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 34. (13.) levele
Karaganda, 1952. március, 21104
+D. a J. Kr! Édes Babikám és Drága Gyermekeim!
A csomagot e hó 10-én teljes rendben megkaptam és a leveles-kekszek is sértetlenül érkeztek meg. Abban a reményben, hogy előbbi levelemet is megkaptátok, az ott irtakat nem ismétlem. Először is a gyerekekről
irok. Irod, hogy Kató válogat, de arról nem irsz, hogy kik között válogat,
csupán a Kalenyuk Péter orvos fiáról emlékezel meg. Ez ellen nekem nem
volna kifogásom, hisz Péter derék jóravaló ember, feleségét én nem, de te
ismered és ha a fiuk beléjük ütött, nem lehet kifogás ellene, állása is elég
megbizható, még a mai körülmények között is, hisz orvosra mindég és mindenütt szükség van. A fő dolog persze az, Kató mit szól hozzá, hisz az ő
jövőjéről és boldogságáról van szó. Látod, milyen jó előérzete volt, amikor
Mászlejjel olyan hidegen bánt, most vele történhetett volna az meg, amit
mással tett, elkurgatta volna és nekünk is csak gondot és fájdalmat okozott
volna. Kató okos és megfontolt gyerek, látja az életet és annak nehézségeit.
Hiszem, hogy egy senkiházival nem köti le az életét. Imádkozzon sokat és
buzgón, hogy a jó Isten legyen segitségére élettársának megvállasztásaban,
amit nekünk, szülőknek is tennünk kell, és én hiszem, hogy az Isten meghallgatja az ő és a mi imáinkat, bizzuk tehát Reá. Ettől eltekintve azonban
igyekezzen megszerezni a magyar tannyelvü iskolákra a képesitést. Magdi
is jóbban tette volna, ha magyar képesitést szerez, igy legalább nem lett
volna kitéve annak, hogy olyan istenhátamegetti és majdnem laktalan és
hozzáférhetetlen helyekre dobálják mint jelenleg. Irjál arról, kikről van még
szó a Kató esetében, kik között válogat.
Magdi, szegény jó gyermekem, mennyire fáj a szivem, hogy olyan rettenetes és hozzáférhetetlen helyeken kell müködnie. De azért csak tartson ki
és ha összeharapot fogakkal is, de felemelt fejjel hordozza nehéz keresztjét,
melynek hordozásához különösen az a tudat adjon neki erőt, hogy hitvalló
apának hitvalló gyermeke ő, hiszen leginkább, azért bánnak vele igy, mert
nem hajlandó a komszomol szervezetbe belépni, ami egyenlő Istennek és
hitének megtagadásával. Hitvalló ő, és már maga az a gondolat kell hogy
adjon neki lelkierőt minden csapás elviselésére. Tapasztalatból tudom, hogy
igy van, hisz jelenlegi rettenetes helyzetemben, éppen a hitvallóság tudata az,
amely erőt ad nekem. Ami a jövőjét, jobbanmondva a továbbtanulását illeni,
igen nehéz próbléma. Nem a pályaválasztás aggaszt, hiszen a torna – a sportszeretet nálunk családi és apáról gyermekre száll, sőt örülnék is neki, mert
felsőbbiskolai végzettséggel mint tornatanárnő csakis nagyobb és nyiltabb
helyre kerülne s igy talán nem dobálnák a Kárpátok csucsán levő egy pár há104

Mivel úgy boritékja, mint maga a levél is tintával van irva, másolatot nem készitettem róla. (B. I.)
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zas településekre, de két dolog aggaszt. Az első és kissebbik az anyagi nincstelenség, a második és nagyobb az erkölcsi fertő, amely ebben az országban
uralkodik, különösen a tanuló és tapasztalatlan ifjuság között. Nem sokat láttam, hisz bár végig utaztatták velem az egész országot, abból vajmi keveset
láttam s annyira izolálva vagyunk a „szabadvilágtól”, hogy abba beletekinteni
lehetetlen,- de annál többet hallotam a szovjet „erkölcsök”-ben nevelt egyénekről, az itteni erkölcsi életről, felfogásról. A nőről itt még csak véletlenségből sem nyilatkoznak a legkisebb tisztelettel sem, de a szovjet-erkölcsökben
nevelkedett nő, nem is érdemli meg ezt a tiszteletet. Az elbeszélésekből azt a
következtetést vonom le, hogy a szodomiától a vérfertőzésig és a liliomtiprástól a legkorosabb matrónák megbecstelenitéséig, mindez nemcsak mindennapi, de a legtermészetesebb folyománynak tekintetik. Ez általában, s, most
még külön a lembergi életről. Van itt egy, éppen a lembergi torna- és sportiskola (ahová Magdi is készül) hallgatója, aki még 1950-ben ott volt, s az is
beszélt az ottani erkölcsi fertőről, amely a hallgatónők között el van terjedve
és azokról a kisérletekről, amelyeket le kell győzniök a tisztességeseknek.
Ha Magdi mindezeket tudva és ezekre felkészülve, érez magában annyi erőt,
hogy mindezeket a kisértéseket képes legyőzni, és meg tudja állani a helyét
anélkül, hogy jövőjét, de nem csak idéglenes, de egész életére szóló jövőjét,
sőt esetleg utódjainak is egész jövőjét veszélyeztetné, és nekünk szülőknek
nem lesz szégyenére, ám menjen. Én azonban remélem, hogy a jó Isten azt
ugy fogja adni, hogy szeptemberig ez már nem lesz próbléma.
Daniról és általában a gyerekekről sok minden szépet és jót irsz. En�nyi örömöm van, hogy úgy Te mint a gyerekek olyan jók és ragaszkodóak
hozzám. Több öröm nem is kell nekem, hisz Ti vagytok az én egész világom,
értetek éltem és Isten után értetek is vállaltam jelenlegi nehéz helyzetemet,
hogy reátok senki ne mutatgathasson ujjal: ez egy hittagadó katolikus papnak
a felesége, a gyermeke. Irod, hogy Daninak minden mozdulata az enyém és
természete is az enyém. Én kivánom a jó Istentől, hogy legyen olyan ember,
talpig becsületes és jellemes ember, mint én voltam, de egyuttal mentse meg
őt attól a pár hibától, amely az apjában volt; ha nem is voltak azok nagyok,
de hibák voltak. Azt hiszem Babikám! ez ellen neked sincs kifogásod. Ami
a jövőjét illeti, mindenekelőtt tanuljon s bár én papot szerettem volna belőle
nevelni, amit még az Isten megadhat, de ha a helyzet igy marad, véleményem
szerint csak két pálya áll előtte, az orvosi és mérnöki, amelyeknek jővőjük
van. Mindenesetre neveld mélyen vallásos szellemben s a jó Isten vezérelni
fogja az életben.
Ami pedig a te állásodat illeti Babykám! csak annyit irok, kiméld meg
magadat az emberek durvaságától és megaláztatásától. Nem Neked való dolgok ezek, különösen falun. A Furik bandába a korházba egyenesen nem en- 162 -

gedlek, a kolchozba és községházára nem mehetsz, mert politikai szinezetü
dolgok, mehetnél postára, iskolához, hivatalnoknak vagy városba irodába, de
ezeket is kerüld, borzastó sok lelkifájdalmat fogsz itt átélni. Valahogy told a
napokat, reméljük, már nem sokáig.
Most pedig minden összefügés nélkül válaszolok feltett kérdéseidre. Kanalat ne küldjél. Ha birjátok, tartsátok a disznót jövőre, ha, most levágjátok,
nem lesz sem disznó, sem szalonna. A tavaszi kabátomból varjatok Daninak kabátot. A pénzt nyiltan küldjétek a csomagban, mert a nálam levő 50.-rub. nekem
elég; t.i. jöhet pénzváltás és kár, hogy sok pénz vesszen el, a hazamenetelem
pedig csak olyan körülmények között történhetik, amikor erre a pénzre senki
reá sem bagózik. A levélpapir azért zsiros, mert a csomagban néha átzsirozódik
a zsiros dolgoktól. A multkor és most tintával azért irok, mert mint szanitéc
hozzájuthattam tintához. A multkori megirása után be kellett csempészni a levelet a lágerbe, ott megbizni valakit a kicsempészéssel és a „postásnak” való
átadással. Most már 10.-ik napja ujból mint szanitéc szerepelek, t.i. az itteni
megbetegedett és betegsége idejére helyettesitem, persze ez minden nap végett
érhet és azért nem is várva be értesitésedet a 33. sz. levelem megérkezéséről,
kihasználom az alkalmat és irok, annál is inkább, mivel innen nem kell ki-és becsempészni, mivel a „postásom” itt müködik az u. n. ДOK. fürésztelepen. Ezzel
szemben a levél megirása itt nagyon veszélyes, állandóan járnak a „kopók”, ezt
a levelet már 3. napja irom és már legalább 50-szer eldugtam. Érdeklődsz higiéniai körülményeinkről és öltözködésünkről. Hát hallgasd! Mosdás az udvaron
és csak nagy fagyok és hóviharok idején egy fagyos előszobában. A fürdésnek
nevezett valami legtöbbnyire havonként a következőképen folyik le: vagy 5060. embert bevezetnek a „vetkőzőbe”, ahol anyaszült mesztelenre levetkőztetik
és fejebubjától talpáig megfosztják minden hajzattól, a ruhát pedig fertőtlenitőbe viszik. Ezután a „fürdőben” kap mindenki egy faveder meleg vizet és egy
pici darab szappant és megmosdik tetőtől talpig. Itt váltják a fehérnemüt is és
borzasztó az a gondolat, ki vetette le magáról és egy kis öblités után te öltötted
magadra. Arról nem is beszélve, hogy a félelem veled van, nem e szedel fel magadra valami nemibajt. Az itteni erkölcsök következménye ez, sokan vannak,
részben hazulról hozták, részben lágerben szerezték azok, akiket közöslágerből
hoztak ide, ahol férfiak és nők együtt voltak, politikaiak és bünösök együtt.
Ezeket a lágereket 1949-től feloszlatták és a politikaiakat elkülönitették ilyen
szpeciális, szigoritott lágerekbe mint mi vagyunk. Itt több mint a fele ilyen régi
lágeristákból áll. Itt emlitem meg a harangozóné vejét is, akit valószinüleg nem
politikait, hanem mint bünözőt itéltek el, ezek pedig külön lágerben vannak,
ahol a fegyelem enyhe és a munkáért rendesen fizetnek és ez a magyarázata,
hogy pénzt is küld haza. Máskülönben beszélik, hogy ápr. 1.-től itt is fognak, ha
nem is fizetni, de kisebb pénzösszeget adni a munkáért. De kitértem, tehát foly- 163 -

tatom: a megmosdás után „tiszta” fehérnemübe és fertőtlenitett ruhába öltözve
várjuk a következő fürdést. Öltözetünk ilyen: nyáron vászon kabát és nadrág,
könnyü sapka, vászon vagy félvászon cipő, a fehérnemü uj és nyaknélküli
„májka” és fürdőnadrág. Ez az öltözet tart, amig egy páran le nem fagyasztják,
lábukat kezüket, akkor adnak toldott-foldott kufájkát vattanadrágot, téli sapkat
a katonáktól kiselejtezettett és disznóbör cipőt, vászon fehérnemüt, hosszu lábravalót és gallérnélküli inget. Amikor már a nagy fagyok beállanak „vályánkát”
és buslátot, egy nagyobb kufájkát. Saját ruhába és fehérnemübe járni tilos, a
sálat, szvettert és meleg harisnyát megtürik. Itt emlitem meg, hogy a szvetterem
és sálam még kibir egy telet, de ha Isten őriz, még itt kell telelnem egy telet,
küldjetek 2. kápcit, de jó erős anyaggal fejeljétek is meg. Ugy értem a fejelést,
hogy mint egy papucsot varjatok a fejére, igy melegebb és különösen tartósabb,
de ne vastag anyagból történjék a fejelés , mert nagy lábbelihez nehéz hozzájutni. Kérded, dohányért mit veszek. Mindent, amire szükségem van, kenyértől
kezdve végig, de különösen könnyebbséget és megkönnyebülést magam részére, mint könnyebb munkába való beállitást, elnézést, ha nem teljesitettem
a 100% a kiadott munkának, protekciót stb. stb. Irod, hogy bujkálnom kellett
volna s ezt mondják a hivők is, mert a szankció csak 5. napig érvényes stb. Rám
a szankció már március 7.-re szólt, akkor elbujtam és 2 ½ hónappal meghos�szabbitottam szabadságomat, de az egyenesen idegölő volt üldözött vadként
bujkálni s minden pillanatban várni a végzetet. Bujkálhattam volna, de mi lett
volna veletek, benneteket kinoztak volna s azt még igy sem birtam volna ki és
a végén is éveken át nem lehetett volna bujkálni, mert az hogy a „csekán” ma
már egészen uj emberek vannak, semmit sem számit, az irások és az összegyüjtött anyag csak ott van. Máskülönben is most már nem azért nem tartóztatják
le a papokat, mert elállottak ettől, hanem azért, mert már nincs kit letartóztatni.
Hagytak egy pár egész öreget, akiknek már a halálát várják minden nap, és
a fiatalok közül azok vannak otthon, akik már a szovjet alatt szentelődtek és
akikre még a forma kedvéért sem foghatnak semmit és teljesen nyiltan mégsem
akarják kimondani, hogy a katolikus hithüsége miatt itélik el, bár szóban ebből
titkot nem csinálnak, de irásba ezt lefektetni mégsem merik. A többiről magad
irod, hogy a közvélemény szerint, gyanus szerepet játszanak. Itt emlitem meg,
hogy még biztosat nem tudok ezekről: Pochil, Jaczkovics, Jaczkovics László a
Bacs. Dani veje, Bugir, Medveczky Pál, Ujhelyi Jenő és fia Mihály, a 2. öreg
Suba, Pál és Mihály, Tóth Miklós, Ohár, Trompák, Vaszócsik, Nátolya, Takács,
Sicur és Fedor a Mikita veje.
Irjál bővebben arról a szerzetesről, aki hazajött, hogy hivják, mikor és
mennyire itélték, milyen okból engedték haza, mert csak azért, hogy féllábát elvesztette nem egedik haza. Itt két láb nélküliek, teljesen vakok, őrültek is vannak
és mégsem engedik haza, politikai elitéltnek nincs itt kegyelem.
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András a volt szolgánk Furikot okadatolja, pedig a legtöbbett ártottak nekem Kis Feri, Dubróka Feri, a právoszláv Popovics és csak azután Furik. Melyik
Bórához akartál menni lakni? Nem tudtam megérteni, melyik asszony halt meg,
aki neked gombát hordott. Nem irsz az Andráskó ügyész ügyéről. Mi van Bokotey
Jóskával?
Babykám! könyveim között volt beceruzázot nagyságu (5x8 cm.), világoskék fedelü könyvecske „Latin nyelvtan dióhéjban”, ha ezt kikeresnéd és egy fekete-kávés csomagba jól eldugva becsusztatva küld el nekem. De ne a két csomagolás közé, hanem a fekete kávé közé tedd és pakold vissza, mintha érintetlen lenne.
Tegnap egy nagy csapás ért, elvették tőlem az imakünyvet és általában nagy
reviziót tartanak az imakönyvek, bibliák és vallásos dolgok után. Ó Istenem, meddig tart a Te türelmed.
Füzetet és boritékot tegyetek minden csomagba. A bélyegeim is fogyóban
vannak már. A Jakab László levele hivatalos levél volt és idegen nevek alatt fogok
próbálni még tőbb levelet irni.
Egészségem teljesen rendben van.
Szeretettel számtalanszor csókol mindnyájatokat:
Apu.
NB. Bacsinszky Dani bácsi mikor és hol halt meg?
90. A 10. számú „kekszes levél”
Az 1952. április csomagból való cédulácska.
Úgy sajnállak Apu, szenvedsz, nehéz megaláztatás. L Szt Ferenc. példája.
Egy pásztor gyerek szembe köpte. S azt mondta, nem baj. Csak az Istent ne báncsák. Fáj nekem. Itthon nekem mennyit tűrtél, bocsáss meg drága párom érte. Én
is tudok már hallgatni, rám nem ösmernél. Megtanultam tűrni. S te vagy mindég
előttem. Te nem annyit szenvedsz. S kibirod, mert ismerlek, hogy Te milyen kitartó vagy, becsületes, becsüllek is ezért.
Vissza jössz derült arccal, tiszta szerető szívvel. Istenem csak már eljönne a
pillanat. Ujság semmi különös nincsen a faluban.
Most egy ½ órája, hogy meghalt Pilip András bátyja, asztmás volt az öreg,
tudod Polányáék [...] mellett lakik az öreg András, meg sérves volt. Szőlősön van
a kórházban, kedden 24 -kén operálták meg, a jövő kedden hazajön. Pilip Vászély
az öreg, aki meghalt. Pap nélkül fogják biztosan temetni. Majd megírom. Irod kis
Feryt, Olyan ravaszdi az öreg, azt hiszi, hogy én nem tudok semmit. De én beszélek vele, ha kell. De ő olyan zavart mindég. Magdy nem keresi egyáltalán a Pista
társaságát. Magdy okos ne félj. Derék gyerekeid vannak. Engem sem hagynak el.
Veled is búsulnak.- Apukám! Nagyon kérlek légy türelmes, s bizzál, hisz mindenki
vár. Egészségedre vigyázz igen. Nagyon kérlek.
egyél
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91. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 35. (14.) levele
Magyarázat: Mivel ugy boritékja, mint maga a levél is tintával van irva,
másolatot nem készitettem róla.
Az utóiratban emlitett levelet, Kellner Oszkár, budapesti, középiskolát végzett, nagyon rendes uri-gyerek küldte, amelyben csupán arrol értesiti szüleit, hogy
„nem halt ő meg, csak aluszik”. (B. I.)
Karaganda, 1951(2).105 április, 14.
D. a J. Kr.
Édes Babykám és Drága Gyermekeim!
Csomagodat 13.-án római husvétra megkaptam. Egyszerre érkezett a Mamáéval. Mindkét husvétom tehát enni valókban bőséges lesz. A kekszekkel megint
pech történt, két leveles összetörve érkezett, de csak az egyiknek a tartalmát fedezték fel, próbáltam olvasni és amikor látták, hogy előttük ismeretlen nyelven
van irva, széttépték, anélkül, hogy egy szót is szóltak volna; szerencse, hogy nem
fedezték fel, hogy kekszből eset ki, mert feltörhették volna az összest. A pénzt,
az 50. rub. kézhez kaptam szerencsésen. A csomagok összeállitása jó. Ugy látom
a 33. számu levelemet nem kaptátok meg. Sajnálom, mert abban volt egy levél
Scserbánnak és vejének, amelyben az általuk küldütt csomagot megköszöntem és
Gaár Bélának is volt benne egy levele, Árvai Margithoz, amelyben megköszöni
a csomagot. Érdeklődésedre ebben irtam le részletesen, hogy vagyunk öltözve.
Foglalkoztam benne a gyermekek problémájával is. Ugy a Te mint a Mamáék
csomagjait mind megkaptam, ne busuljatok tehát, ha a nyuktázó lapokat nem is
kapjátok meg. Már egy hónapja egy beteg szanitéct helyettesitek s igy ujból kissé
könnyebb a sorsom, sajnos a napokban ez is véget ér s ujból fizikailag kellesz
dolgoznom.
Irsz a napfogyatkozásról, igen én is láttam és éppen az volt akkor eszemben,
vajon Ti is nézitek e? és 7000. kilométer távolságban szemeink egy ponton függenek. Leveledből ugy vettem ki, hogy Pávlikné mintha azt mondta volna, hogy
lapot kaptak tőlem. Én rajtatok kivül senkinek nem irtam és nem irok, borzasztó
fantáziájuk van az embereknek, mi mindent ki tudnak találni. A bujdosó papoktól
a csomagot, március 30.-án megkaptam és nyuktázó lapot is irtam erre cimre:
Боржавське, Бобіта Юріївна. Volt benne egy kis szalonna, kolbász, keksz féle
sütemény, paszuly, máléliszt aszaltszilva és száritott tészta főzni való. A jó Isten
áldja meg ugy a gyüjtőket, mint az adakozókat. Mond is a hiveimnek, hogy idegen
falukból hivektől kapok csomagokat, hogy igy talán többet fognak gondolni ugy
reátok mint reám. A kis Polda által külön is köszönd meg nekik nevemben a fáradozásukat és megemlékezésüket. Leveleiteket rendesen megkapom, ugy látom,
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hogy mind megjön. Katótól és Magditól is kaptam levelet. Kató is emliti a férjhezmenetelt és hogy nem tud a sok közül választani, de ugy Te, mint ő, nem emliti kik
azok, csak a Kalenyuk fiáról irsz. A 34. sz. levelemben a gyermekek próblémájára
teljes részletességgel tértem ki. Majdnem az egész 6. oldalas levelem erről szól.
Azóta csak a Magdi továbbtanulására vonatkozólag változott meg a véleményem.
Azóta beszéltem egy komolyabb és szavahihetőbb fiuval, aki szintén hallgatója
volt a lembergi testnevelési főiskolának, aki azt mondja, hogy a női-hallgatók részére külön internátus van, ahol a fegyelem megfelelő és a hová a fiuknak a belépés csak nagyon kivételes esetekben engedtetik meg. Ha tehát a leány otthonról
jó erkölcsi alappal bir, a veszély nem olyan nagy, mint az előbbi informátorom azt
lefestette. Ha tehát anyagilag birjátok és Magdinak kedve van, menjen, de nagyon
vigyázzon magára. Irod, hogy a hiveim gyakran álmodnak rólam, mond nekik,
hogy imáikra van szükségem azért álmodnak velem. Imádkozzanak, hogy a jó
Isten addjon erőt nehéz keresztem viseléséhez. Dani eltette irattárába levelemet;
ugy látom örökölte tőlem a könyvszeretetet és a gyüjtési szenvedélyt is. Ez csak
jó és tartson ki mellette. Irnék több levelet is az ő cimére, de nagyon feltünő lesz
ugyanazon név ismétlődése s igy ezeket az idegen név alatt küldött hivatalos leveleket részben a Te lánykori nevedre, részben pedig András nevére fogom küldeni.
Ha azonban lehet lesz a Dani nevére is fogok irni, hadd szaporodjon az irattára.
Hát szegény Simsa is meghalt, már ő a harmadik közülünk, Sereghy Andor, Bacsinszky Dani és ő. Vajjon hányan fogjuk tulélni ezt a poklot. Királyházi ember
velem nincs. Volt az 5.-ik ponton (1950. februárjában) velem egy verécei bakter,
Szabó nevezetü, de annak már tavaly fel kellett szabadulni és volt velem ugyanott
egy Pelechács-nevü pék, aki bár kirvai de Királyházán is lakott. Nem tudom nős e
vagy nem, mert elég fiatal; ez most a lágerkorházban van s nincs velem., de ő valószinüleg tud rólam, mert a sulyos betegeket az összes pontokról oda viszik. Valószinüleg ezektől tudhatta meg, hogy én mint szanitéc müködöm. Ujhelyi volt velem az első ponton, de ő huszti. Van ugyan egy királyházi Ujhelyi is lecsukva (aki
levente főhadnagy volt nálunk) de én vele se nem találkoztam, s azt sem tudom,
hol van. Lehet, hogy megint valami szélhámos készülődik téged megkörnyékezni,
nacsak be ne ugorj megint. Kárpátaljai csak Gaár Béla van velem és két félkárpátaljai Tukács csendőr és Juhász Lajos nagykaposi. Pávliknak, Gulyánicsucskának,
Szakálos Ivánnak és Misa Julénnak nagyon szépen köszönöm a csomagot, amelyet összeadtak nekem. Külön nem irok nekik, mert nagy reszkir, ezt is reszketve
irom, minden pillanatban rajtakaphatnak. Magyarázd ezt meg nekik és köszönd
meg nekik nevemben jóságukat. Irod, hogy Apától fél éve nincs levél. Ez még
nem jelent semmi rosszat. Néha a körülmények ugy alakulnak, hogy lehetetlen a
feketézés. Ebbe már nektek bele kell szokni. Ha a csomag nem jön vissza, biztos
jel, hogy az illető él és átvette. A leveleket ellenben nem szokták visszaküldeni.
Nyugodjatok tehát meg, ha nem ir Apa, annak inkább küldési nehézségek az okai.
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Irtam a 33.-as levelemben, hogy az én brigadérosomat (25. brigád) valaki leütötte
és rögtön meg is halt. Nem tudják kinyomozni a tettest, ellenben a fegyelem most
sokkal nagyobb s igy nehéz a levélküldés is. Ha hivatalos levelet irok is abban
csak nagyon röviden és semmitmondóan irok, mert máskülönben el nem küldik. A
csomag ládikákat nem adják ide, sőt kiviszik a zónán tulra és magam sem tudom
mit csinálnak vele, t.i. félnek, hogy a deszkák között valahol lehet levél vagy pénz,
vagy méreg. A klozet az olyan igazi orosz klozet „körgugolda”. Munkába fegyveresen kisérnek, komiszkodnak, gorombáskodnak, káromkodnak, kihajtanák a
lelkünket is; még kutyakiséretünk is van. Irsz az átmenetelő katonákról, de nem
irod milyen irányban menetelnek, Szöllősnek vagy Husztnak. Fedorcsák melyik
Szmerekához akart menni lakni? Irod, hogy Dzurócsik együtt van Chira Sanyival,
de nem irod, hogy hol, pedig érdekel, hogy Sanyi hol van. Irtam, hogy Murányi
az én régi helyemen van (1/1. pont) nagyon sajnáljm, hogy nem tudtam vele ös�szekerülni. Szegény ember 2 1/2. évig tömlöcbe ült és csak most került ki lágerbe.
Ugy látom, hogy papjaink legnagyobb része Karagandában van, különböző lágerekben, közel vagyunk egymáshoz és még sem tudunk egymásról. Beszélik, hogy
állitólag valami kevés pénzt is fognak fizetni munkánkért. Azt hiszem ebben nem
lesz köszönet. Ezek mindent ugy tesznek, hogy nekik legyen hasznuk belőle. Ha
valamit megtudsz Gaár Béláékról, ird meg. Máskülönben a Munkácson felszedett
hireket is várom.
Én egészséges vagok, de mostanában ugy el-el fog a honvágy. Ugy vágyom
utánatok, ugy szeretnék veletek lenni. Reménytelen vagyok. Az idén semmit nem
remélek, valahogy nagyon huzzák halassztják a dolgokat. Mindnyájan valahogy
olyan csüggedtek vagyunk. Ujságot olvasunk, és semmi biztató nincs benne.
Imádkózzatok buzgón és sokat ugy magatokért, mint értem.
Szeretettel csókol mindnyájatokat:
Apu.
NB. Édes Babykám !
A mellékelt levélkét légy jó s tedd boritékba, érdeklődd meg külföldre
hogy kell cimezni (ugy tudom, két nyelven, oroszul és magyarul) cimezd meg
és bélyegezd fel. Anya vagy Te is, képzeld el, hogy a szülők ezen gyermekükről már 7. éve semmit nem tudnak, azt sem tudják él-e, halott-e. Feladónak
álnevet irhatsz és Huszton feladod.
Csókol:
Pista.
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92. A 10. számú „kekszes levél”
Az 1952. májusi csomagban küldött cédulácskák 14, 19, 20 és 28. lapja.
Kopány 24. 1952
[14.] Drága Angyalom! Egy kicsit késve küldöm a csomagot. – Ápr. 17én táviratot kaptam Beregszászból, hogy Anyu nagy beteg. Másnap pénteken
el is utaztam ½ 5 -ös vonattal. Anyu erős influenzába volt tüdőgyulladással
komplikálva. Pont római húsvétra voltam ott. Meg is sütöttem, föztem nekik.
Dani persze utánam jött, nem bir nélkülem élni, s elment M-ra a busszal, s ott
húsvétolt. Szerdán vissza jött, de hazament, én még maradtam, húsvét 1-ső
napján jöttem haza. Kató is haza jött, s 2-ten Danival húsvét reggelén sírtak,
azt mondja Ánna.
Se anyukánk sem Apukánk.
Magdy sem tudott haza jönni. Anna azt mondja, nem enged többé el.
Anna derék asszony sütött 2 pászkát dióst, mákost. Kató hozott sonkát az a
drága kis angyalom sírt. Én Magdynak adtam 2½ kg lisztet, ő ha nem tud haza
jönni, süssön magának Zábrogyban. Ilyen a sors. Én nem tudtam előbb jönni,
a 2 lány Gabi, Katus hivatalban, mama egyedül feküdt. 21 egyedikétől kapott
Gabi 10 napi szabadságot, így én el tudtam jönni. Első a csomagod, most
hallom, hogy András is agitátor ebben az utcában.
[19.] Itt Kis Ilonkánál nézték Fedorcsákék a lakást, de földes, nem kell.
Ilonka nem is akarja „Boh mé do popu” Nem tudom mi lesz. Nagy barátságba
voltak Erzsikével. Mindenki figyel, erről beszél. A tanitók is susognak erről.
Fedorcsák azt hitte, hogy az egyház megveszi. De az emberek hallani sem
akarnak, folyton kér, tárgyal az emberekkel. Adjanak házankint 24-rub egész
évre. Benne van temetés minden. De az emberek azt mondják, ők nem fogják
fizetni előre a temetést. Polánya mondja, hogy bótosk. az öreg. Jaj, milyen
drága pap, szépen végez, jó ember nincs nem jár Polánya? Ő csak egyet fúj,
ha te nem irtál alá, s elmentél szenvedni, ő itthon miért nem tudna kitartani,
ő csak téged néz. – Suba Dénes tényleg aláirta, nem végzett, s azért vitték
el, Nusi tagadja. Szidák Andrásné Paulinának a 3-ik gyereke született Fedor
kisfiu, nem volt keresztelve, meghalt, ápr. 17 temették pap nélkül106. A Suba
Dénes apósa aláirta Szászfaluban van, de már több mint 100 napja fekszik,
beteg. A szivével van szintén baj. Talán a lelki furdalás nála is az ágyba kényszeriti. Most a római húsvét előtti héten a bezpeka elvitte Bujalót az ungvári főpapot. Szilvay Csöpi [20.] azt mondta, valami Pásztor nevezetű papot
neveztek ki, s csak ápr. 25-ig szabad neki misézni. 25-kén dőlne el a kath.
templomoknak is a sorsuk práv. v. megmaradnak. Hát nem tudom tovább,
Apukám. Levelednek roppant örültem, s hogy a gyerekekről irtál, Katónak
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az igazgatója is udvarolna, meg a Lyachovics fiukból meg tudja őket nevükön az ember, Kató helyes, ügyes, szép lány, ad magára. A haját kibontotta.
Mindenkinek tetszik Magdy is, olyan határozott, erősebb mint Kató, kék nagy
szemei, szőke haj, s kreol bőre. Most ott a verchovinán a bőre is rendbe jött a
sok tejtől.- Komoly lányok, s úgy szeretnek, ragaszkodnak hozzám. Magdyra
Kis Fery öccse Pista pályázik, de Annáék Ivánnak. Magdy a haját sem vágta
le, fonatai szépek, vastagok. Dániel meg köztük jópofa, mint egy nagybácsi
teljesen. Csak hirtelen haragu, de másik percbe elmúlt minden. A bélyegeket,
boritékokat, füzeteket ő küldi.
[28.] Az Ujheliekről fogok érdeklődni még. Te Apu ezeket vezeted ?
Dugdosni nem lehet, hát hogy? Medve az öreg is, csak fekszik. S bejön Horbács és kérdi ще больный? A szobát szeretném átrendezni, egy ágyat bele
tenni, s középre az asztalt, 2 sezlont, nagy helyet foglalnak az ágyak.
Ma voltam Szmerekáéknál (Manyi) mondta, hogy az anyósa hallotta
valahol, hogy mikor Dubrovka haldoklott borzasztó lelki furdalásai voltak,
hogy téged ártatlant tyurmába tett.
Csak vigasztalódik, hogy az ő aláirása az aktán a 2-ik. Kiss Ferijé az
első. Nem birt meghalni. – Voltam ládát csináltatni neked, András az asztalos
csinálja 8 rubel. – Olyan ideges vagyok, nehéz az élet. Veled busulok mindig
meg Apával. Én Apu meghalok utánad. Vigyáz magadra. A haza jövetelnél is,
ott is reszketünk érted.
Enni valót mit küldjek mit ennél? – Jaj felelj Apu!
93. Bendász István hivatalosan küldött 9. levele
Караганда, 2/V. 1952 г.
Любые мои!
Прежде всего сообщаю с Вами, что я не только жив, но и здоровья мое удовлетворительное. Посилки от Вас и от Мамки порядочно получаю и в последней посилке посланные 50 рублей получил. Концем
марта месяца получил я посилку и от Бобита Юровой из села Боржавское. Письма от Вас тоже почти все получаю. Екатерина пишет о яком
то друге моим, которого жена вышла замуж за чеха, который лишил ее,
и наново вышла замуж за кого то, но не знаю о котором друге есть слово.
Последное письмо получил я вчера, которое из Берегова есть писано, но
почти ничего не пишете о мукачевских вестках, только споминаете, что
все вы были у бабки и что они все больные были. Меня интересует были-ли вы у Мукачеве у К. Петровых и какой успех. Екатеринине дело как
стоит. Относительно Магдалины, додаточно пишу, что ничего не имею
против того, чтобы она поступила в физкультурный институт во Львове. Дознался я, что из моральной стороны не такое опасное дело, как в
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первых видалося то. Я всегда сказал, что Пишта не плохой парень, сами
пишете, что уже 34 писем написал Вам и я убежден, что он и в будучности не забудет о Вас. Иначе стоит дело с теткою Шарлотою, она очень
неблагодарная, забыла за Вас, только обещает, но видно надеяться на нее
нельзя. Что есть из Андрашком? Как докончилось его дело? Дубровка
Ферия жалею, но он сам искал свою смерть; кто похоронил его? Кто как
живет, так и умирает. Каникулы где думаете перевести? Не пойдете до
Бабки? Поздоровляю всех знакомых, особенно хозяинов Ваших, Андреевых, а Вас всех целует:
Pista.
Magyarázat: Nagycsongováról, Bóbita Györgyné neve alatt feladott
csomagot, bujdosó papjaink (Orosz Péter és társai) gyüjtötték össze és küldték a hitükért elitélt papoknak. – A feladóként szereplő Kellner Oszkár magyarországi (Budapest) lévén, haza nem irhatott s hogy levélirási joga el ne
vesszen, neve alatt megirtam ezen levelemet. – A Kalenyuk Péterrel összefüggő, a Magdi testnevelési főiskolára való beiratkozásának ügyét, valamint a
Gaar Béla ügyét, akinek felesége férjhez ment, bővebben lásd a fekete-levelek
között. – Andráskó, Kárpátalja főállamügyésze, aki kegyvesztett lett és nyomtalanul eltünt a láthatárról. – Dubróka Feri, a községi biró, aki az én karakterisztikámat aláirta, tragikus körülmények között halt meg.
94. Bendász István feleségétől kapott 26. hivatalos levele
Копаня 1952. 4 го М.
Érk: 1952 V/20.
Дорогий Опку!
Посилку для Тебе загнала 29-го апріля, получив? Сперед сеі што
загнала, ще ни получила жадну открытку. Што то може быти? Чекаю
нетерпеливо. Як Твое здоровля? Мы здорові, слава Богу. Діти уже нетерпеливо чекают канікули. Письма моі получаеш? Завтра зачинають у
нас позичку зберати. Свиня наша росте, йість. Їстучий, хоть што изість.
Кобы лиш не був хворый. Тепер на діти ходит посипка, в цілум сельі
діти хворіють. Погода дуже тепла сади цвитуть. Ще не выміряли нам
сотини. – Усі Тя поздоровляють, споминают. Кобыс дома быв, мож буде
ся купати в ріці за недовгий час.
Доні лиш то чекае. Вічно из фотболом мае роботу. Иде в льітьі до
Бабки мало. – Могда дома хоче быти, знаеш, она не любить лиш коло
мене сидіти. Котов тоже пуйде до Бабки.
Курятка вылізли, маеме 15. Усьо так инше як было, коли Ты ще
дома быв. Копаня ся не змінила.
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Много, много думаеме Опку на Тебе із дітьми. Што Ты поробляеш? Мы такі сироти без Тебе. Коли будеш межи нами? Усьо на моій
голові. Журюся за Тебе, за каждым ділом із дітьми.
Сокоти на здоровля. Пиши што Ти треба? Мы усьо ти пошлеме.
Продам из себе усьо, а куплю ти, абысь Ты лиш мав. Ты перший. – Много раз Тя цілуеме Опку. За посилками открытку пиши. Любящі Твоі. –
Любила бым Тя видіти Няньку!
95. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 36. (15.) levele
Karaganda, 1952. május 25.107
+!
Édes Babykám és Drága Gyermekeim!
Csomagotokat május 17.-én szerencsésen megkaptam. A leveles-kekszek is sértetlenül érkeztek meg és kezemhez jutottak. A csomagok összetétele jó és azokon változtatni egyenlőre nem szükséges. Rántást ne küldj. Küldj
fekete cérnát. Pénzt egyenlőre ne küldjél. Sajnálom, hogy a 33.-as számu
levelemet nem kaptátok meg s félek, hogy a 35.-ös számu is erre a sorsra jutott, amelyet ápr. 18.-án sajátkezüleg adtam a soför kezébe és biztosra vettem,
hogy elmegy. Május 4.-én irt leveledet megkaptam és mivel a levélről semmit nem emlitsz, valószinünek tartom, hogy ezt a levelet sem kaptátok meg.
Pedig de nagy reszkir és óriási nehézségekbe ütközik egy-egy levél megirása
és kézbesitése; és elfogás esetén szigoruan büntetik. Már azon gondolkozom,
hogy beszüntetem a feketézést, annál is inkább, mert nem igen kapjátok meg
őket. Inkább irok idegen nevek alatt hivatalosan, ha semmitmondók is ezek
a levelek, de milyen ujságot is irhatok én innen? és nektek az a fontos, hogy
élek és egészséges vagyok. A latin nyelvtan nincs a ládákban bepakolva, azok
között volt, amit a cseka elvitt. Mamáéktól is már 15. csomagot kaptam. A
bujdosó papoktól a csomagot megkaptam és erről a 35.-ös levélben részletesen irtam. Volt benne szalonna, keksz, aszalt szilva, máléliszt, száritott tészta,
paszuly. Bóbita Jurievna neve alatt jött Borzsávszke faluból. Én április 20-ig,
husvétig voltam szanitéc, azóta megint munkás vagyok, de a dohány révén
eléggé könnyü munkát végzek, ugy, hogy kibirom. Márciustól már itt is adnak fizetést, de nincs sok köszönet benne. Ez t.i. fegyelmi láger u. n. specláger, mint általában a politikai rabok lágere és itt olyan munkateljesitményt
kivánnak, amit csak nagyon kevesen birnak. Azonkivül a 100% munkateljesitmény itt csak 80%-nak számit és még igy is, a koszt, lakás és ruhászkodás
levonása után fennmaradt összeg 40%-át az állam javára levonják ugy, hogy
csak kevesen kapnak kézhez pénzt és azok is csak pár rubelt. A legnagyobb
rész,- közöttük én is,- semmit nem kap. Egyszóval, ez csak mézesmadzag,
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amellyel munkára buzditják az embereket és a végén kifigurázzák őket. Most
már 50. rubelig pénzt is tarthatunk magunknál. Pénzre azonban, egyenlőre
nincs szükségem s igy ne küldjetek, hisz minden fillérre nagy szükségetek
van. A Kató – Kalenyuk ügyet nem hogy ellenzem, de szeretném, ha a jó
Isten megengedné tető alá hozni a dolgot, persze, ha Katónak nincs kifogása
ellene. Irtam a 35-ös levelemben és egy hivatalosban is, hogy a Magdi lembergi ügye nem olyan veszélyes, mint először mondták nekem s igy, ha anyagiakban nincs akadály, nem kifogásolom a továbbtanulását. Magdit azonban
kérem, ugy intézze szivügyeit, hogy a Kiss-frekvenciával ne nagyon hozzon
rokonsági viszonyba. A Csonka Andrásék Ivánja, szerintem komoly és jó fiu,
legalább is az volt s igy nem lenne kifogásom ellene.
Kérded, hogy megy a csomag kiadás. Hazajövünk munkából és egy kimutatás vár a hirdetőtáblán azok nevével, akiknek csomagjuk érkezett. Ezek
az arra kirendelt helyiségbe gyülekeznek „ocseregy”-ben és amikor a csekista
felügyelő megérkezett, ocseregy szerint,-előzőleg kikérdezve, honnan, kitől vár
csomagot, – aláiratja az átvételt és felbontja a csomagot, apránként mindent
átvizsgál a csomagban és egy másik, már régi csomagos ládába átrakja, jobbanmondva áthányja a dolgokat mindent összekeverve és kiadja az ablakocskán az
illetőnek, a ládát pedig, amelyben a csomag érkezett férreteszi, amelyeket kiviszik a zónán tulra s ott hogy mit csinálnsk vele, nem tudom. A kiadott csomaggal elmegyünk abba a helyiségbe, ahol a csomagok állanak, itt mindenkinek
megvan a száma (az enyém 68.) és egy vagy több ládikája, amelyben a holmik
állanak. Bemondod a számodat, kihozzák a ládikádat egy ablakocskán, oda átrakod az uj csomagodat és visszaadod. Naponta egyszer lehet ide jönni és akkor
az egynapi szükségletedet kiszeded. Az itt müködő emberek azonban általam
meg vannak kenve dohánnyal és én szabadon járok be a helységbe, ocseregyet
nem állok és naponta többször is bemehetek. Ezek persze, szintén rabok. Csomagkiadásnál azonban nincs kivétel, ott ocseregyett kell állani. Kérded, hogy
irodában dolgozom-e? nem, én irodában nem dolgozom, és tintához is néha dohány utján jutok. Furcsa kérdés Tőled, hogy hálóingben alszunk-e? Hol van itt
hálóing, alszunk ahogy tudunk, néha levetkezve, néha felöltözve, mikor hogy
jön. Szvetterre egyenlőre nincs szükségem, még egy telet kibir a szvetterem s
igy azzal ne busuljatok. Irod, hogy Tóth Miklós meghalt Munkácson; a multkoriban Tóth Elekről irtad ezt. Melyik halt meg, vagy mind a kettő? Kohutról is
egyszer azt irtad, hogy elvitték, egyszer pedig, hogy ujságcikkben tagadta meg
hitét; mi van tehát végeredményben vele? Suba Viktor, irod hogy otthon van,
melyik? A vicerektor (akiről azt irtad, hogy elvitték) vagy az apja? és aláirta-e?
Irod a következőkről, hogy otthon vannak, de azt nem, hogy aláirták-e? mégpedig: Vaszócsik, Bugir, Fedor, Sicur, Jaczkánics, Jaczkovics Laci, Beszkid,
Gribovszky és Iváncsó Elek a tanár. Irsz egy Románról, akit rákra operáltak,
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de nem tudom kiről van szó. Choma Viktor él még? Kató a multkor irta, hogy
barátomat elhagyta a felesége és egy csehhel élt, aki elment Csehországba és
ujból valami mással él és ő maga tüdőbajos. Gondolkodom és nem tudok rájönni, kiről van szó. Gaár Béla már 2. csomagot kapott, de levelet nem. Azt sem
tudjuk, ki küldi tulajdonképen a csomagokat, mert az Árvay Margit neve alatt
jönnek. Dubróka Feri nyugodjon békében, ő már számot adott tetteiért. Igaz, ő
második helyen irta alá a karakterisztikámat, de végeredményben mit számit
az. Én tudom, hogy a fő bünös Kis Feri ő fogalmazta, ő szolgáltatta az adatokat,
a hamis vádakat stb, de a jó Isten nem jön bottal verni, őt is eléri Isten keze,
akárcsak a többi hamistanut is. Irod, hogy a kulákokat itélik és konfiskálják, a
veresmartiakat is? és kiket? Ki most a kántor? Fedorcsák nem-e agitál ellenem?
hol lakik jelenleg?
Drágám! Ugy vágyom már utánatok, szeretnélek látni benneteket. De
valahogy nem tudok remélni az idén semmit. Sárika néniék huzzák-halasztják
a dolgot. Nem lehet már őket elvárni. Pedig minden nap de nehéz. Naponkint
mennyi szenvedés, megaláztatás.
Szeretettel csókol mindnyájatokat:
Apu.
96. Bendász István hivatalosan küldött 10. levele
Караганда, 8/VI. 1952 г.
Любая Жено и Дети!
Уведомляю Вас, что я не только жив, но и здоров. Посилки и письма
регулярно получаю от Вас, только письмо письмо уже давно не писали
(последнее из 4/VI. Датировано) а между прочим очень интересует меня.
Пишта пишет - ли Вам. От Мамкм в сих днях (4/VI) получил я посилку,
уже 15-ую. Еще марта месяца получил я посилку от Бобита Юриевной
из села Боржавское, о которой Полда говорила Вам. Каникулы уже начались, дети где переведут их? Неотменно должны они поехать до Бабки
до Мукачева, и Магдалина пусть поедет, чтобы не выглядело дело, как
бы она оттягалась от них. Тетка Сарлотта и Марци знают-ли, где живет
сейчас твой отец, или нет. На следующий учебный год, дети где будут?
Екатерина где будет учити, а Магдалина как решила, будет учити дальше
и где или поедет во Львов далее учиться? Даниил дома будет продолжать науку или в Мукачеве? Дедушка пишет-ли и какое его здоровьля?
Всех знакомых приветствую, а Вас целует:
Стефан.
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97. Katalin leányomtól hivatalos úton kapott 9. levél
Мукачево, 15. VI. 1952 г.
Érk: 1952 VII/1108
Дорогой Няньку!
Наверно думають Нянько, что совсем не хочу писать, но у меня
живот такой растерянный, что и времени не имею ни на что. Тепер сижу
на уроках и думаю о нас. Так и решила написать.
Недавно „сделал предложение” мне один юноша, который кончил
семинарию в Кошыцах, но ему не можно было жениться, так как не святили его, он решил жениться. Но мне никак не нравится его характер.
Из зовни красное яблоко – а внутри гнилое. Мне очень бы много
писати но я не хочу. Лучше было бы рассказать словами. Не давал мне
спокоя за три недели. Оторваться от него никак не могла тому, что мне
надо было сидеть в школе после обеда (тогда учила я) а он все приходил. Наговорил моих колег, чтобы они меня наговорили, чтобы я за
него выходила замуж. Это меня душевно очень тронуло, и никак не могу
успокоится. Одно счастья моë то, что он отсюда уехал в Россию и там
поступил на работу.
В это время мой директор тоже появился и я решила выбрать его.
Ещë всë не 100%, но 99% есть. Счас за него больше не пишу. Так думаю,
что верите моему выбору.
Эта женщина вышла замуж за Иванчо, который (Gaár Béla ügye –
megj.) уехал на Словаччину с частью меблями жены. Она не хотела, не
пускали еë итти с ним она осталась. Он расправился с ней и там оженился. Женщина вышла замуж за какого-то Липота, с которым живëт хорошо, но и имеет ребëнка. Тепер она больная была, в больнице лежала.
Ещë с первым мужем много гуляла. Теперь живëт тихо, никто за
неë ничего не говорит. Ида ниния встречалась с мальчиком, который хороший, ходит в школу. Он говорил, что от отца уже год, что никакого
письма не получил.
Тëтя Ида (özv Kaminszky Józsefné – megj.) живëт хорошо, немножко была больна, но не чудно, ей уже 71 год.
Тëтя Сара (Szabó Tamásné – megj.) уже на пути к нам. Писала, что
уже выздоровела. С еë слов я выбрала так, что у нас хочет остаться. Так
думаю, это лучше всего. Будет мне помогать шить на иншу работу она
слабая.
Марцелла тоже переведут сюда на работу в скором времени. Что
когда, неизвестно. Приблизно через 4-5 месяцев.
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Бабушка здоровая, много думает на Нянька, приготовляет посылки. Все здешние очень хорошие и добрые. Много помагают. Но и я стараюсь им помочь, что только могу. Теперь надо мне много учится и много работать.
Доні тоже скоро придëт.
Целует Ваши руки
много раз обнимает дочь Екатерина.
98. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 37. (16.) levele
Karaganda,1952. jun. 15.109
+!
Édes Babykám és Drága Gyermekeim!
Egészen váratlanul és hamar érkezett meg 27-ik csomagotok, husz
napra az előző után. Minden a legnagyobb rendben jött meg. A dohánynak és egy kis beharapnivalónak itt óriási ereje van. Ezek révén most is,
egy olyan lehetetlennek látszó dolgot vittem keresztül, amire gondolni sem
mertem, t.i. már ezt az utolsó csomagotokat is és előreláthatólag a következőket is, minden felbontás és átvizsgálás nélkül, eredeti csomagolásotokban
kaptam kézhez. Ez a jövőre vonatkozólag is meg van igérve nekem. Persze,
mivel itt minden rövidéletü is lehet és az illetőt a mostani helyéről el is
mozdithatják, elővigyázatosnak kell lenni s igy a leveles-kekszeket is csak
ugy süssd továbbra is mint eddig és olyan burkolt formában irjál egyes dolgokról ezután is, mint eddig tetted. Ha nem ütközik nagyobb nehézségbe,
ugy a következő csomagban küldjetek 50. rubelt nyiltan, nem besütve, t.i.
áprilistól, amióta itt is bevezették a fizetéses rendszert, 50. rubelig pénzt
lehet tartani magunknál. Pénzt azonban csak ugy küldjetek, ha azt nélkülözni tudjátok, mert van még nálam 80. rubel és tekintettel arra, hogy a Ti
és Mamáék csomagja nekem untig elegendők, a boltban én ritkán vásárolok
és csak előrelátásból akarom magamat bebiztositani, arra az eshetőségre,
ha netalán, a helyzetre való tekintettel nem lehetlesz csomagot küldeni. A
következő csomagban küldjétek el nekem azt a kis misekönyvet, amelyből
az utolsó időkben otthon végeztem a miséket és amelyet elfogatásom estéjén az epitrákellel és Szentséggel együtt Andrással elküldtem hazulról.
Fekete fedelü, 1/8 iv nagyságu, cimére nem is emlékszem már „Літургія
св. Іоанна Златоустого” vagy „Служебник” csak arra emlékszem, hogy
Rómában 1944-ben van kinyomatva. Vagy még jóbb volna ha Misutól egy
„Часослов”-ot tudnátok szerezni, hisz neki arra már nincs szüksége. Ha
tudnátok szerezni egy teljes „Ujszövetségi szentirást”, kisalakut, ószláv
vagy orosz nyelven? Azt is nagyon szivesen venném. Az imakönyvemet
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elvették, de arról tudtak, mert a főállamügyész engedélyével volt nálam,
ezt azonban titokban, dugdosva tartanám és talán sikerülne megmentenem.
A kért latin nyelvtan, ugy emlékszem nincs a 4. ládában s igy azokat ne is
bontogassátok, ha nincs, ugylátszik elveszett a csekán. Küldjetek még 2. tűt
és fekete cérnát valamint egy pár erős bőr cipőfüzőt. Boritékot és levelezőlapot egyenlőre ne küldjetek, ezekkel bőven el vagyok látva.
Nem régen (VI/4) kaptam meg Mamáéktól is a 16.-ik csomagot. Mint
rendesen, bő és tartalmas csomag volt. Nem is tudom, hogy fogom tudni
nekik és különösen Mancinak meghálálni jóságukat és gondoskodásukat.
Főzni valót ne küldj, mert körülményes annak az (elküldése) elkészitése. Én
munkában vagyok egész nap, valakit meg kell kérni a főzésre, ami azzal jár,
hogy közösen kell elfogyasztani az illetővel.
Irtam annak idején, hogy van velem egy litván római katolikus pap is.
Ez nekem nagy megnyugvás volt, mert lelkiügyeimet mindég rendben tarthattam. Most azonban már ettől a vigasztól is elestem, mert az illetőtt (Petrikász Konstantin a telymáni egyházmegyéből) a multkoriban elszállitották
innen. Most már rajtam kivül csak egy galiciai ukrán aposztata pap és egy
eszt luteránus pap van itt. Én ebből a szempontból szerencsétlen vagyok.
Petenykóék kezdettől fogva hárman vannak együt és azonkivül is olyan helyen vannak, ahol elég emberséges parancsnokok vannak, ugy hogy állandóan szanitécek, irnokok. Én azonban olyan helyekre kerülök mindég, ahol
a parancsnokok könyörtelenek, embertelenek. Már háromszor voltam szanitéc, az orvosnő (századosi rangban), ha csak van egy mód, kinevez, de a
parancsnok mindég levált azzal, hogy 25. évre vagyok itélve, és azokat csak
nehéz testi munkára lehet alkalmazni. Ő azonban a kevés évre itélteket sem
kiméli, a sántákat, bénákat is munkára hajtja, nincs tekintettel sem betegre
sem elaggottra. Az orvosnő semmit sem tehet ellene, valóságos despota;
mint valamikor Nagy Péter cár, amikor arra kérték, hogy töltse már be a
moszkvai patriárkai széket, magára mutatva azt felelte: itt a ti patriárkátok!
úgy ez is, ha valakit betegsége miatt fel is mentenek a munka alól, a mellére
csap és azt mondja: én vagyok az orvos és én nem mentelek fel. A munkahelyen pedig a csekista felügyelők feletted állanak, nehogy lebzselj. Én még
mindég a 25. számu brigádban vagyok, 12. ukrán, 8. litván, 2. lett, egy-egy
gruzin, őrmény, üzbég, cserkesz és orosz (aki a brigadéros) között egyedüli
magyar. A brigád ácsmunkát végez. Amennyire lehet, kimélem magamat,
sőt legujabban a dohány révén azt is elértem, hogy most mint segéd-tüzoltó
nem dolgozom a brigáddal, sem felügyelő, sem brigadéros nem áll felettem,
dolgozom amennyit akarok.
Irtam már, hogy áprilistól itt is (a politikai speciális lágerekben) bevezették a fizetés rendszert. Persze ez is csak mézesmadzag, amellyel a mun- 177 -

kakedvet és a munkateljesitményt akarják fokozni. És az emberek olyan
hiszékenyek és agyalágyultak, hogy még mindég hisznek, bár már százszor
becsapták őket. Minden erejüket munkába vetik és az eredmény, hogy a rabok 25-30%-a kap ugyan egy pár rubelt, amellyel ott van, ahol a mádi zsidó
s a végeredmény, hogy annyira legyengül, hogy mint élő csontváz lézeng és
a következő hónapban már mit sem kap, mert nem képes már dolgozni. Mi
ellenben, akik első pillanattól, nem örültünk a pénznek, ha nem is kapunk
semmit, de legalább aránylag elég jó husban vagyunk.
Kérded, hogy vagyunk felöltözve. A 33. sz. levelemben ezt részletesen leirtam, de mivel azt nem kaptátok meg, ujból leirom. Nyáriba öltöztetnek május 1.-én, nem tekintve azt, milyen az időjárás. Sokat fagyoskodunk, mert itt még májusban rendszeresen fagyok vannak, sőt az idén még
junius 10.-én is az volt. A nyári öltözet, egy fekete vászonanyagból készült
nadrág és kabát bélés nélkül, egy ugyanilyen anyagból vart forma-sapka; a
fehérnemü egy uj nélküli ing, amit „májkának” hivnak és egy szárnélküli
„bugyi”, de valóságos női bugyogó. Igaz, hogy az időjárás szeszélyességére
való tekintettel a kufájkát is meghagyják, de néha olyan hidegek vannak,
hogy ez sem segit semmit. A nap azonban olyan perzselő, hogy szinte kibirhatatlan és már mindnyájan olyan feketék vagyunk, mint a cigányok. A téli
öltözet pedig vattanadrág, kufájka és egy ehez hasonló és pár centiméterrel
hosszabb „nagykabát” amelyet „buslát”-nak hivnak, a szokásos katonai téli
sapka és bakancs, amelyet csak akkor cserélnek fel botossal „vályánka”-val,
amikor egy pár embernek már lefagyott a lába a nagy 40-50 °C hidegben. A
téli fehérnrmü pedig ujas de nyaktalan ing és száras alsónadrág.
Miheztartás végett közlöm veled, hogy május végétől megszüntél
E-680 – asné lenni, mert uj nevet vettem fel. Az eddigi rongyokra nyomott
és a ruhába bevart számokat leszedték rólunk. De ehelyett magára a ruha
anyagára, nagy 12. centiméteres számokat és betüket nyomtak reánk lemoshatatlan anyaggal a kabát hátára, a nadrág jobb combrészén ás a sapka
tetején a téli sapkán a homlok felett. És uj számozást vezettek be, azaz ujra
kereszteltek. Az én nevem: I – Б – 970., azaz római I., orosz B (Б) betü és
kilencszázhetven arab számmal.
Aránylag véve jól érzem magam és egészséges vagyok. Ki az a
barártm, akinek a felesége előbb egy csehhez ment férjhez, aki elhagyta
és tüdőbajos. Irjatok mindenről, ami csak érdekelhet. Küldtem a napokban
egy hivatalos levelet saját nevem alatt. Mindenkit üdvözöljetek nevemben.
Magdi, a mérnök-néni, hogy jött erre a gondolatra. A mérnöki pályának
mindenesetre jövője van. De azért a mérnök-néninek is el kell mennie Munkácsra, ne hogy félreértés legyen a dologból. Kató üsse a vasat, szerintem
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nem volna rossz parti. Előbbi, 36.-os levelemben, bővebben foglalkoztam a
gyerekekkel, remélem azóta megkaptátok.
Mindnyájatokat számtalanszor szeretettel csókol:
Apu.
NB. A Gaár Béla hozzád irt levelét mellékelem s amit megtudsz, öszintén ird meg, én majd közlöm vele, amit lehet.
99. A 12. számú „kekszes levél”
Az 1952. augusztusi csomagban küldött cédulácskák
15–28, 31–32 és egy számozatlan oldala.
[15.] 1952. IX. 1 – nevisztkája (menye), hogy Pogyuk Erzsinek a bátyja Szőlősön van valami állásban a prokuraturán (ügyészség), s ott hallotta,
hogy fizetni jövőre már nem kellesz a gyermektelenséget. Magdy a haját nem
vágta le ő neki cicoma nem kell, jól néz ki szép szőke, nagy kék szemei.
Nekem szép. S jók ők.- Szegények érzik hiányodat. Dani meg mindég azt
hajtogatja. Én emlékszem jól Apura. Küldjünk fényképet? Petenykó is [16.]
kér képet, mind kérnek. Dani előnyére változott, megnőtt. Munkácson hizott
is egy kicsit, frizurája van. Ugy kezeli a haját. Jól áll neki, sűrű haja van.
Szép fiú gyerek, egész a te mozdulatod, alakod. Mintha téged látnálak. Arca
mintha Bandy és Béla, Rád is, rám is hasonlitana Járt templomba a kisebbik
Balog fiu ministrál, s Dani is olyan benfentes volt a templomban. Örültem
neki. Nagymama mosogatott [17.] aztán neki törülgetni kellett, vizet behozni,
gerjesztőt csinálni, ocseredet(sort) állni kenyérért. Ruhákat házhoz is elvinni,
Manci néni kérésére. Szóval elfoglaltsága legyen, de engedély nélkül sehová
nem menni, a kutyákat a sintérektől vigyázni. Amíg Bélát nem vitték el, jártak
fürödni. Dani szorgalmas bélyeggyűjtő is. Kató is segitett varrni. Irta haza,
hogy nagyon jó neki ott, jól érzi magát. Misutól 50 rub. kapott könyvekre. Ma
is elment Szőlősre könyvet venni. Szerdán Mancival volt a bezpekán Bélának
beadni [18.] ételt. Most más a rendszer, akkor csak pénzt lehetett beadni. De
Manci lefizette a beszedőt. Halálfejű kinézésű. Akkor is az volt? 50-et lehetett beadni és van bent büfé, azt mondják. Bélának bevettek szalonát, sajtot,
bulkát, (zsemlét) cigarettát. Másik szerdán Mama is volt Ungváron, volt Ő
is a bezpekán. Szegény mama 2-ik fia a börtönben. Kata mondta, hogy Ákos
mikor bent volt a bezpekán abban a cellában volt, amelyikben Te, a neved oda
van írva. [19.] A nagy tyurmában meg 10 naponkint 10 kg-os csomagot lehet
beadni. Az ítéletnél meg szintén máskép van. Mikor Pohilt itéletre vitték, a
tyurmába behajtott az autó, beültették és a hátulsó ajtón vitték föl. Maca a felesége, csak az udvaron volt, s csak hallotta a beszédet. Pohilnak csak a lábát
látták, mikor az autóba beszállt.
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Mikor Bujalót, a fő papot, itélték a hívek virágokat hintettek lábai elé,
s ugy kisér [20.] ték azt itélő terembe. Innen datálodik a megszigoritás: ez a
Mocskosné és lánya, 2 elvetemedett alak, a mocskosné fia is tyurmába volt
akkor, olyan kedvesek voltak Macához. 9 aláirt papot elbocsátottak papi állásból. Mama mondta, hogy Misu is le akar köszönni, csak várja Kopolovicsot
vissza Pestről. Ő a tényleges titkár volna. Pestre küldték megszervezni a pravoszlaviát. De valahogy nem megy [21.] Pesten sehogysem a dolog, mondja
Mama. S itt idegesek. Kopolovicsnak 2000 rub. fizet havonta az egyház és a
feleségének is 2000 rub itten. A püspöki konyhán apáca főz és panaszkodott
mamának, hogy nehéz főzni, kevés a pénz, amit kiutalnak. Danilovicsot is
elbocsátották(nyugdíjba küldve). Kopik apósa, Tóth Elek meghalt. Ivancsó
Elek és Viktor is itthon, aztán a gugyai is. Misu megigérte nekem átol cettig
kiírja az aláirt, s a nem aláirt papokat és küldjem el neked. Igérte, hogy most
Danival elküldi. Manci [22.] fogja leirni. De elfelejtették. Irok nekik mi az
az ígéret. Misu adott egy Molitvoszlovot és egy szentirást is, most küldöm. A
cipő zsinórt nagy nehézség megkeriteni. András ha fog menni Husztra, mondta hogy ő bemegy a szigyártóhoz és az ismerősétől fog kérni, hát ezt csak
a következő csomagban, egy pár harisnyával elküldöm. Mucusnál voltam a
követ [23.] kezőket adta le: Tegze Mityu, Bacsinszky Tódor, Szabó Jóska,
Minya Jancsi együtt vannak. Tegze nagyon beteg el is búcsúzott családjátol
állitólag. Minya Jancsi a szanitész mikor mit dolgoznak, jó hangu levelet írt.
Remélik, hogy jó hir jár nem sokára. Cím Kazáhszkaja. CCP. Karakandaszkaja обл. Ст Коробос. П. О Hурбaй Нура П/я. 16-5-1 Gyümölcs aki veled volt
a Bezpekán a cimme Рудник Zseszkángánszkij п/я 392/І. Караганда. Казаск
ССР. Kádár Gyuri fia tüdőbajos [24.]
Én is voltam egy hétig Munkácson, mert Kató irta tessék jönni vigasztalni. Mondtam, hogy ne küldjenek neked csomagot.
De ők, Mama is Manci is kijelentették, Mama míg él, s Manci 2 rabnak
fognak élni és küldeni csomagokat. Lehet, hogy néha kimarad, mert most Bélát is kellesz táplálni hát én meg köszöntem joságukat. Dani a Manci kedvence Dani úgy tud alkalmazkodni, Mancinak kedvébe járni. Mikor ott voltam
mondták süssek kekszet, s mutassam meg Mancinak a keksz készitését, mert
már Belá [25.] nak is kellesz. Igy lehet, hogy fognak néha küldeni neked. –
Vasárnap este eljött egy bezpekás megnézni Bélát otthon van e (20
Juli). S Béla meg gorombán beszélt vele, hogy mit akar, s mit jár ilyen későn
az udvarban. Másnap délelőtt 10–11 tájban 2 civil belépett az udvaron. Bélát
a hátulsó udvarban találták. S kezdtek a lakás felől érdeklődni. Bementek a
szobába bent volt Kató, Dani, Ica, Motyó, Mama, Manci és kedélyesen beszélgetnek. Egyszer csak [26.] jön az udvaron 2 cseka mundurba, bejönnek,
felmutatják a szankciot: le van tartóztatva. Béla nyugodtan vette. Felvette a
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pápaszemet leült a kis kék pufra és kezét feltámasztotta. Szoszkidáné és Banné voltak a tanuk. S kezdtek kutatni és felirták az uj pianinót, a hálóba mindent, csak a diványt nem. Most a Manci hálója az ebédlőben van, ahol Manci
varrt. A kombinált szekrényben volt Béla ruhája. [27.] Felirták az egész ebédlőt. Mi lesz, elfogják vinni ugye? s mikor közben Manci elájult, mentőkért
küldtek. Béla szegény csak nyelt, Géza (Tiszóczky) jött, ő volt szolgálatban
a mentőn, s élesztgették Mancit. Mama sajnálta szegény Danit, 2-szer élte
ezt át. Mama most fél Misuval is 2-szer hivták őt is a bezpekára. Találtak ott
valami lózungokat, még mikor Ica tanitott. Misunál vannak valami rád vonatkozo akták. Azt el kéne égetni. Nem? Neked is volt valami őrizni való [28.]
az Nagyéknál van. Apu fáj a kezem, az ujjam az irástól, ki olvasod? Mikor
készen voltak behajtottak tolatva az udvarra. Béla a lépcsőről beszállt az autóba. 3–4 óra tájban d-után elvitték Lizákot is.
Rengeteget visznek.
Markovics Tibit, azt Manci irta is.
Sárika néniékkel Anyuék Manci néni utján levelezésbe vannak Marci
dél Amerikában van, valami játékszer gyárban.
[31.] Most Apu ide figyelj. Lelkesülj gyöngyvirágom. Remélj és bizzál. A Szűzanya megsegit. Sárika néni ezt irja: Irjátok meg Gyuláék-nak és
Pistának nagyon de nagyon vigyázzanak magukra, egészségükre, ezt üzeni.
stb stb. a közeli viszont látásra legyen erő, kell több.
[32.] Ez mindnyájunkat úgy föl villanyozott. Én a reményt nem adtam föl. Apu haza jösz ujjongtunk mikor ezt olvastuk. Munkácsról hétfön
Beregszászba mentem, s 22-ikéig 6 napig voltam Beregszászban. Aztán a
zsidók is a Gabi igazgatóját leváltották, Moszkvában zsidókból álló tömeget lepleztek le.
[...] a fiai, Pista, Szakálas a volt bíró, templomba sem járnak. Paláncsuk Feri a koperativa árut fuvarozza, ő is vár. Üdvözöl mindenki. Apukám,
Isten vezéreljen, vigyázz ne csüggedj. Föl a fejjel.
Nem baj. Türjél ne is törődj vele. Légy erős, hisz te velem szemben
olyan kemény és erős voltál. Hiszem, hogy te babérkoszorúval fogsz haza
jönni a kezedben. S milyen büszke leszek- vagyok is Rád, Apu. Ölelünk
csókolunk gyerm.
anyud
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100. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 38. (17.) levele
Karaganda, 1952. aug. 3.110
+!
Édes Babykám és Drága Gyermekeim !
Születésnapom van, ma töltöttem be 49-ik évemet. Közel félévszázad
van hátam mögött. Ebben a korban már finom, simogató, becéző, ápoló
kezeket kiván az ember és engem vasököllel dögönyöznek a durva, mardosó, sértegető kezek. Uram! meddig és mit tartogatsz még számomra? Nem
zugolódom, türelemmel viselem nehéz keresztemet; ugy érzem, ha nem
is teljesen, de legnagyobb részt levezekeltem már sok és sulyos bünömet.
Légy irgalmas hozzám. Mindent meg lehet szokni, megszoktam már a nélkülözést, a kényelmetlenséget, a megaláztatást, a nincstelenséget, a szabadságtalanságot, egy szóval mindent, csak két dolgot nem tudok megszokni, a
lelkidurvaságot és a szeretteimtől való elválasztást. Most látom csak, hogy
mennyire érzékeny vagyok, minden legkisebb durva szó annyira fáj, hogy
teljes napjaimat rontják el. Minden gondolatom a tietek és ugy fáj nem csak
az, hogy nem lehetek Veletek, de az is, hogy nincstelenek vagytok, nélkülöztök, bizonytalan a jövőtök stb.
Csomagotokat, a 28.-ikat jul. 20.-án kaptam kézhez teljesen rendben,
felbontatlanul, azaz én bontottam fel. Minden legcsekélyebb dolognak ugy
tudok örülni a csomagban, hisz az egy kis része a hazának, reátok emlékeztett, de azért legjobban örülök a leveles-kekszeknek, ezek nem csak emlékeztetnek, de beszélnek is. A Ti csomagotokkal egyidejüleg Mamáéktól is
megkaptam a 17.-ik csomagot.
Irod, hogy milyen szép összhang van közöttetek és a gyerekek is men�nyire összetartanak, szeretik és segitik egymást és Téged is, soha nem veszekesznek stb. stb. Hála neked Uram! hogy ilyen jó gyermekeket adtál nekünk,
akikra vén napjainkban támaszkodhatunk és örömmel töltik meg sziveinket.
Tőled Babykám nagyon sokáig nem kaptam levelet, amit én meg is értettem,
tudva, hogy Lenyóéknál „szakácsné” lettél, de érthetetlen, hogy most is már
3. hete nem jött Tőled levél. Nyuktalankodom és idegeskedem, nincs-e valami bajotok, nem-e ért valami szerencsétlenség Benneteket (haláleset, elfogatás, kitelepités). Katótól Munkácsról kaptam egy levelet, amelyben többek
között bejelenti a választását, amely az igazgatójára esett. A Te leveleidből
következtetve, én ezt nem tartottam olyan komolynak, inkább a Kalenyukékkal való ügyet tartottam szem előtt és bár a fiut nem ismerem, de szüleit annál
inkább s igy elvben nem is volt az ellen kifogásom, annál is inkább mivel orvos és még ha a mai körülmények is állanak fenn sokáig, jövője van és eléggé
politikamentes állás is. Az Igazgatóról, nem az, hogy mit sem tudok, de még
110
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csak a nevét sem tudom; ki fia-leánya, mi a végzettsége, milyen gondolkozásu, vallásos-e, milyen vallásu, milyen nemzetiségü, hogy gondolkodik a
jövőről, mik a tervei. Tanitónak lenni ilyen körülmények között azt jelenti,
vörösre festeni a lelkeket, istentelen generációt nevelni stb., ez nem jövő,
nem is beszélve arról, hogy minden politikai megmozdulásban a tanitónak
vezér-lónak kell lennie és ezért valamikor számadást kellesz adni ugy Isten,
mint az emberek előtt. Én véleményt mondani egyenlőre nem tudok. Ott
vagytok Ti, Te és a két Nagymama, nézzetek körül, hányjátok-vessétek meg a
dolgot és határozzatok. Ha ti hárman beleegyeztek, nekem se lehet kifogásom
ellene. Különösen a Te Édesanyád véleménye érdekel, hisz Ő olyan körültekintő, megfontolt és előrelátó, hogy az Ő beleegyezése magával vonzza az én
beleegyezésemet is. E levél érkezésekor, Kató már vizsgája után lesz, akár
sikerült, akár nem, diplomát szerezzen, hogy független lehessen. Magdi pályaválasztása is érdekel. Irtam, hogy nincs kifogásom a Lembergbe menetele
ellen. Jót nevettem a „bakkecske” hasonlatán, de őt ez ne alterálja, egy tornatanárnőnek nem az a hivatása, hogy – különösen korosabb korában ő maga
ugráljon mint a bakkecske, hanem elméletileg vezesse a dolgokat és utbaigazitásokat adjon. Dani pontossága és önállósága örvendeztett s leveleidből ugy
veszem ki, hogy beosztó is van benne gyüjtési mánia is, valamint tudásszomj
is. Látom, hogy ember lesz belőle és lesz kire hagyni „örökségemet”. Ha a jó
Isten ugy akarná, hogy itt kellesz elmulnom az Ő nagyobb dicsőségére, legalább lesz kire hagynom befejezett és befejezetlen munkáimat.
Leveledben valamiféle lágerről irsz, ahová már nem jársz s én nem tudom, miről van szó. Hát Pilip Vaszily is elköltözött az örök hazába! Fedorcsák temette, biztosan a volt biró (Szakálas) ragaszkodott hozzá. Szvetterre
egyenlőre nincs szükségem, azt ne küldjetek. Egy szót sem irsz 37. számu
levelemről, megkaptátok-e? még junius 16.-án küldtem el. Fáj minden levelem elveszése, mert olyan körülményes egy-egy levél, nemcsak megirása,
de elküldése is. Tóth Elek a volt komjáti pap, a Kopik apósa, egyszer irtad,
hogy meghalt. Azt tudom, hogy aláirta, él e még? vagy meghalt? Hát szegény
Pochilt is elkapta a gépszij. Nem segitett semmit sem az apósa hittagadása,
sem a csekisták vendégelése. Irod, hogy még 32-en vannak otthon papok,
akik nem irták alá, ezekből tudom: Lyachovics Iván és Pista, Karczub Pali,
Holovács, Hladonik, Horineczki, Orosz, Csengeri, Szemedi, Bereznay, Bugir,
Vaszócsik, Sicur, Jaczkovics Laci, Iváncsó (melyik? Elek vagy Viktor?) és ki
még a többi?
Egészségileg jól állok, csak fáradtnak és kimerültnek érzem magam.
Nap-nap mellett munkába járok és dolgozom is, de okosan; már megtanultam
a látszatnak dolgozni, de kimélni egészségemet és erőmet, tehát a „felügyelőség” belém nem kapaszkodhat, hogy nem akarok és akik jelenthetnek, ken- 183 -

ve vannak dohánnyal, sőt az egyik fogoly normirovscsiknak, annyira izlik a
„magyar dohány” (венгерский табачок), hogy a szivás kedvéért elég gyakran
bevisz magához az irodába segiteni (Олейников Aлексей Иванович a neve).
Két járványos betegség is felütötte a fejét lágerünkben, a malária és a skorbut (цинга). A malária már elmulóban van és én szerencsésen megusztam. A
skorbut ellenben már kezdett nálam is mutatkozni, de szerencsére a boltba
hoztak akkor sok zöldhagymát és retket, sokat vettem és fogyasztottam, komolyabb következménye nem lett, csupán amugyis gyenge fogaim sinylették
meg egy kicsit. Már csak 11. fogam van, a felső álkapocsban 4. hátulsó és
az alsóban 7. első fog. Fogpasztát többett ne küldjetek, ami van nálam, már
elég évekig. Pénzt se küldjetek, az is van nálam. Irtam, hogy márciustól pénzért dolgozunk, jobbanmondva éhbérért. Percentben 100%-ig vagy köteles
dolgozni fizetés nélkül, pénzben pedig naponta 16. rubelig és ezt részben az
állam javára (42%), részben koszt, kvártély és ruházkodásra levonják. Amit
dolgozol 100%-on és 16. rubelen felül, azt fizetik csak, persze ez éhbér. Én
március és áprilisra nem kaptam fizetést, mert akkor nem dolgoztam, hanem
szanitéc voltam, májusra 18 és juniusra 37. rubelt kaptam kézhez.
A Gaár Béla mellékelt levelét légy jó az Arvay Margit cimére továbbitani. Kató a levelében az ő családjáról is ir, de a kis leányáról nincs egy szó hir
sem, azt tudja, hogy a gyerek nagyon beteg volt s azóta semmi hir. Tudjátok
meg, él e a kisleány vagy meghalt.
A parancsnokunkat, Kurnoszov nevü kapitányt áthelyezték más helyre
és jött helyette egy kazáh főhadnagy, talán ez jobb lesz, mert az előbbi egy
vérszopó állat volt.
Irjál majd bőven, ugy a gyerekekről, nyaralásunkról Munkácson, jövőjükről és általában mindenről ami érdekelhet a faluban és a világban. Ha
lehet, szerezzetek Misutól egy lembergi kis formáju „Часослов”-ot vagy
egy „Молитвослов”-ot és küldjétek el azt a kis „Misekönyvet” amelyből én
otthon miséztem és egy erős bőr cipőfüzőt. Lapot és boritékot egyenlőre ne
küldjetek, van belőle elég.
Az ismerősöket üdvözölve, Titeket számtalanszor szeretettel csókol:
Apu.
Magyarázat: Pilip Vaszilynaj apostata pappal való eltemettetéseiben
a volt biró, Szakálas Vaszily nem volt ludas, mivel ő végig kitartott katolikus hite mellett, mint katolikus halt meg s hozzátartozói aposztata pappal
temettették el. Pletykán alakult az a hir is, hogy Pochil apósa, Medve Mihály
hittagadó pap lett volna és, hogy és a csekistákat vendégelte. Medve, mint
katolikus halt meg és hittagadó nem volt.
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101. Dániel fiamtól kapott 5. levelem
10 го VIII – 52 р.
Érk: 1952 VІІІ/24.111
Дорогий Няньку.
В первих словах мого короткого листа дозвольте передати Вам мій
палкий учнівський привіт.
Няньку я закінчив шостий клас з добрими успіхами. Екзамени здав
тоже добре. Я тепер на канікулах у Мукачові.
Няньку пробачте, що я Вам не писав досить давно. Магдалина була
грати волейбол в Одесі і виграли третє місце. Катарина тут цього року
кінчала педучилище і вже дістала диплом. Я збираю почтові марки.
Мені проходять канікули добре.
Бабка вас поздоровляє і багато раз цілує.
Няньку, на цьому я свій дуже короткий лист і закінчую.
Пробачте Няньку за мій поганий почерк і за найдені ошибки.
Багато раз цілує Вас син Данило.
ДБендас.
102. Dániel fiamtól kapott 5 (7). levelem
Munkács, 12. 8. 52.112
Érk: 1952. XII/27113
Няньку я Вам хочу ще написати, що Вас цілує Монцінинія. А
стрийко вже три тижні пішов за своїм братом „Pistam”. – Béla bátyám
letartóztatása. (Bendász István ceruzajegyzete. – a szerk.)
Дорогенький Няньку.
Желаю много щастя і міцності в житті і роботі. 3. VIII. 1952 числа дістала
в руки диплом про закінчення училища. Це найбільший подарок від мене. Мож
сказати, що з найліпшим успіхом кінчила. Тепер я ще тут в Мукачеві, але завтра
12-го їду додому. Слава Богу ми всі здорові. Іще поки на старім місці учу.
Бабка багато журиться за своїх синів, чи здорові, і як вони проживають. Я була у жони Вашого друга, Бейли (Gaár Béla – megj.), котра
говорить,що вона поки мала, що продавати, всьо продала а тепер ніщо
продати, так вона не може йому помогати. Вона зовсім не радовалася
тому, що я там була. Діти здорові, гарненькі старший добре учиться, але
якраз тоді не був дома. Діло виходить так, що вона за нього не старається.
Руки цілує: Катерина. (s. k.)
Postai bélyegző szerint feladás helye és ideje: Munkács, 12. 8. 52.
A levél megírásának a helyére a postai bélyegzőben megjelölt helységből, a megírás időpontjára pedig a levélben
szereplő dátumból következtethetünk.
113
г. Караганда главная почта п/я 16 ¼ Бендас Степан Михайлович. Feladó: г. Мукачево, ул Сталіна 56
Бендас Данило.
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103. Bendász István hivatalosan küldött 11. levele
Караганда, 17/VIII. 1952 г.
Любые мои!
Я не только живый еще, но и совершенно здоровый. Посилку от
Вас 13/VIII. полностью и в порядку получил, особенно кексы очень
вкусные были. Правду скажучи, еще не ожидал от Вас посилку и так
для меня большой сюрприз был. Деньги тоже получил, но больше денег
не посылайте, так, как и зарабатываю деньги, и мне то хватает. Писем
от Вас очень редко получаю, что беспокоит меня; всегда думаю, что какое-то нещастя случилось с Вами. Вы не смотрите, что я редко пишу, я
занят, не имею времени а в прочих, после каждой посылки получаете
от меня открытку. Екатерина уже сложила испыт, надеюсь с успехом, и
так уже и она самостоятельная будет. Магдалину жалею, что не удался
ея план и не поедет до Львова, но всегда так есть хорошо, как есть. Из
письма ея не вижу ясно, заочно думает кончити институт, или совсем
отказалася. Ожидаю от Вас вестей из Мукачева и из села и вообще за
все, что только может меня интересовать.
Привет всем знакомым а Вас целует:
Pista.
Magyarázat: A feladóként szereplő Tábori László magyarországi
(Nagykanizsa) lévén, haza nem irhat, s hogy levélirasi joga ne maradjon kihasználatlanul, neve alatt irtam ezen levelemet.
104. Bendász István feleségétől kapott 27. hivatalos levele
Копаня 1952. 5-го.
Érk: 1952 VIII/22.
Любезный Наш Золотику!
Извини мені, што так пузно гратулую до Твого народженя. Не
забыли мы, лиш ніяк немогла Ти написати скорше.
Але то нічо. Желаеме Тобі Опку всоого, всього найлучшого, здоровля и кріпости. Ірма мае 4-го в неділю, а Ти 3-го і прикликала товаришки. Погуляли, танцували и на Твое здоровля пили та співали на многая
літа. И посилка май пузно прийде, але то нічо. Собов Маргарети сын (Béla
bátyánkat letartóztatták – megj.) Бeйла переселился до Ужгороду юнія 21-го,
так думаю раз на 5 місяців на курси, а вытти де пуйде ни знаю Монціка
щось хворіе і зато дуже плаче, што она говорить, муж іі умер, престав
собі, так нагле, не знаеме, що му было і зашщо. Розумітелно пишу ти,
ошибок повно. Магда ся сміе из мене. Мамко! То вы незнаете писати добре. Катарина и Даниіл ще в Мункачеві. – Умерла Лешканя Петрова. Тегзе
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Йончі, Крічфолуші Енő і Федорчак Віктор (Колишні наші греко-католицькі священики – Б. Д.) были на похороні. Нагле умерла Брынзак старый
умер. Чутора Петро поздоровляе Тебе. Моньіка Пітьуйова (Дружина о.
Стефана Петенько – Б. Д.) была туй. Тоньу брат гуд тому уженився. Тонія
из службы выверли тепер. Хижу выбудовали уже. Діти великі. Сын Дьусі
дуже знае на гармоніці грати, ходит граючи по вечеринках. (Тут йде мова
про сім’ю о. Антона Бачкая у Малій Копани – Б. Д.)
105. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 39. (18.) levele
Karaganda, 1952. aug. 31.114
+!
Édes Babykám és Drága Gyermekeim!
Teljesen Béla bátyám letartóztatásának hatása alatt állok. A hir nagyon
levert. Eddig mindég reméltem, hogy őt legalább a forma kedvéért nem fogják letartóztatni. Hiszen elismerték magyar honpolgárságát, magyar utlevéllel
tartózkodott itt, hittem, hogy legalább a külföldre való tekintettel a nemzetközi jogot nem fogják megsérteni. Nincsen ezek előtt szent, mindent lábbal
tipornak. Átérzem szegény Bélának a helyzetét. Ismerem jövőjének minden
egyes fázisát, saját bőrömön tapasztaltam. Legborzasztóbbak az első hetek,
a vizsgálat levezetése; idegölő, szinte emberfeletti. Ha átviszik a vizsgálat
után a nagy-börtönbe, aránylag megkönnyebülés. Az itélet, abban az esetben,
ha már eleve beletörődött a 25. évbe, csak egy szinielőadás. Én legalébb is
nevetve fogadtam és egy cseppet sem keseritett el. A továbbiak is elviselhetők. Nehéz lesz még az első év a lágerben. Testileg és lelkileg van hatással az
emberre. Később, ha nem is tudja az ember megszokni, de kezd belettörődni
sorsába. Szegény Mamát is szivemből sajnálom. Négy fia közül egyet ezek a
másvilágra küldtek, kettőt pedig élve eltemettek. A negyedik pedig csak hittagadása révén tudta megvásárolni ideiglenes szabadságát, amely azonban nem
végleges; kell, hogy ez is fájjon Mamának. Istenem, de sok csapást mértél
ki ennek az anyának. És szegény Manci, képzelem fájdalmát, képzelem mi
megy végbe bensejében. Te, aki ezeket már átélted, próbáld vigasztalni ugy
őt, mint Mamát is. Mancit mindég jószivünek és ragaszkodónak tartottam,
de különösen mostani nehéz helyzetemben ismertem meg alaposan. Tőbb ő
mint nagyon sok testvér, nekem egy jó testvért helyettesit, olyannyira, hogy
mindennapi imáimban testvéreim között emlitem őt is. A történtek után a legtermészetesebbnek tartottam, hogy csomagot Tőlük nem fogok kapni, hiszen
több felé kell már küldeni, és képzeld el, legnagyobb meglepetésemre tegnap
csomagot kaptam Munkácsról, számszerint a 18.-ikat. Isten fizesse meg és
áldja meg őket minden jóval és sok örömmel.
114
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Tőled a 29.-ik csomagot még augusztus 13.-án kaptam meg a legnagyobb rendben és felbontatlanul. A felbontatlanságnak azonban már vége. Az
illetőt, aki a csomagkiadásnál segédkezett leváltották, más került helyébe és
igy én is ugy kapom meg csomagjaimat, mint régebben és mint a többiek. A
leveles-kekszekkel eddig is ovatos voltál, de ezután is légy az, mert most már
átvizsgálják csomagjaimat. Abban a tónusban, amelyben eddig irtál, irhatsz
tovább is.
Most pedig válaszolok leveledre. A szekeret nyugodtan add el. Én abban a hiszemben voltam eddig, hogy régen a kolhozban van, mert letartóztatásomkor a csekisták ilyen parancsot adtak Pávliknénak. Pilip Vaszily halálát
ugy tekintem, mint aki hitéhez hüen halt meg hogy hozzátartozói apostata
pappal temettették el, mit sem számit, fontos, hogy ő még életében protestált
ellene. Elvégeztem érte a misét, párásztászt és temetést. Fedorcsák maga tudja a legjobban, hogy hazugság amit mond. Szégyeli magát és a hivek előtt ugy
akarja szépiteni magát és piszkos jellemtelen tettét, hogy ugy állitja be előttük
a dolgot, mintha a vörösek csak államhüségi fogadalmat követeltek volna
tőlünk. Tudja Fedorcsák is, meg én is, és minden pap, hogy az államhüség
fogadalmat, azaz, hogy az állam törvényeit tiszteletben fogjuk tartani, minden
pap szó nélkül aláirta 1948. november és decemberében, amikor a kurátorokkal együtt Ungvárra voltunk rendelve. Akkor csak ajánlották a hitehagyást, de
amikor egyetlen pap sem lett hittagadóvá az ajánlatra, 1949. januártól egyenesen követelték, ellenkező esetben 25. évi elzárást igértek. Ne sajnálkozzon
tehát Fedorcsák sem felettem, sem hitvalló paptársaim felett, sajnálkozzon
inkább maga és hittagadó társai felett, akik inkább aposztaták lettek, de hitükért szenvedni nem voltak hajlandók. Tehát, ha bármrmennyi gondolkodási
időt is adtak volna nekem és társaimnak, mi akkor is csak ugy cselekedtünk
volna, ahogy tettünk és az ördög szekere elé nem adtuk volna magunkat befogatni. Fedorcsák és társai nagyon jól tudték, hogy „Elek moszkvai pátriárka”
személyében olyan „papot” választottak maguknak, akinek a melle tele van
mindenféle Lenin -és Sztalin rendjelekkel, amelyeket azért kapta, mert az előző második világháboru idején „papjain” keresztül az egyház rovására olyan
nagy és számottevő összeget gyüjttetett, amelyből a vöröshadsereg részére
tömegével ajándékozta a bombázó repülőgépeket és más tömegpusztitó, öldöklő szerszámot. Irod, Fedorcsák gyüjtést hirdetett a templomban az archimandrita részére. Valószinüleg a „patriárka” részére, aki ujabb „érdemeket”
akar szerezni és a „hivei” által ujból beszerezni a repülőgépeket stb., hogy ez
az istentelen, Krisztust és Egyházat megsemmisiteni akaró eszme az egész
világra kiterjedjen. Tehát csak adakozzanak a „hivek” és Fedorcsák és társai
csak hadd huzzák hüségesen az ördög szekerét; én és társaim inkább ezt az
igát huzzuk, de Krisztus-gyilkosok nem leszünk.
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Melyik Furik Verona ment férjhez a Kucik fiához? Az András kurátor, Jura bátyjának a lánya? A Furik Mária férje, nem, Markulinec, mint Te
irod, talán Fedoránics Misa (miért ültek?) és még sokról irsz, hogy haza jött
a börtönből. A harangozó Misa megnősült, hogy külön házban él? Melyik
Irma állapotos? Fedorcsák örökbe kapta a Leskó házát vagy csak használni?
Irod, hogy a parancsnoknak és orvosnőnek mit küldj? Szó sem lehet róla s
ilyenre ne is gondolj. Máskülönben a 38.-ik levelemben már irtam, hogy a
volt parancsnokot (Kурносов) és most ujabban a sógorát is, az üzem (munka)
parancsnokot is (Szahajdák) leváltották s igy a két főhóhértól már megszabadultunk. Van még egy harmadik is, a nyomozó-csekista, de talán ettől is fog
sikerülni megszabadulni. Mindenesetre egy már nem három. Az ujak jobbaknak emberségesebbeknek mutatkoznak; mind a kettö kazáh (Dzsumáliev, a
másik nevét nem tudom még). A latin mondattanra nincs szükségem, azt ne
küldjétek csak a kértett, ha azt véletlenül megtaláljátok. A csomagban az 50.
rubelt megkaptam, de ne küldjetek pénzt, részben ugy is sokban vagyok nektek és minden krajcérra szükségetek van, részben pedig most is juliusban 53.
rubelt „kerestem be”. Ki miben vétkezik, abban bünhődik. A harangozónénak
nem volt saját gondja, másokkal törődött. Most adott az Isten neki gondott
Paulina leányával. Kökörcsény milyen körülmények között halt meg? Ő itt
volt valahol nem messze tőlem. Bácskait milyen állásból bocsátották el? a
papságból vagy beszerzői állásból? Pochilt mennyire itélték?
Irj részletesen a Béla letartóztatásáról. Volt-e házkutatás és leltároztak-e? mit vittek el? Nem-e vitték el az én személyi okmányaimat, amelyek
mamáéknál voltak eltéve. Ez fontos, mert ha az én okmányaimból elvittek valamit (nem a családi okmányokat értem) engem ujból kihallgathatnak s azért
ezt nekem tudni kell, elvittek-e valamit és mit?
Katótól és Danitól kaptam levelet. Örülök és megnyuktat, hogy Kató
sikeresen vizsgázott. Hol fognak müködni? Dohányt vagy két csomagban ne
küldj, három hónapra biztositva vagyok. Tőlünk most sok embert visznek el,
mert nincs munka. Már csak 800.-an vagyunk és még sokat el fognak vinni.
Lehet, hogy én is elkerülök innen. Gaár Béla vonatkozólag mindent megirt
Kató, tudomásul vettük. Látod, ilyen feleségek is vannak. Istenem, de jó voltál hozzám, hogy nekem nem ilyet adtál. Egészségem kifogástalan.
Számtalanszor csókol mindnyájatokat:
Apu.
NB. A munkácsi csomagban a Te, Mama és Manci levelét megtaláltam.
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106. Bendász István hivatalosan küldött 12. levele
Караганда 14/ІХ. 1952 г.
Любые мои!
После длинного молчания уведомляю Вас, что я не только жив, но
и совершенно здоров, даже самочувствие мое тоже не плохое.
Посилки от Вас регулярно получаю. Последнюю 13/VIII. получил.
От мамки VIII./29-го получил посилку. Посилки в порядку, но письма
очень редко получаю от Вас и это меня тревожит.
Пишите подробно о брате Бейлы, что есть с ним, куда поехал, где
находится сейчас. Ожидаю от Вас ведомостей о Екатерине и Магдалине,
чим они занимаются, учать-ли и где? на старых местах или на новых.
Знаю, что были Вы у мамки, нащивилисте Муцушу; напишите, что они
делают, как живут. Соседи как живут и какая перемена в их жизни. Тетя
Сарлотта и Марцел исполнили-ли свое обещание, помощи дают Вам?
Или только ртом говорят а в действительности ничего не помагают. Думаю, что и они так делают как Елныкйелылт, много хочет в теории а в
практику перевести и не думает.
Ожидаючи Вашое обширное письмо
целует Вас:
Pista.
NB. Если сможете добыть, зашлите мне лекарства „Камилла” и
„Гаршфа” тея (лекарственніе чаи).
Magyarázat: A feladóként szereplő Szigligeti Aladár magyarországi
(Szombathely) lévén, haza nem irhatott s hogy levélirási joga ne maradjon
kihasználatlanul, neve alatt küldtem ezen levelemet. – Béla bátyám, abban az
időben volt letartóztatva s sorsa iránt érdeklődöm – Mucusnak hivták Karpinecz Jánosné, Veselényi Boriskát. Elnökjelőlt Eisenhawer későbbi amerikai
elnök, aki mint jelölt, programbeszédjében igérte, hogy az általuk elrabolt
területeket mind felszabaditja.
107. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 40. (19.) levele
Karaganda, 1952. szept. 24.115
+!
Édes Babykám és Drága Gyermekeim !
Idegesen és röviden irom levelemet. Visznek más lágerbe, magam sem
tudom hová és merre. 151-en megyünk legtöbbnyire esztek, lettek és litvánok, feltünő, hogy ukrán egy sincs közöttünk. A magyarok közül 7.-en me115

Cím: УССР. Закарпатская область. Севлюшский район. село: Великая- Копаня № 99. Чонка Андрей
Иванович. Feladó: г. Златоуст. ул. Сталина № 32. Фирйед Иштван Габор.
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gyünk: Bakonyi, Tábori, Jakab, Csondor, Tálos, Szigligeti és én. Gaár Béla itt
marad s igy elválunk egymástól.
A csomagot ma, elindulás előtt, tehát az utolsó pillanatban megkaptam.
Szerencse, hogy ilyen körülmények között kaptam meg, mert máskülönben
az imakönyv, Szentirás és a levél is el lett volna véve, de igy a kiadók is idegesek voltak, és bár látták, de azzal, hogy „ugyis mégy el már, hát nesze”,
mindent kiadtak. A jó Isten mindég jól intézi a dolgokat.
Uj helyemről nem tudom, hogy és mint lesz a fekete-levelezés, azért
ne is igen várjatok tőlem fekete-levelet. Ha feketén nem lehetlesz levelezni
ugy rendes leveleimben, a megszólitást kivéve, a nagybetük összevetésében
fogok esetleg valamit üzenni vagy kérdezni. Lehet, hogy a levélnek nem lesz
értelme, de a nagybetük összeállitása lesz ezekben a fontos.
Nem irsz semmit arról, hogy a 38. és 39. sz. leveleimet megkaptátok-e.
Nem irtok arról sem, hogy a magyarok neve alatt irt hivatalos leveleimet
megkaptátok-e. Nem irod, hogy Kató és Magdi régi helyükön müködnek-e és
hogy mi van a Kató férjhezmenetelével az igazgatójával. A 38.-as levelemben
erról egészen bőven irtam.
Ti a leveles-keksz rendszert folytassátok továbbra is és anélkül ne küldjetek csomagot. A zongorát jól intéztétek el, csak ne lenne következménye.
Csépes Vaszily bábinec pedig várja magára Isten kezét, már az elfogatásomnál is csunya szerepet játszott, ő árulta el a csekának, hol vannak a holmijaink. Feltétlenül irjátok meg, hogy a Béla letartóztatásánál, az én irataimból, amelyek Mamáéknál voltak, nem e vittek el valamit és mit, t.i. engem
is kihallgathatnak s igy tudnom kell, mi került kezükbe. Pénzt egyenlőre ne
küldjetek és dohányt se küldjetek 2. csomagban. Egy kevés pénzt keresek
is, igy juliusban 53. és augusztusban 45. rubelt kerestem. Egészségem jó és
erősnek érzem magam. Itt már hideg van, a következő csomagban küldjétek
el a két téli harisnyát és ha lehet egy erősebb papucsot is. Uj helyemről, ha
irni fogok, az ismerősöket, akivel összejöttem, ugy fogom értesiteni, hogy
„поздоровляю ezt és ezt, ebből és eből a faluból”.
Szeretettel csókol mindnyájatokat: Apu.
108. Bendász István hivatalosan küldött 13. levele
Караганда, 24/1Х. 1952.
Любые мои!
Я жив и здоров. Посилку от Вас сегодня на ходу получил полностью. Книги тоже получил. Прошу Вас больше конфеты не пакуйте в
грязную бумагу, понеже испортится, будьте также осторожны и смотрите на мое здоровья, знаете, что я на жалудок болею. Посилайте левелеш- 191 -

кекси, это мене здоровья. Пишете, но я уже знал, что Пишта переселится
на новое жительство. Теперь это уже случилось, и наверно уже оттуда
будет писать Вам и наверно мне. Жду и ждите и Вы от него письмо из
нового местожительства.
Целует Вас:
Стефан.
Magyarázat: A feladóként szereplő Kozma István magyarországi (valahová a Dunántulra) lévén, haza nem irhatott, s hogy levélirási joga ne
maradjon kihasználatlanul, neve alatt irtam ezen levelemet. –Már teljesen
bepakolva, utrakészen voltam, amikor irtam ezen levelemet s azért volt boritéknélkül küldve. Levelem főcélja volt, részben megnyuktatni az otthoniakat,
hogy az utolsó csomagot, amelyben jött az imakönyv, Szentirás és a cukorka
egy kétéves levélben volt bepakolva, minden baj és hiány nélkül megkaptam,
részben pedig, mivel uj helyre megyek, legyenek elővigyázatosak és a leveleket továbbra is kekszbe besülve küldjék.
109. Levelezőlap (4.)
Дубовка, 25/ IХ. 1952.116
Любая Жено и Дети!
Посилку и письмо на новую адреси посилайте:
Караганда, п. о. Дубовка п/я 16/ 3–5.
Целует Вас:
Стефан.
110. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 41. (20.) levele
Dubovka, 1952. IX/29.117
Édes Babykám és Drága Gyermekeim!
Először is uj cimemet közlöm: гор. Караганда, п. о. Дубовка п/я.
16/3-5. Amikor már ki voltam készitve az etápra, az elmenetelre, még kutyafuttában a régi helyemről elküldtem a 40. sz. levelemet, amelyben értesitettelek elmenetemről, de mivel halvány fogalmam sem volt, hová visznek, arról
csаk most értesitlek. A csomagotokat, egy órával elindulás előtt még kézhez
kaptam és a jó Isten kezét látom benne, hogy akkor kaptam, mert az átadásnál
mindent megkaptam, de csak azért, mert elmenőben voltam már. Igy ideadták
az imakönyvet, a Szentirást, a két árkuson irt leveledet, amelybe a cukorkát
Kinek: УССР. Закарпатская область / Севлюшский район./ село: Великая – Копаня № 99./ Бендас Мария
Юлиевна Kitől: Караганда п. о. Дубовка п/я. 16/ 3–5./ Бендас Стефан Михайлович
117
Cím: УССР. Закарпатская область. Севлюшский район. село: Великая – Копаня № 99. Чонка Андрей
Иванович. Feladó: Златоуст, ул. Сталина № 32. Фирйед Иштван.
116
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pakoltad, valamint a 25. rubelt is, amelyet Andrásék küldtek misére, amelyet
el is fogok végezni. Nem volt időm, jobban körülnézni akkor s igy történt,
hogy a leveles-kekszeket csak itt fedeztem már fel, amelyből kiveszem, hogy
a 38. sz. levelem is kezetekbe került. Ha csak egy mód van reá, a pianinót ne
adjátok el, talán a jó Isten megsegit és a közeljövőben megkönyörül rajtunk.
Mi is nagyon remélünk, Ti is nagyon biztattok és a Sárika néni üzenete is nagyon felvillanyozott. A Misunál levő és reám vonatkozó iratokat semmi esetre sem semmisitsétek meg, de Nagyékhoz, vagy valahová máshová tegyétek
el, t.i. nekem már ugy sem árthat semmi és ha én azt kérdezem Tőletek, hogy
a Béla letartóztatásakor nem-e vitt el a cseka valamit és mit? csak azért kérdem, hogyha esetleg kihallgatnának, tudjam miről van szó és kész legyek a
válasszal. Megkezdted irni, hogy Mocskosné és a leánya elvetemedett alakok,
de nem irod, hogy miért. Irod, hogy 9. aláirt papot elbocsátottak állásából, de
csak Danielovicsot emlited névleg. Ha megtudod a többit is, ird meg. Misura
vonatkozólag irod, hogy valami lózungokat találtak nála, még abbol az idöből
amikor Ica tanitott. Nem értem, hisz a lózungok csak oroszok lehetnek, mert
a magyarok idejében egyáltalán nem volt divatban a lózung, és érthetetlen
előttem, hogy találta meg a cseka Misunál? házkutatást tartottak nála vagy
mi és hogy történt? Én azt hiszem, hogy Misu csak adja az előkelőt, mert én
itt találkoztam olyanokkal, akik még egy éve otthon voltak és azt mondják,
hogy Misutól mindenki fél, mert a cseka emberének tartják és mondják, hogy
teljesen elzüllött, iszik, nőzik stb. Mi volt az a Lizák, akiről irod, hogy letartóztatták? A küldött cimből látom, hogy Csurbáj-Nura szintén ahhoz a lágercsoporthoz tartozik, amelyikbe én is vagyok. Ezt a lágercsoportot „песчаный
лагер” (homok láger) hivják van vagy 25-30. kisebb-nagyobb lágerpontja és
vagy 40-50. ezer ember van benne. Mindazon papok tehát, akiknek a cimében
п/я. 16. van, ehhez a lágercsoporthoz tartoznak és ilyenek nagyon sokan vagyunk. Minket ennek a csoportnak a körzetében nagyon gyakran változtatnak
és igy ezekkel van reményem összekerülni. Ha ennek a csoportnak valamelyik pontjára kerülök a leveleket és csomagokat utánam küldik, de ha más
csoportba visznek, még ha Karaganda környékén is maradok (mert itt is van
több csoport, mint step-lág, kár-lág stb.) akkor a csomagot visszaküldik. Tehát, ha a jövőben ilyen eset előfordulna, ne essetek kétségbe, hanem várjátok
uj cimemet. Kockás füzetet küldjetek minden csomagban.
Most pedig referálok uj helyemről. Ez a Dubovka egy széntelep, ahol
szenet bányásznak és különféle gyárakat épitenek a rabok. Karaganda városától 25. km-re van. Szept. 24.-én érkeztünk ide 150.-en. Magyarok 7.-en
jöttünk. Gaár Béla ott maradt. Ez egy nagy láger, ahol jelenleg kb. 3000en vagyunk. A jó Isten meghallgatott és végre én is összekerültem paptársammal. Tiliscsák Bandit találtam itt és egy aposztata papunkat, Slivka
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Jánost, aki Viznicén volt és aki 1951. októberében lett letartóztatva és 25.
évet kapott. Tőle nagyon sok uj dolgot tudtam meg. Ezen kivül találtam itt
5. litván, 1. lett és 1. lengyel római-katolikus papot és velem jött az eszt
luteránus pap is Leene János. Találtam itt 33. magyart és sok kárpátaljait
is, de jelenleg közelebbit ezekről nem tudok irni, majd a következő leveleimben. Most csak annyit, hogy itt van Goga János, aki az oroszok alatt Benében volt jegyző és Fancsikán tanitó, aki állitólag ismer engem otthonról
és azt mondja, hogy Fancsikán találkoztunk. Mindenesetre jó és figyelmes
fiunak ismertem meg, ő a főszakács kint a munkahelyen és jelenleg ő lesz a
fekete-postásom is, meglátjuk lesz e olyan jókezü, mint az előbbi helyemen
levő. Találtam itt egy Bendász nevezetü egyént is. A sorsnak érdekes játéka. Megérkezünk és a lágerparancsnok (egy százados) vesz át bennünket.
Reám kerül a sor, bemondom nevemet, ő meg azt mondja: „maga lesz már
a második Bendász nálunk”. Felfigyeltem és kezdtem kutatni utána. Meg is
találtam, de csak röviden beszéltem még vele. Ezeket tudtam meg róla: ő
ukrán és charkovi, ősei Kámenec-Podolszkban telepedtek meg, még pedig
3. testvér, Róbert stb. Ő inteligens és tanult ember és itt főnormirovscsik,
aki a munkánál a százalékokat állapitja meg. Itt nagyon nagy rendetlenség
és piszokság van, de ezzel szemben a fegyelem enyhébb és sok lopás, rablás, verekedés és gyilkosság is történik. Nincs kaptyorka, ahová a holmit
lehetne elhelyezni és igy a holmimmal bajban voltam, de jó az Isten, mert
kiutat adott ebből a helyzetből is. Találtam itt a magyarok küzütt egy öreg
Pista bácsit, aki az egyik baraknak a takaritója és egész nap itthon van. Ez
egy kis dohány ellenében elvállalta a holmim őrzését. Máskülönben Bacskai Istvánnak hivják, sárospataki és hivő, t.i. görögkatolikus.
Tiliscsáktól és Szlivkától tudtam meg, hogy azokon kivül, akiket tudtam, még Ujhelyi József és Szabó Miklós, tehát a szerednyei és minaji pap
is le vannak csukva. Tiliscsák együtt volt Zseltvay Fedorral, aki szegény,
sérv-operáció következtében meghalt Karagandában a rab-korházban. Czibere Feri meg még 1950-ben Lembergben halt meg, mert cukorbajos lévén,
egyszerüen nem adtak neki inzulint, tehát megölték. Slivka mondja, hogy
a két öreg Suba, Mihály és Pál otthon meghaltak és egyik sem irta alá, azt
is mondja, hogy a szerzeteseket mind elvitték, csak egy irta alá, aki Sztánfalva környékén paposkodik jelenleg. Tiliscsák mondja, aki 1. éve van itt,
hogy előtte itt volt Harajda, Kökörcsény és Zseltvay Mityu a sicur fia, de ő
már nem találkozott velük. Tiliscsák találkozott a börtönben Ungváron a két
oláh Marinával, Lőrinccel és Jánossal, 25. évük van. Mikita Jóska, Trompák
és Egressy Gyuri Szpászkán vannak a rokkantak lágerében. Trompáknak valamelyik uját amputálták, Gyuri pedig állitólag operáció előtt állott és 10.
éve van. Lyachovics Mityu Kengirben van. Popovics Döme állitólag Fehéro- 194 -

roszországban van, tehát elég közel az otthonhoz. Szlivka együtt ült Román
Jancsival és Margiticcsal, 25. évet kaptak. Bóbita és Mózer valahol itt nem
messze vannak tőlem. Dudinszky az oroszvégi aláirta. Duliskovics Eumén
10. évet kapott s a fia Viktor is. Egressy Sanyi is itt van valahol nem messze és
szakács. Murányinak 25. éve van. Boksay Gyula az orvos nagyon vöröspárti
és anyósát is özv. Haluskaynét Beregszászban aposztata pappal temettette el.
Tiliscsák szegény, maga temette el a feleségét. Ez a Bendász nevezetü névrokonom mondja, hogy ezelőtt vagy egy hónappal, érkezett ide egy nekem szóló levél, amelyet neki kézbesitettek ki tévedésből, de ő visszaadta, mint nem
neki szólót. Én ezt a levelet nem kaptam meg. Kérdeztem tőle, mi volt benne s
azt mondja, hogy ő nem igen értette, mert olyan furcsa nyelvezettel volt irva.
Mivel itt a szigor nem olyan nagy, nem bánom, ha küldtök fényképet.
Ákos honnan irta (a lágerből vagy tömlöcből) hogy abban a szobában volt a
csekán, ahol én. Az 5.-ös számu cellában volt bevésve: Papok: Chira Sándor,
Bendász István, Szkiba János..., nem tudom volt e még utánunk pap abban
a cellában és tovább véste-e a listát. Misu jól tette volna, ha rögtön lemond
a paposkodásról. Ellenben a papi-listát várom tőle. A Molitvaszlovot és a
Szentirást köszönöm. Irjátok meg pontosan, mikor lesz a husvét 1953-ban.
A cipőzsinort szintén megkaptam és jó. A téli harisnyákat várom és egy jó
erős papucsot kérek, de olyan nagyságut, hogy a téli harisnya is bele menjen.
Örülök, hogy Sárika néninek anyagilag is támogatnak Benneteket. Áldja meg
a jó Isten érte.
Én az épitészetnél dolgozom, jó hogy nem kerültem be a bányába. A 66.
számu brigádban vagyok és a brigadérosom, egy Záhityka nevü ukrán. Ki lehet vele jönni, de én is már régi lágeri róka vagyok, ma már nemlehet belőlem
a lelket kihajtani, csak ugy tessék-lássék dolgozom, éppen, hogy kellemetlenségem ne legyen, mert a munkamegtagadást nagyon szigoruan büntetik.
A munkahely egy kicsit messze van, kb. 5. km. s igy naponta 10. km. utat
teszünk meg, de most már valahogy jobban birom a dolgokat.
Édes Babykám! Most jól figyelj ide. Itt van velem Kovács János, nagykanizsai bank főkönyvelő, majd bankigazgató, aki Béláékat nagyon jól ismeri. Ő ezelőtt egy másik lágerben együtt volt Barabással a Kurtyák-párt főtitkárával. Barabás által összekötetést szerzett az otthonnal és onnan leveleket
és fényképeket is kapott, amelyeket Barabásné a férjének küldött csomagban
küldött el. Most ők Barabással szétváltak, de azóta valószinüleg van Barabásnénál neki szóló levél, amelyet ő sehogy sem tud elküldeni. Ő is, de én is
nagyon kérlek Babykám, keresd fel Huszton Barabásnét, aki leánykori nevén
szerepel ma, mint Szavcsuk Mária és lakik „Yorjáná utca” 17. sz. alatt és
kérdezd meg tőle, érkezett e Kovács János cimére levél és ha érkezett vedd át
tőle és a legközelebbi csomagban, egy feketekávés csomagban küld el, vagy
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ha máskép nem lehet, széttépve kekszben küld. Ismételten nagyon kérlek
erre. Érezd át, mint feleség és anya, ennek az embernek és hozzátartozóinak
helyzetét és tudom, hogy minden lehetőt megteszel.
Mindnyájatokat Isten kegyelmében ajánlva szeretettel számtalanszor csókol:
Apu.
111. Bendász István feleségétől kapott 28. hivatalos levele
Коп. 27. 52-го года.118
Érk: 1952 XI/22.
Дорогий Опку!
Поздоровляеме Тебе желаеме Тобі всего найлучшего Мы здорові.
Посилку пошлю Тобі, мало мусиш чекати, бо хочу Ти папучі загнати.
Не можу Твій розмір найти. Мішка каже што перед жотневі сята прийде
товар. Якось уже перебудь доти, штрімфльі дуже добрі 2-і пари. Пошилам Ти такі капчури из флонелу, а то натягнеш на штрімфльі абы штрімфльі ся непортили Опку. На нові штрімфльі не мож надшити доки ся
не носять. – Боюся, што Я пудшию, а будуть Ти малі. Была у Котовки 1
тыждень. Смутну вістку ти пишу Тіс. (Dr. Tiszóczky Géza orvos – megj.)
биля 5-го окт. умер, 7-го погребли. З легкими мав щось, а пушло му на
мозок. Фотографію заженеме. Пішта писав, такий дорогенький наш
синок Опку, и за Тебе незабывае, поздоровляе. Тëта теж поздоровляе.
Каже лиш здоровля сокоти, не журися. Ныньі погрібають Юру Солмая
на хептику (хептика = туберкульоз – Б. Д.) недавно донька його померла.
Умерла на сами Покрови рано, Марта Марканичка Юрова, Доробанчика
жона. Монці Тобі посилку послала. Получив? Бейла 1-го окт. подержав
свое нарожд, 25 року мае. (Бендас-Бендефі Бейла був засуджений 30 вересня 1952 р. на 25 років – Б. Д.)
Поздоровляеме. Много раз цілуеме Тебе Няньку.
Твоі діти.
112. A 13. számú „kekszes levél”
Magyarázat: Az 1952. novemberi csomagból való cédulácskák 3–4. oldala.
1952. XI. 19
[3.] Mire irni akarok el is felejtek sok mindent. 38-as leveled olvasva
elbújtam a szobámba, s fennhangon sirtam.” Apu ha hallanád, hogy sírok
utánad.” Mondtad, ha elvisznek, akkor fogod Te tudni ki voltam én neked,
de ugyis van. Hát az emberek jók, a faluban megtűrnek. Érdeklődnek. Hogy
élek, Irsz-e? Segiteni nem segitenek. Á szegények, nagy az adó. A trudadény
(napi bér – B. D.) némelyeknél igazán kevés, kevés élelmet kap, aztán eladja
118

A levelek kézbesítési ideje átlagosan 20–25 nap volt. A megérkezés dátumából következtetve 1952. október 27én íródott a levél.
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az utolsóját, hogy kifizesse adóját. És én kérni nem tudok, Katus a hugom,
élelmesebb volt, otthonról is kapott
[4.] folyton, most meg Sárika nénitől, Laciéktól sok-sok mindent kapott. Szóval kabáttól kezdve, az ingig irt és kért egyszerűen. Mi is kapunk,
ha nem is kértem. A miénk az Anyu csomagjában lesz. Annáék nagyon jók
hozzám. Ha nem ők úgy én kénytelen lettem volna eladni ősszel a disznót.
Az én szaténámon csak tisztán krumpli van, sem tök, sem semmi más. Anna
főzött az ő disznójának, úgy az enyém is evett. Még a krumplim sincs kiszedve, későn ültettem, s nincs hideg, eső az folyton esik. Ma megyek Pávlyikhoz
szedje ő ki nekem a 10 szotékot a 2-ik 10-et ugyis neki kell adni
113. Bendász István feleségétől kapott 29. hivatalos levele
Коп. 19-го Нов. 52.
Érk: 10/XII 1952.
Дорогий Стефанку!
Извини за довгое молчаніе. Много думали мы на Тебе, што чекаеш
нетерпеливо нашое письмо. Такся удало якось, што усе приде щось, так
што писати не пишеме. Як ся маеш? Мы усі слава Богу здорові. Катарина на старум містьі, а Магдалина у Вышкові на приселку учить. – Даніил
учится добре, 7 -ий клас кінчае.
Посилку думаю получил? Папучи хочу Ти послати. Усі такі узкі,
не знаю ци были бы Ти добрі. Теплі чулки добрі? В неділю 16-го нов.
быв Мішу (Бендас Михайло – Б. Д.) у Копани. Поздоровляе Тебе. Погода
дуже перемінилася. Так теплося учинило. Люде радуются, крумпльі ще
не выбрали. Выбирають тепер.
Жиеме тепер помале з дня на динь. Усе згадуеме про Вас, што вы
ділаете. Фері Кіш дуже хворий, мочові камінці мае сирота. Сестру Юлчу
Кадарку сего літа оперовали в Ужгороді. Сакалош Юра засуженый на 1
год. Бейла ще в Ужгороді жие.
Инше усьо як давно было. Поздоровляють Тебе знакомі. Усе споминаеме Тебе, Опку. Кобысь межи нами быв.
Сокоти себе и здоровля.
Цілуеме много, много раз Тебе Опку Твоі.
Свиня помале жие, ість добре.
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114. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 42. (21.) levele
+!
Dubóka, 1952. nov. 23.119
Édes Babykám és Drága Gyermekeim!
31.-ik csomagotokat is szerencsésen kezeim közé került. Egyet azonban
nem értek, t.i. a Kató levelének csak 2.-ik lapja van meg és ez sincs befejezve,
tehát 3.-ik lapnak is kellett lenni; azonkivül irod, hogy Bóra Jura-féle cédulát
3. részre téptétek és ebből is csak 2. cédula jött meg. Csak 1. pár gyapju harisnya volt a csomagban, bár Te 2. párról irsz. A harisnya jó és kitünö gondolat
volt Töled, hogy nem vartad reá a huzatot, hanem papucs alakjában vartad
meg. Ebből 2. pár érkezett meg. Igy könnyebb a kezelése, jobban mondva
a tisztántartása, mert nem muszáj a harisnyát is mosni, ha bepiszkolódik. Itt
már nagyon kell a meleg holmi, mert már november első felében 32 ˚C. hidegek voltak, és mindennek dacára munkára csak kihajtanak, sőt még az állami
ünnepen (nov. 7.) sem adtak pihenőt.
Most pedig válaszolok leveledre. A leveles-kekszekben emlitett 2. leveled közül eddig csak egyet kaptam meg, még pedig X/27.-ikén irtad, azt is csak
ma és a csomagot már 19.-én megkaptam. Lehet, hogy a másikat is meg fogom
kapni később, mert a levelek néha sokáig állnak a cenzornál. Te azért csak irjál
minnél gyakrabban és különösen a cimzés pontosságára vigyázz néha egy betü
elhagyása is elég, hogy ne jusson kézhez. Tehát mindent pontosan igy cimezzetek: Карагандаб п. о. Дубовка п/я 16/3-5. és nevemet ne Штефан, hanem
Стефан-nak ird. Szalmáj Jurát és Darabáncsék Juránét valószinüleg Fedorcsák
temette. Szalmáj Jurának melyik leánya halt meg? a neve és hány éves. A Tiszóczky Géza halála megrenditett, bár előrelátható volt. Szegény Piri, hogy fogja
tudni eltartani a 2. gyereket. Az ebédlői szőnyeget, ha csak lehet ne adjátok el.
Valahogy átkinlódjátok ezt a telet és azután reméljük a legjobbakat, de gondolni
kell arra is, hogy esetleg ez a legjobb nem következik be és jöhetnek még nehezebb napok is. Igaz, az aranyak még megvannak, de ezt, de ezt az utolsó és legnehezebb napokra kell hagyni. Ebből 7. darab egy külön papirba volt pakolva,
minden fajtából egy-egy drb., ezek a pénzgyüjteményemhez tartoznak, ezeket
hagyjátok legutoljára. A szatinákról mondj le. Nem érdemes vele bajlódni. Számitásom szerint 2000 m² (2. vékás) földért az adó 50 kg hus (kb. 400-500 rub.)
150 tojás (kb. 150 rub) 24. kg. rozs (kb. 100-120 rub.) ½ q. krumpli (kb. 60-70.
rub.) és pénzben 170. rub. tehát összesen 900-1000 rub. és hozhat neked kb. 10
q. krumplit. Tehát csak ráfizetés és nem haszon. A rizskását csak fogyasszátok
el egészséggel, részben soha nem éltem-haltam érte, részben pedig nekem csak
problémát ad a megfőzése, mert Goga Jancsi már nem szakácskodik, levál119

Cím: УССР. Закарпатская область. Севлюшский район. село: Великая-Копаня № 99. Чонка Андрей
Иванович. Feladó: гор. Златоуст, ул. Сталина № 32. Фирйед Тштван Габор.
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tották, közönséges munkás lett. Itt igy megy, sokáig egy helyen senkit nem
hagynak meg. Gaár Bélának irjál egy lapot igy: „Пишта сообщил из нами
новую адресу. От давного места 25. км. на юго-запад перешел в поселение
»Tölgyecske« (пред тем Dubóka) № 3/5. квартира. И мест 3000 обывателей
и чувствуется хорошо, так как нашел там 39ю соотечественников, между
ними двух, от него уже давно знаных реверендашов. В прочих он не
шахтер.” A házigazdáéknak külön nem irok, mert félek, hogy eldicsekesznek
vele és nem csak komplikációt idézhet elő, de irigységet is kelt a többinél. A
cseka szigorubb kontrolát rendelhet el leveleimre a szóbeszéd következtében, a
többiekben pedig felvetődhetik a kérdés, miért külömb az, hogy neki ir, nekem
pedig nem. A 33. számu levelemben irtam külön Scserbánnak és vejének. A jó
Isten kezét látom benne, hogy ezen levelem nem érkezett meg, bár előtte 5 és
utána 8. levél mind megérkezett. Te ellenben minden levelemben tolmácsold
nekik hálámat és szeretetemet irántuk. Irma miséjét nov. 20.-án elvégeztem,
már persze ugy, ahogy itt a legnagyobb titokban el lehet azt végezni.
Most pedig saját helyzetemről pár sort. Minden tekintetben sokkal ros�szabb itt mint előbbi helyemen volt. Először is olyan vizhiány, hogy néha főzni
sincs mivel és ilyenkor koplalunk és szomjazunk. A koszt főrtelmes, nemcsak
rosszabb, de kevesebb is mint előbbi helyeimen. Kosz és piszok mindenütt. Itt
már tetvesek és rühesek is akadnak. A poloskákhoz már az előbbi helyeimen
is hozzászoktam, ami annál könnyebb volt, mert engem nem bántanak, de itt
bolhák is vannak, t.i. lágeri életemben még bolhával nem találkoztam és már
azt hittem, hogy ez a vidék bolhamentes és „nem birja ezt az éghajlatot”. A
bünöző, rabló elem eddigi helyeimen nem volt annyira hatalmas, mint itt és
nem tudták uralni az egész légert. Itt ők az urak. Együtt dolgoznak a vezetőséggel, ők töltenek be minden helyet. A konyhán leszedik a tejfelt és nekünk csak
a savó marad. A keresetből leszedik a vámot és a munkásoknak a fillérek maradnak. Ha valaki nemtetszésének ad kifejezést, másnap holtan találják. Ezek
mind oroszok és ukránok, akik mint bünözők voltak elitélve, szökést kiséreltek
meg vagy valami őrt megöltek és ebből kifojólag lettek átminősitve politikai
foglyokká. Nem tekintve azonban ezt a helyzetet, jobban érzem magam, mint
előbbi helyemen, és csupán azért, mert itt van Tiliscsák és Szlivka, akikkel kicserélhetem gondolataimat félelem nélkül és lelkivigaszt találhatok. Szlivka
bár aposztata, de jó fiu. Keservesen siratja gyengeségét és gyávaságát; könnyek
között bánja hittagadását. Kárpátaljaiak 15.-en vagyunk: Kráila Mihály oroszmokrai, Bedei Vaszily bedőházai, Burkus Demeter kereckei, Galambos József
beregszászi (Ferit jól ismeri), Máté Zsigmond beregszászi, Goga János benei,
Cankó Mihály kenderovicai, Csóré József klyucsárkai, Téhn Ádám alsósőnborni, Vágner András erdész zsdenyovai, Paskulyák Gyula ungvári kézbesitő,
Simonyák Miklós zsornovai erdész és mi hárman papok.
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Babykám a huszti ügyet ne felejsd el, annál is inkább, mert jelenleg éppen az érdekelt fél, Kovács János a postásom, aki továbbitja fekete-leveleimet.
Kató levéltöredékében emliti, hogy tovább ohajt tanulni és terve szerint
a Leningrádban levő magyar egyetemen. Én ilyen egyetemről nem tudok, de
ha van is ilyen elgondolásom szerint, az csakis valamiféle propaganda iskola
lehet, ahol a Magyarországra küldendő agitátorokat, propagandistákat képezik ki. A maroknyi szovjetben élő magyarság részére nem tartanának fenn, és
ha fenn is tartanának, akkor Ungváron volna. A dolgot először alaposan meg
kell érdeklődni, nehogy valami propaganda-iskolába cseppenjen be. Férjhezmeneteléről levelében semmit nem emlit. Érdekel, hogy Magdi, hová fog kerülni tanitani. A sporttal érdemes foglalkozni ma, azonkivül, hogy jobb helyet
kap, anyagilag is hozz a konyhára valamit és világot is lát.
Máskülönben egészségem kifogástalan jelenleg. Farkas étvágyam van,
a gyomrommal semmi bajom és jól alszom. Tekintettel arra, hogy nem igen
töröm magam a munkával, erősnek is érzem magam. A mult hónapban (október) éjszaka jártam munkába, este 11.-től reggel 9.-ig. Bár akkor is kiméltem
erőimet, az éjszakázás legyengitett, a nappali alvás, ha több is, nem pótolja
az éjszakát. Mamáéktól már nov. 1.-én megkaptam a csomagot (19.-iket) és
Tőletek sem levél sem csomag, ez aggasztott 3. hétig, már azt hittem történt
veletek valami. Lágerben minden nap várhatni az áthelyezést, igy most innen
is el fognak szállitani 800. embert, de Ti csak rendesen küldjétek a csomagokat, legrosszabb esetben visszaküldik, el nem vész. Fizetésre egyenlőre nem
számithatunk, leginkább az itteni rablógazdálkodásra való tekintettel. Szlivka
azt mondja, hogy az aláirt papok közül Talabircsuk is le van csukva. Ő királyházi, meg lehet tudni.
Szeretettel számtalanszor csókol mindnyájatokat:
Apu.
NB. Bélát szivemből sajnálom és nem tudom elképzelni, miért vitték
vissza a csekára itélet után. Melyik biróság itélte, a katonai vagy civil biróság?
115. Bendász István feleségétől kapott 30. hivatalos levele
Вел. Коп. 26 Нов 52.
Érk: 1952 XII/19.
Дорогій Опуканк!
Сідаю та пишу Ти. Много, много думаеме на Тебе.
Як ся маеш? Здоровля у тебе якое. Посилку получив? Чекаю
откритку от Тебе. Тепльі чулки добрі?
Магда у Вышкові на приселку учить. Приселок Мічов 9 км. од
Вышкова. Катарина на старум місті. Даніил учится добре. Як росте та
чистий Ти. Вырус, великий.
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Свиня помале жие. Жолуди даю му істи, а перед різаньом місяць
дам му мелаю, абы масть мелай переробив. Мелай дуже дорогий для
мене. 600 руб. Йому треба 3 мажі (мажа = 100 кг – Б. Д.), а жолудь 1 кг.
21 руб. 2 м жолуди купила і ½ м мелаю та сяк буде. У Оросіеві и Берегові
усі так годують. На мелай слаба урода была сего году, и ни дуже е. – А
я ще маю щастя, що самі крумпльі посадила. Нич бы мелаю не было.
Павльій Василь выбрав половицю, а половицю заплатила що выбрали.
Бо половину из ним посадила. (120 руб. заплатила.) Добре ість свиня.
Любить и жолудь, як цукор ість, а уже дуже поправилося. Доки ість буду
го держати. Знаеш кулько крумпльів ість на раз - ½ віка. Учора минув
місяць, што годую йго.
Баба сільска Марія оддае доньку, завтра свадьба буде. Легінь из
Руськоі Долини. Чонканя, из коло фари, оддае доньку Ірму до Чингави.
Холодно ныньі дождь із снігом падуть. Кал такий, што до колін, из Доніом е біда прийде из школи як кіт мокрый, каляний вічно, кефоватися,
мыти треба. Бийла в Унгварі е. Монці говорила з ним. Мы здорові. Не
журися Опку!
Мы усе за Тебе трясемеся, што е із тобою, думаеме коли Ты будеш
межи нами. Усе поникаю на діти, та так ми жаль за Тобою, що Тебе ние
дома.
Сокоти себе. Будь кріпкий тілесно, душевно.
Поздоровляють знакомі. Хозаини Андрій, Анна и Мы Тя поздоровляеме из люблящим серцем и многораз цілуеме Тебе
Твоі.
116. Bendász István feleségétől kapott 31. hivatalos levele
Копаня 1952 Нов 30.
Érk: 1952 XII/27.
Дорогий Стефане!
Поздоровляеме Тебе и желаеме Тобі усьо лучшего. Як ся маеш?
Опку?
Мы здорові. Много взпоминаеме и думаеме на Тебе. Из посилки,
што думаю уже получил, открытку нетерпеливо ожидаеме.
Письма получаеш од нас? Все Ти пишу тепер, уже больше часу
маю. Думки наші усе до Тебе летят Опку. Недумай што мы за Тебе
забываеме. Усе Ты душевно межи нами. Уже парую опять посилку. Хочу
Ти ще и чулки посилати, абысь мав двоі. Як ся удали? ті фланелові капці? Добрі? Монціці написалам абы Тобі папучі там купила може найде
ширші.
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Не будуть ширші куплью ти сякі кі є, добре? Любила бым абы ти
теплі чулки зайшли, а вони товшчі.
У нас застуденьіло мало, снігу ние, айбо кали до коліна. Доні пораз
до шиі кальяний прийде з школи, усе треба го кефовати. Тепер не давно у
Ивана Юрегового сына хлопчик умер. Костьову туберкулозу мав малый.
Жиеме помале. Иде динь за дньом. Знакомі поздоровляють Тебе.
Айно, липовый чай добрый? Зашлю Ти чай “камілла”. Кобым знала що
Ти потребуеш? Загналам бы Ти усьо.
Цілуеме безчисленно Тебе дорогенький Опуко, діти Твоі. Одночасно пишу и Опкови (о. Юлій Бачинський – Б. Д.).
117. Bendász István feleségétől kapott 32. hivatalos levele
К. 7-го Дец 52.
Érk: 1953 I/12.
Золотый Опку!
Сама сижу тай думаю, думаю на Тебе. Што Ты Опку без нас чиниш? Што поробляеш? Як Ты так далеко од нас? Віруеш, што ми невіруемо што Тебе ние. Усе за Тебе говориме, взпоминаеме. Мы здорові
се першое. – Монці писала і учера получила еі письмо. Донія кличе на
руздво до себе. Писала я йій абы Ти папучи найшла. Найшла и 6-го в посилці загнала прямо Тобі, нашто до мене, а пак я Тобі. Ни? Нині 7-го у
неділю прийшло од Пішти письмо. Поздоровляе Тебе. Солмайова донька Моргіта умерла. Андрій Свищув
Што еі узав умерла, 5 року лиш жили, 22-23 ручна могла быти.
Марту Доробанку Віктор не нащивив.
Свиня жие помале. Магда у Вышкові у приселку Мічов, 9 км пішком треба ити.
Зима, студінь и у нас уже, а у Вас? Морози суть лиш снігу ние.
Быжка в Хустьі дуже добре познае Марію нашу, шие платьа Быжці,
усе стрічае-ся говорить из нею. Радуюся тому. Міні ще Марія писмо
не писала. – Педіґ Анна уже 3-чі была в Хусті у Быжки, може Марія
передала писмо мені. – Усьо по старому. Тëтя зовсім здорова, також и
новорожденный сынок. Безчисленно думаеме и цілуеме Тебе.

- 202 -

118. Bendász István feleségétől kapott 33. hivatalos levele
Копаня 14 го Дец. 52.
Érk: 1953 I/19.
Золотый Опуко!
Учера получила твоі открытки од посилок і другу на якуй біла
адреса новая. Щастя што открытка прийшла. Посилку хочу Тобі посилати. Посилку пошлю 23-24-го дец. Монцічину, напевно вернуть, бо на
стару ще послала, в тій и папучі посилае Тобі. Я ти ще чулки пошлю. Як
ся чуствуеш? Мы здорові из дітьми, жиеме помале з дня на день. Ниньі
так падав у нас цілий день дождь, неможся было вон указати. Нянько здоровый поздоровляе Тебе. Свиня добре ість жие помале. Могда в
Вышкові на приселку учить, то выиграла.
Усьо по старому. Поздоровляють Тебе знакомі.
И мы безчисленно цілуеме и усе, усе згадуеме і не забываеме. Твоі.
119. Bendász István feleségétől kapott 37. hivatalos levele
ВКопаня 1952. Дец 20
Érk: 1953 I/30.
Дорогый Опку!
Иппен за Тебе говориме и думаеме про Тебе. Сідаю та пишу Тобі.
Учера минув праздник, Николая. Добре ся чуствовали. Хозаини мали
гостьі, и Віктор тоже мав молодый Матича (о. Георгій Матейча був у
Копани на празникивои у Федорчака – Б. Д.) був туй из жінкою.
Як ся чуствовали? Не знаю. Мы здорові слава Богу. – Монціка писала меньі што посилку 6-го загнала Тобі, а прийшла открытка, што Ты
переміщен. Сяк она телеграму загнала до Караганди на пошту, абы на
пошті переписали адресу, абы не вернули, та не знаю як удалося. – Получиш Ти на 25-го ци вернуть посилку Монціці. – Монці плакала што
не получиш посилку, бо Ты перемішченый. И я ти пошлю посилку на
другий тыждень у вівторок.
Знакомі поздоровляють Тебе.
И мы желаеме Ти усього найлучшего Опку сріберный.
Цілуеме безчисленно из дітьми. Люблящі Тебе Твоі.
Сокоти здоровля! Холодно туди у Вас? – У нас дождь, кал, ние
студено дуже.
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120. Bendász István feleségétől kapott 34. hivatalos levele
Коп. 30-го Дец. 1952. г.
Érk: 1953 I/23.
Дорогий Опку!
Поздоровляеме Тебе з Новым годом. Желаеме Тобі найдоброго.
Як Твое здоровля? Мы слава Богу здорові. Доні пушов до Бабки на
вакацію. Я не йду нікуди. Котов и Могду чекаю они придуть суди.
Посилку про Тебе послала. Получив? Од Монціки получив посилку?
У децембрі? Она загнала посилку на пережу Твою адресу, а прийшла
открытка што адреса ся перемінила. Так она телеґрафовала абы посилку переадресовали на теперішну адресу. Та не знаю ци посилку
вернули, Монці ще нич не писала мені. Година так помякла, дождь
паде, кал.
Знакомі поздоровляють, і мы поздоровляеме Тебе усі.
Цілуеме з дітми
Твоі.
Посилку в середу 24-го дала на пошту.
Дор. Опку! Сокоти на себе золотку. Усе на Тебе думаю, абы Ты не
хворый быв. – Мы на себе, як можеме сокотиме, не журися.
121. Sógornőmtől, Bendefi-Bendász Bélánétól a csomagokban
„leveles keksz”-ekben kapott levél
(Idegenektől, úgy otthonról, mint a lágerekből rabtársaimtól
illegális uton (feketén) kapott 3. levél)
1953. január
Az 1953. januári csomagban kapott cédulácskák egyike.
…nem irsz soha. Miért? Nem lehet? Pedig jól estek vigasztaló szavaid.
B irt öt levelet, érdeklődik felőled én megirtam, hogy hol vagy. Mond, az ahol
vagy, milyen láger? Javitó vagy büntető. Szeretném tudni. Én azelőtt tettem
kekszbe pénzt azt megkaptad? Mert Béla mondta, hogy nem, és most azóta
a tetejébe teszem. Pistuka! Imádkozz B-ért, hogy a jó Isten adjon néki lelki
erőt olyant, mint Néked van. A Sz-nak mond meg ha Veled van, hogy irjon a
feleségének. A fia megkapta. Azt hallottam most minden hónapban lehet irni.
Ez igaz? Manó Karagandába…
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122. Katalin leányomtól hivatalos úton kapott 13. levél
Великая Копаня (?),120 3-го I. 1953 рокую
Дорогенький Няньку!
Зійшовшись в одну купу, вирішили написати Вам листа. Тільки
Данило і Іван відсутні. Данило пішов до Мукачева до бабки. За два місяці не можна залишити місце роботи, бо дуже багато роботи у мене було.
Головне було те, що була дуже хвора і за це не хотіла подорожувати.
Вже у нас є і електричество заведено. Але воно тоді горить, краще
світить, коли його не треба. З вечера від 4-ох до рана до 5-ох світить, а
з рана від 8 до 4-ох. Але то нічого, з вечера від 4-ох загасне і в 10 годин
засвітить.
Рано піду в школу, пуйду пополудню, і дома сижу, коли шию, рисую, пишу, і коли що приходилося робити. Якщо закінчу роботу свою і
маю іще до спаня часу, то сяду собі на новий кладений шпор і там гріюся,
бо вже огня не кладу. Я зписую, як це у мене виходить, якщо получите.

Другим разом більше напишу. 4-го числа іду на наради в Берегово,
так що 6-го дома буду.
Безчисленно руки цілує
Катерина.

120

A levél megírásának a helye és időpontja nem szerepel. A postai borítékon a feladási hely: Kárpátalja, Felsőveresmart (Закарпат. обл. Великая Копаня, СССР)
Katalin abban az időben Sárosorosziban tanított, amely közel fekszik Nagymuzsalyhoz, ahol feltételezhetően
postára adta a levelet
Címzés: г. Омск п/я 123. Бендас Степану Михайловичу Feladó: Береговский р-н. с. Оросиево
Б. Ек. Ст.
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123. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 43. (22.) levele
Dubóka, 1953. január, 7.121
+!
Aranyos Babykám és Drága Gyermekeim!
Szenteste van! Este 8.-kor fáradtan megérkezve a munkából, a hagyományos szentestei bőjtös vacsorát hármasban fogyasztottuk el Tiliscsák,
Szlivka és én. Szereztünk közösen fehér kenyeret, hal-és rák konzervet és
csomagjainkból kikerült méz, aszaltgyümölcs kompótnak elkészitve és fekete kávé. Elvégeztük az éjféli szertartást és emlékeztünk reátok, nekünk oly
kedveseinkre. Sajnos, csak 10. óráig lehettünk együtt, mert más-más barakokban lakunk és eljött a barakcsukás. Aludni azonban nem tudok, állandóan
Ti vagytok szemeim előtt. Nálatok éppen a Jézuska-érkezése ideje van (5-6.
óra). Együtt láttalak benneteket, egyik pillanatban örömtől sugárzó, másik
pillanatban könnyes szemekkel. Eszembe jutnak a 25. év előtti események,
a szomoruak és a vigaszteljesek. Az 1928. év teli volt eseményekkel. Pont
szentestére, szegény édesapám halála. Előre kijelőlt eljegyzésünk napján,
édesapám temetése. Temetésről, jan. 10.-én jegyváltásunk. Február 2-án lesz
ezüstlakodalmunk és mi 7000. km.-re egymástól. Legfejebb lelkileg fogjuk
megünnepelni. Febr. 12.-én ezüstmisém. Hárman szentelődtünk akkor: Kovács Szilárd meghalt, de minket kettőnket Tiliscsákkal a jó Isten hozott, hogy
együtt végezhessük el ezüstmisénket. Augusztus 3.-án betöltöm 50.-ik életévemet, egy fél évszázad vonult már el felettem. Szept. 4.-én 25. éve, hogy a
sizmatikusok felgyujtották a templomot, ahól az Eucharistia megmentésének
érdekében, csep hija, hogy életemet nem veszitettem el. Ezek az események
most mind felelevenednek előttem és ezzel összefügésben növekszik bennem a remény, hogy az 1953. év, ennyi eseménynek jubileumi éve, szintén
eseménydus év lesz részemre. Hiszem és remélem, hogy a jó Isten annyi és
annyi millió ajak szivből jövő imáját meghallgatja. Istenem! milyen is lesz
a viszontlátás. Csak ezt add meg nekem Uram, azután jöjjön, aminek jönnie
kell, a halál is édesebb és könnyebb lesz azután. A halál gondolatában én belenyugodtam, a halált is szivesen vállalom hitemért, de az a gondolat, hogy itt
meghalni, elriaszt. Nem is annyira az, hogy idegenben, de hogy halálod után
a koponyádat és szivedet széttrancsirozzák, hogy véletlenül élve ne kerülj ki
fogságodból és azután a sakálok martalékává légy, amelyek itt a temetőket
feldulják, undoritó gondolat.
Mamáéktól a 20.-ik csomagot dec. 27. ikén kaptam meg. Manci beletett
egy kis befőttös üvegben áfonyapálikát, de felfedezték és elvették. Irtam neki,
hogy szeszesitalt ne küldjön, mert kár, ugyis elveszik. Rendszeresen küldi a
leveles-kekszeket. Irt Béláról és megirta a Romzsa Antal, fiatal papunk sze121

Cím: УССР. Закарпатская область. Севлюшский район. село: Великая-Копаня № 99. Чонка Анрей Иванович.
Feladó: г. Златоуст, ул. Сталина №32. Фирйед Иштван Габор.
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rencsétlen halálát is. Küldött papucsot is, amely teljesen megfelel a célnak és
kamilla-teát is küldött. Misut nagyon pártfogolja a levélben és többek között
azt is irja, hogy nem az ő akarata volt, hogy aláirta. Ezt azután igazán nem
értem, hisz világéletében olyan akaratos volt, hogy mást meg nem hallgatott. Vannak papok, akik aláirták, gyávaságból, félelemből stb., de ezek ülnek
csendben és hallgatnak. Misu ellenben agitál, vezetőszerepet visz mindenben
benne van, még a püspöki palotából is ő hordott el mindent stb., félnek tőle s
ujal mutogatnak reá, mint a cseka emberére és ha legalább látnám a bánatnak
vagy lelkiismeretfurdalásának legkisebb jelét, még megnyugtatna, de ugylátszik ő már teljesen elveszet lelkileg.
Valószinüleg megkaptátok levelezőlapomat az uj cimről. Mindenesetre
ismétlem uj cimemet: Караганда 25. п/я 419/11-1. поселок Дубовка. A cim
uj, de a hely a régi. Ha a jövöben uj cimet közlök s ugy irom, hogy attól és
attól a naptól kezdve a csomagokat és leveleket erre a cimre küldjétek, mindég azt jelenti, hogy csak a cim uj, de hely régi, mert ha más helyre visznek,
azt velünk nem közlik, hová visznek. A cimet gyakran változtatják, mert azt
hiszik, hogy ezzel tévedésbe ejtik Sárika néniéket és azok szem elől tévesztenek bennünket. Ide már kaptam Tőled 4. levelet és Danitól egyet. Egy egy
levél megérkezése 3-4 hétbe kerül. Egyik leveledben irod, hogy nálatok melegek vannak (november) és ugyanakkor itt 42 °C. hidegek voltak és olyan
hóviharok, hogy 2. napig munkába sem vittek, nem azért mintha minket sajnáltak volna, de félnek a szökéstől, mert olyankor egy fél méter távolságra
nem látni. Szakálos Andrást (a szomszéd fiát a tanitót?) miért itélték el egy
évre. András napra (dec. 13.) gondoltam reátók, különösen a házigazdákra és
miséztem érte és családjáért. Ha utólag is, add át jókivánságaimat és hálaérzeteimet, bár minnélhamarább személyesen tehetném ezt meg, egyuttal meghálálva nekik azt a sok jóságukat, amelyeket veletek szemben nyilvánitanak.
Irtam már az itteni lágerállapotokról, a rablóuralomról. Ezek itt annyira
uralják a helyzetet, hogy a multkor érkezett ide 150. ukránokból álló ember,
közöttük egy pár ukrán rabló is, amikor betették a lágerbe, az itteniek, az
orosz rablók, nekiestek ezeknek és csihi-puhi ellátták a bajukat és a vezetőségnek ultimátumot adtak, hogy rögtön vigyék el őket, mert máskülönben
rakásra ölik őket. És egy fél órán belül el is vitték a 150. embert. Munka
szempontjából is szerencsétlen ez a hely. Szénbányák, és majdnem naponkint történnek halálos balesetek. Ténylegesen csak az Isten vigyázz reánk.
Minden lehetőt megtettem eddig is, hogy ne kerüljek bányába, eddig sikerrel
is, de mivel itt leginkább bányászokra van szükség, lehet, hogy bennünket
elszállitanak innen, de lehet, hogy valami épitkezést fognak találni részünkre.
Jelenleg szenet terhelek autókra a felszinen.
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Felfedeztem a 16-ik kárpátaljait itt, egy Lieb Flórián nevü pósaházi
svábot. Irtad, hogy Misu járt Veresmarton, de nem irod mit keresett ott.
1953. január 14. Itt meg kellett szakitanom levelemet és csak most jutottam időhöz, hogy folytassam. Éppen tegnap kaptam meg 32-ik csomagotokat.
Szerencsésen érkezett meg minden. A leveles-kekszek épségben és teljesen
jutottak kezemhez. A harisnya is megjött. De a foghagyma megfagyott, télen
ilyesmit kár küldeni. Fogytán vagyok a papirnak, azért küldjetek füzeteket,
boritékot és levelezőlapot.
Most pedig válaszolok a leveledben érintett fontosabb dolgokra. A Kató
által elvitt holmi szerintem éppen olyan biztonságban, jobban mondva bizonytalanságban van, mint otthon. Felesleges tehát ide-oda szállitgatni. Istenre bizzuk. Darabáncsik Juránéért el fogom végezni a misét és temetési szertartást;
mond ezt meg nekik. Bóra Misa által adott intencióra 2. misét elvégzek. Melyik Furik Pálné hozta a lisztet? Az András öccséé? Pontosan nem emlékszem,
hová tettem a cukortartóval a pénzgyüjteményt. Vagy az én holmiim, vagy
pedig a nagyládában a kristállyal, ezüsttel volt együtt, de lehetséges, hogy a
szerviz között volt és akkor a cseka elvitte. A szekér már akkor is lerongált
és hibás volt, amikor Pávlikhoz került. Látod hová jutott az a szerencsétlen
Misu. Minden tettével, minden szavával csak szégyent hoz reánk és a névre.
Megátalkodott, teljesen az ördög karmai közé jutott már. Minden tettével jobban és jobban távolodik szivemtől. Nem és ezerszer nem öcsém ő nekem és
legnagyobb örömöm volna azt hallani már, hogy elhagyta régi nevét és tette
által beszolgált uj nevét „Virolomov” hivatalosan is felvenné és nem szen�nyezné tovább a Bendász nevet. Ha volna benne még csak egy csep emberi
érzés, – a testvéri érzésről nem is beszélek, – legalább igyekezne enyhiteni
azon félözvegyek és-árvák sorsát, akik erre a sorsra leginkább az ő és hozzá
hasonlók gerinctelen és istentelen cselekedete miatt jutottak, mert hiszem, ha
hittagadó papok nem akadtak volna, ez az ördögfajzat is meghökkent volna és
mindenesetre enyhébb módon bánt volna el a hitvalló papokkal. Tehát még ő is
azon dolgozik, hogy eltávolitson Benneteket Veresmartról, Fedorcsák, hiszem,
hogy mindent elkövet ennek az érdekében, hisz Ti neki egy élő és állandóan szeme előtt levő lelkiismerefurdalását felidéző omen vagytok, állandóan
gaztettét juttatjátok eszébe. Tanácsom ez: ne menj el Veresmartról, Te ottan
egy missziót töltesz be még akkor is, ha hallgatsz és egy szót sem szólasz. Ez
az egyik oldala a dolognak. A másik oldala pedig az, hogy hová is mennél.
Mamától már elvették a házat és maga is bért fizet a saját háza után. Idegenek
közé ne menj, a volt hiveim ismernek, tudják ki vagy, tudják miért jutottál erre
a sorsra. Mielőtt engem elvittek volna, maguk mondták, sőt kértek, hagyjalak
Benneteket ott és legyek nyugodt, ők a tőlük telhetőt megteszik érdeketekben.
Tudom, hogy az ő sorsuk is igen sulyos, egyenesen küzdelem az éhhalállal, de
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azért csak csurran-cseppen valami tőlük is, és ha más nem, megvan részükről
az együttérzés; de idegenek között még ezt a minimumot sem kapjátok meg.
Helyeslem, hogy elmentél Fedorcsákékhoz. Nem megalázkodni és könyörögni voltál Te ott, sőt ellenkezőleg, a szunnyadó lelkiismeretét keltetted fel benne, ami meg is nyilvánult abban, hogy sirva bánta bukását és abban a kijelentésében, hogy engem is ott szeretne látni annál az asztalnál, de én biztosan nem
ülnék le vele egy asztalhoz és biztosan szembe köpném. Ezt ő jól érzi, mert én
egy aposztata, egy hittagadó pappal mindaddig egy asztalhoz nem ülök, amig
az tettét és hibáját jóvá nem tette, vagy legaláb is javulási szándékát tettel is
nem bizonyitja. Én abban nem kételkedem, hogy ő áskálódik ellenetek, de Ti
türelmesen viseljétek kereszteteket, hallgassatok, beszédtémátokból teljesen
hadjátok ki őket, büszkén viseljétek sorsotokat abban a tudatban, hogy mind ezt
Krisztusért teszitek, az Ő hitének megvallásáért vállaljatok mindent. Legyetek
azonban elővigyázatosak az anyagiakban is. Semmi értékes holmit otthon ne
tartsatok, mindent helyezzetek el biztos helyre, közöttük az én féltet dolgaimat
is, irásaimat stb., mert az ördög nem alszik és az ő hadserege és hatalma sem
éppen kicsi. Misuról nem kell nekem beszélni paptársaimnak. Szlivka mindent
elmondott, ő is aposztata volt, tudja a dolgokat és a Misu szerepét mindenben.
Ami pedig a Kis Feri szerepét illeti, én azt nem gondolom, hanem irásban
magam láttam, hogy s mint feketitett engem, amit én azt „Feljegyzéseim”-ben
részletesen le is irtam. De ma még legjobb erről hallgatni, hadd higyjék, hogy
mi semmit sem tudunk az ő judás-szerepéről. Irod, hogy rongyos és leron
gyolódott vagy; kettő egy pár, ha engem látnál, akaratlanul is alamizsna után
nyulnál. Semmi az Babykám! fontos, hogy a lelkünk az nem rongyos. Szvetterre ezen a télen nincs szükségem, de, ha – Isten őrizz – jövőre is erre kellesz
telelnem, szükségem lesz reá. Katónak az előbbi csomagból kimaradt leveleit,
most kaptam meg. Férjhezmenési ügyébe én beleszólni nem akarok, és nem
is tudok innen a távolból. Én csak előrelátásra és megfontoltságra figyelmeztettem. Az ő jövőjéről van szó, mindenesetre egy orvosnak sokkal nagyobb és
biztosabb jövője van, mint egy pedagógusnak, ha az egyetemi tanár is. Magdit
szivemből sajnálom, szegény gyereknek nincs szerencséje, állandóan távoli
telepekre helyezik. De csak tartson már ki valahogy. Örülök, hogy Daniról
mindég jó hireket kapok, hiszen annyi örömöm van, hogy egészségesek vagytok és olyan szép egyetértésben és szeretetben éltek.
Kovács János továbbra is velem van. Nagyon leverte az a hir, hogy nincs
levél részére. Nagyon remélt, t.i. nem régen kapott fényképet az otthoniakról
egy másik kárpátaljai csomagjában, de levelet nem kapott. Ő remélte, hogy a
fényképpel levél is érkezett Máriához és a levelet Mária nem tudta elküldeni.
Lehet, hogy Mária nem bizik Böskében és nem meri általa küldeni vagy elárulni, hogy összekötetésben van valakivel. Ha tehát nem ütközik részedről nagy
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nehézségbe, próbáld meg személyesen érintkezésbe lépni Máriával. – A Gaár
Béla ügyében többet ne járjatok. Tőle már elváltam, ugy sem tudom neki átadni
az üzeneteket és a Kató leveléből látom, hogy családja nem szivesen veszi a
közvetitést. Amit ők mondtak, az igaz, hogy a politikai foglyokat, büntetésük
kitöltése után sem engedik haza, hanem valahová kiküldik, ahol cseka felügyelet alatt élnek „szabadon”, de a kijelölt helységet és kijelölt munkát elhagyniok
nem szabad. És ez nem csak a Szovjet honpolgárokra vonatkozik, hanem az
idegen állampolgárokra is, tehát magyarokra, németekre, japánokra stb. is.
Mindenkit üdvözölve mindnyájatokat szeretettel csókol:
Apu.
124. Bendász István feleségétől kapott 36. hivatalos levele
1953. Януаря 9 го
Érk: 1953 I/29.
Дорогий Опуко!
Нині Стефана ІІІ-тий день Різдва. Много за Тебе думаеме и говориме. Учора былисьме у Андрія колядовати, і за Тебе згадували и выпили
на Твое здоровля Опку. Кадар В. Щербан М. Федораніч и Бора Міша зять
Щербана на сятый вечір коло ялинки теж колядовали, и думали на Вас,
што Вы в лагери у чужині. Як Вам мае тяжко быти от Вас люблящих далеко. Коли Тебе увидиме межи нами Опку?
Посилки од Монціки і од мене получив? Чулки добрі? Думаю што и
папучі получив? Як можна буде Тобі писати то напиши ци светтер Ти ни
треба? Журюся Няньочку з Тобе. Абы тобі нич не хибіло.
Бог знае як Ти там? Любила бым Вас видіти, як Вы там живете? Напиши што Ти треба, добре? А я Ти як лиш можна засилю. Коло стола пише
и Могда, Ірма, все ня замиляют, бо говорять. Катов ще не прийшла, наради
у них в Берегові, чекаю еі ныні, завтра. Доні теж в Мукачево пушов до
Бабки і його чекаю теж. Магда наради мала у Хусті. Монці уже давно не
писала. Незнаю за Бийлу нич.
Свиню ще не зарізала ще ість мелай помале. Доста файний, яка я тепер гоздиня та и свиня так жие. 2 ½ м жалуди (мок) изів а 25 кг мелаю. Ще
мушу йому мало купити мелаю. Але до того крумпльі на помині треба. 1
м мелаю 400, 350 руб. крумпльі 1 м 100 р.
Здоровля у Тебе добре? Погода яка у вас? Студено? Ми здорові. Я
была хвора на „influenzu” 2 тиждні, 1 тыждень лежала. Знаеш Опку я усе
коло руздва хвора на се. Погода: снігу нич ние. Морозу ние, калы до шиі.
Инше усьо по старому. Коли Ты ще дома быв, у Копани діти, родятся і ростут усе. Талабірчук (о. Микола Талабірчук тепер православний священик
– Б. Д.) жие в Новоселищі коло „Королева” и в Хижах.
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Тëта Шаріка писала, сокотіть на себе на здоровля. Поздоровляе
Вас из Опком. Опко уже буде теж писати в сей місяц, так чекаеме и Ты
будеш и Вам можно буде, ні?
Жані жие из поштаньов Могдов в Ардові навіру и дітина буде у них.
Жону зовсім лишив? Жона його на фарі в больниці варить поварков е.
Ще раз желаеме Тобі усього налучшого к Твоим именинам.
Поздоровляеме и безчисленно думаеме і цілуеме Тебе Опуко.
Твоі из дітми.
125. Bendász István feleségétől kapott 35. hivatalos levele
1953. Януаря 11-го.
Érk: 1953 I/28.
Любий Нянку! Думаючи на Тебе, Опуко, очі ми повні слезами. Сідаю
та пишу Тобі. Як ся маеш Ты без мене, хто Тебе попестит мало? Так ми
тяжко без Тебе. Журюся ци Ты не хворый? Посилки получив? Папучі Ти
добрі? Мы здорові из дітьми, нич ся з нами не жури, помале якось жиеме.
Ты хибиш нам, ние минута абысме з дітьми не думали и не взпоминали.
Діти нині пушли учити. Даніил учора прийшов од Бабки, завтра
зачинаеся наука. Бийла ще в Ужгороді на старум місті. Монці каже що
добре выглядае.
У вас погода студена? У нас нич снігу ние. Морози, студено. Ты
Опуко! сокоти себе абысься незастудив. Я была два тыждні хвора. Інфлуензу мала. Ще се кашлю істи не можу.
Завтра, позавтру, хочу свиню зарізати. Зйість усі крумпльі, йти з
ним у довг. Доста файный, та буде ше йісти, ні?
Добре чиню ні? Хліб буду істи без солонини, а солонину без хліба
нет. – Од 25-го окт. тучу його.
Знакомі поздоровляють, згадують. Настав 53-тий год, будеш нам
писати? Можна буде Вам у сім писати?
Коло йолки думали на Тебе со сльозами в очах. Як Ты Опу далеко
од нас. Сумно без Тебе віруй міні не можу без Тебе привыкнути. – Усьо
нам хибить. –
Береговскі здорові и в Мукачеві теж. Мамка каже, Доні добре выглядае. Монці изхудла.
Пірі (вдова лікаря Тисоцького – Б. Д.) перейшла в иншу квартеру.
Одна комната і кухня 50 рубл. платить. Переже платила 200 рубл. – Федорчак теж у властній хижі жие в „Шебешпотоці”.
Чекаю открытку из посилки нетерпеливо. Усьо по старому.
Поздоровляеме и много, много думаемо, цілуеме Тебе золотий няночку Оньу, діти.
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126. A 14. számú „kekszes levél”
Az 1953. januári csomagban küldött cédulácskák
3–4, 8–13. és 15–17. lapjai.
1953. I. 13
[3.] Csak hozna haza a a Jó Istenke. Szűzanyára biztalak benneteket.
Légy nyugodt vigyázz is rád. De Apuka nagyszerű, hogy vigyázol magadra
erődre, igazad van. Bábel tornya ugyis össze esik. Kár fárasztani magad. Mi
meg amennyire tudunk segitünk a csomagokkal. Én soha el nem hagylak ne
félj, ha csak annyim is lesz megosztom Veled drága egyetlen szivem mindenem. Annyira szeretünk. Előttem van az a mély tartalmas eskű forma, amit
egymásnak igértünk 1928-ban. Hidd el könnyekkel a szememben gondolok
rá, mély dolgok. Nem hagyom el semmi nemű szükségben (holtomig holtáig.) Milyen kár hogy ezt a gyönyörü fogad [4.] kozást csak érett fejjel lehet
igazán átérezni. Csodás, de egyben megrázó, mély tartalmu eskű az evangéliumra tett ujjakkal a Hatalmas fenséges Jó Istennek.
Gulyánics Zina emlékszel, hogy meg volt hatódva. Nekem is könnyes
lett akkor a szemem. Mikor haza jöttek a templomból. Aranka néni üzeni
szintén, egészségedre vigyázni. Imádkozik érted az összesekért és érted még
külön. – stb stb. a hívek jók. Ma reggel beállított Pekárka a darálót kérte, s
újságot is mondott: a sógora valahol Huszton dolgozik, s az orosz nácsálnik
jó híreket mondott. Ez évben biztosan. Ugy vár mindenki. Bözsi, a Magdy
háziasszonya is. Sárika.
[8.] Mondtam ez nem igaz Én nem csinálok semmit.
Elmentem ebédre is hozzájok. Miska után jött Viki. Én csak ezért mentem el hozzájok ezt a dolgot tisztázni. Miska aztán elment, s én sem ültem
sokáig, eljöttem.
A misét 2-ten végezték teljesen práv. módszer szerint. Átvitel alatt Miska mondta a bolgokat (boldogságokat – megj.) mert Fedor nem is tudta. Eljött
Misu (öcséd) engem is meglátogatni, s mondta hogy menjek el innen, mert
ebben az utcában én miattam nem járnak a templomba, s titokban a rózsafüzér
társulatnak vagyok a tagja.
[9.] Szerettem volna tudni, honnan fúj a szél. Viktor azt mondja, a püspök maga kérdezte, nem e zavarok én itten. S ő erre azt felelte, hogy gyenge
vagyok én arra. Én meg egyenesen mondtam, Tiszt. Úr Nem e maga?
Kapálóztak, nem nem hová mennék én télen?
Megijedtem, azért is mentem el.
A lakásuk nagyszerűen ki van renoválva. Egész jól laknak. Nekünk
ilyen nem tudott akadni, de nem vagyok irígy cseppet sem.
[10.] Én templomi kérdésekről senkivel nem tárgyalok. Élek magunknak, ez nem az én dolgom. Nem beszélek, nem járok sehová.
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Ez mind hazugság. Azért vagyok én itt, mert téged várnak haza.- Fedoránicsné András napkor azt mondta, hogy ő a papnénak megmondta, ha
a férje Fedorcsák igy fog végezni, ő nem megy többet a templomba. Misut
egyenesen kinevette, hogy milyen kövér „ ják kádév” fénylett az arca. Amikor az epárchiára kellett gyűjteni, Fedoránicsné nem adott, ő nem fogja hizlalni a papokat, de
[11.] a templomra ad. Fedorcsák bespiccelt, s sirva bánta bukását, de
ő téged itt szeretne látni ennél az asztalnál. De Te leülnél-e vele? ő Téged
tisztel, becsül, szeret. De ő hogy téged szeret, tisztel, becsül, igy nekem sem
csinál bajt, pedig csinálhatna, hát ami igaz, csinálhatna.
S igy én hogy elmentem borzasztó boldogak voltak. Pedig én milyen
félve mentem. De András és Anna mondták, csak menjek kibeszélni magam,
s jó is, hogy elmentem. Legalább látják nem félek, én tiszta vagyok.
[12.] Örülök hogy élek nem törődöm senkivel, egy fecske nem csinál nyarat, csak ártok magamnak, az emberek azt mondják, ne törődjek vele.
Aztán Fedoránicsné mondta, hogy azt beszélik, hogy Téged Kis Fery tett a
tyurmába, ha Feri, hát már én sem lennék itt.
A papné, Annuska azt mondta, hogy az emberek szégyelik magukat tőlem, s azért nem járnak a templomba, s tényleg kevesen járnak. De én felőlem
járjon, ha tetszik neki. Tényleg, mikor volt Misu, rém kevesen voltak. S mondott egy beszédet a právoszlavia keletkezéséről. Régi vallás.
[13.] Átvitelkor csengetni nem kell. Kádár Vilma és Bétinec Márika
gyóntak, áldozásra fölállította őket. A „cárszki dverit” becsukták mise alatt.
Stb., annyi ceremónia, máskép kádélnak. Szóval azt mondta Fedorcsákné, ma
volt az első práv. mise. De Fedorcsák pap nem misézik így, az ajtót 3-szor
bezárja ennyi. Anna úgy hallja, Széminec, Német András, Péter a szomszéd
jártak gyűjteni. Fedorcsákné szerint, ezért van baj, mert az epárchián sok az
adóság, ha azt rendeznék nem volna baja Vikinek. Még sok a gyűjteni való a
templomra is.
[15.] De büszke érzés mert irigylésre méltók vagytok magasztos áldozatotokban. Apukám, hiszem és érzem, hogy diadalmas vissza térés lesz!
Csak kibirnád Apucikám. Apukám a Misu kázánya (szentbeszéde) Anna elmondása szerint: „Ez a vira sztará vira sto böla pré Popovécsové, lyude ták
ják böla cerkvá to tak nölé tőté., gr. kátol. vira kolé pánscsina böla, já böv 5
hodü teper, mnoha lyudej bölé, a teper mozs polyicsété [16.] sze vira grek.
vosztocsná, zönkáté ne trebá, mö ná holosz szluzsbu szluzséme.
Kolé böv perenusz upoménáv, Lyvovszkoho, Uzshorodszkoho Moszkov.-ho, vladök. Fedoránicska zakrécsálá: técho, jojoj, bude uzse. Zámnoho.”
Böske azzal a Máriával jól van, ismeri varr neki. De levél nincs. Folyt
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Újdonság faluban: Német András (Ilonka veje) on kérdezi, de nem jött
levél Kovácsnak, szinte bosszant.
Veled ment az uj helyre Apu. Irjál nyugtalan vagyok. Misut meginterpre- [17.] táltam a névsor miatt. S Misu azt mondta, ki lesznek az aláirt papok
nyomtatva az Újságban. S kapok én is egy számot. Én Mancinak irtam, hogy
kérje el Misutól, s pakoljon bele cukrot, vagy tegye be úgy neked. Misukánk
az egyetlen férfi, igér s nincs belőle haszon. Az emberek haragudtak Misura,
mire jött ide. Megzavarta a dolgokat.
127. Levelezőlap (5.)
Дубовка, 14/I. 1953. г.122
Любая Жено и Дети!
Я жив и здровь. Посилку от Вас, дня 13/I. 1953. г. полностью получил. Пошлите ещё.Целует Вас:
Стефан.
128. Bendász István feleségétől kapott 38. hivatalos levele
В. Копаня 18 І 53.
Érk: 1953 IІ/9.
Дорогий Стефанку!
Не знаю чи Ты получив мою посилку. Ще жадна вістка за неі. З
извіщеніем дала на пошту посилку. Журюся што то може быти. Може
Ты не хворый Опу? Открытку чекаю од Тебе. Мы слава Богу здорові
усі не журися. Свиньу писалам, що заріжу, зарізали. Солонина файна и
недумалам на то, що така буде.
Пошлеме Ти жирну посилку тепер. И діти радуются што зарізалам
е мало „фрішлінгу”. Доні быв у Мункачеві теж різали и там солонина на
4 персти была. В Берегові мамка теж, Котушка теж різала. Бийла живе в
Ужгороді, на першум місті не перейшов жити в другу квартиру. Монці
говорила из ним. Добре ся мае, хвалить субі місто, люблят його на роботі.
Изобрали в Копани хор „Колгозників” Андрій Щербан, Бабинец старый і
другі колгозники, много іх е 93 людей и женщин мішано. Юція (дружина
директора школи Михайла Леньо – Б. Д.), Ержія Гандерчина тоже співають у хорі, два тыждні тепер в Севлюші выиграли 1-шу ціну 1000 рубл.
Дирігент Кілб 300 рубл. Бабинец старый, знаеш якый указный великий
чоловік из вусами. И вун выиграв 1 цінну, дустав грамоту. Позавчора теж
были співати в Севлюши а опят І-у ціну і выиграли прапор, золотый. У
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колгозі е мотор, а Василь Чутора выучився на шофера. Позавчора каже
дітьом абы дручали, а Молочароша Андрія сын стояв коло кабіны, упав
выдти і колесо задньое перейшло через ногу коло клуба, ци через клуба.
Жие ще може не умре в болніці у 5 клас ходить. Сирота Андрій і дівочку
мало мотор не насмерть забив, а тепер сын. – Пошту розношуе Шеверка
Іван. Анна Пошташова и Кішова Анна на пошті. Магда в Чорнум Ардові
е і из Жаніом живе, діти на буде у них. Посилку дала 23-го дец. на пошту.
Цілуеме безчисленно Твоі.
129. Sógornőmtől, Bendefi-Bendász Bélánétól
hivatalos úton kapott 1. levél
г. 1953. І/18.
Érk: 1953 I/30123
Дорогий Стефан!
Якся маєш? Ми здорові і Брат здоровий. Он іще там є де був. Уже
шість місяців. Коли буде на другому місці іще не знаю. Шестого декабря
послала посилку пиши коли получивись.
(Innen ciril betűkkel van írva a magyar szöveg!) Нем тудом годь мегиртесе, де некем негиз оросул ірні. Доні волт налунк а вокаціовбан. Б.
вол бесилтем мар гитсер. Ы иппен ольон вітцеш мінт волт. Чок надьон
шовань. Го тудс ірял. Досвіданія. Цілуєт
Мансі
130. Bendász István feleségétől kapott 39. hivatalos levele
В. Коп. 1953. І. 25.
Érk: 1953 IІ/9.
Дорогий Стефане!
Ныні получили извіщеніе из посилки. Чекаеме Твою открытку.
Ныні прийшла Котовка. Могдію чекала, не прийшла. Сидиме коло стола.
Котова, Доні, Анна и я, накрутили патефон. Лиш Ты хибиш из Могдійов.
Думаеме, говориме за Тебе, за Нянька. Свиню зарізала и не чекала таку
солонину. Изів 3 ½ м жалуди и лиш 25 кг. мелаю правда и крумплі і на
добрі 4 персти е солонина, отпадки, черево и сало вытопила 22 л масти,
а солонину усю лишила. Колбаси такі товсті. Так ся радую Опу. И Тобі
пошлеме сего тыждня посылку.
Як ся маеш? Мы здорові, слава Богу. Сніг упав, мерзне, доста студено. У Вас студено? Мерзне? Сокоти на себе. На здоровля. Цілуеме
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Опуко Тебе. Аньуд. Од учера 25-го – за 10 тыжднів „великдень”. А на
3-тий день „благовіщеніе” – так кажут люде у селі.
Дорогенький Няньку!
Очень давно уже не писала, но не знала адрес. Мамка написала,
но письмо потерялось и так залишилося писание. Живу на старом месте
и работаю по прежнему. Но теперь у меня больше раборы зато, что учу
четвертый класс. Нужно приготовлять учащихся к экзаменам, много с
ними работы.
Ещë как была в ноябре месяце дома, сегодня пришла домой. За
этот час были у меня Магдалина и Данило. Очень хорошо чувствовали
себя у меня. Сперед тым в октябре была у меня мамка на 1-неделю.
От тëти получили письмо и очень интересуется Вами, как проживаете и какое здоровля. Подарила нам хорошие вещи. Сестре пальто,
брату пальто, мне светер с короткими рукавами. Мамке ещë не пришло.
Сегодня купила сестре и себе туфли по 77 рублей. Очень хорошие с сырой резиновой подошвей. Всегда нужно что-то покупать. С нами не журись мы как-то проживаем, что нужно дополним к нашему хозяйству.
Руки целуем бесчисленно Екатерина.
Думаю се на Тебе. aranyos csillagom. На пошті адресую бо дома не
было конверта.
131. Özv. Dr Tiszóczky Gézáné, Keserü Piroska,
„leveles keksz”-ben küldött levele
(Idegenektől, ugy otthonról, mint a lágerekből rabtársaimtól
illegális uton (feketén) kapott 7. levél)
1953 I/28.
Drága Pistánk! Köszönöm résztvéted. Lassan belenyugszom az Isten
akaratába, de gondolhatod, hogy nehéz lelkileg is és anyagilag is. Megpróbálok hazakerülni. Talán sikerül. Itt már nincs mi visszatartson. A gyerekek nagyok már és hál Istennek igen megértő jó gyerekek. Jól is tanulnak. Csabánk a
Te Danidnak a legjobb barátja. Levelezésben vannak egymással. Hát nekünk
csak kijut a jóból. Még jó, hogy igy birjuk a kereszteket viselni. De reméljük,
hogy az Isten egyszer ránk is néz. Kitartás! Csókollak édes Pistám. Szeretettel
Piri.
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132. Bendász István feleségétől kapott 40. hivatalos levele
Копаня 1953. Фебр. 2-го.
Érk: 1953 IІ/20.
Дорогий Піштику!
Несу посилку на пошту и разом напишу Ти и писмо. Магда была
дома у неділю. Перше, не давно пушла из аутомашиною до Хуста, а
выдти до Вышкова. Як ся маеш Опу? Ци Ты ни е хворый. Мы, слава
Богу, здорові усі. Не журися Опуко из нами. Од сынка януарі місяці не
дустали письмо. Журюся що може из ним быти чому не пише. Снивмися якісь рази. Котов не была сесю неділю. Иван из Львова дома е.
5-го фебр. йде назад до Львова. Ірма учера теж не прийшла, а ныні она
також из Могдіею прийшла. Анна и Андрій дуже ся радують дітьом.
Доні ходить до школи, учится. Лижуе, на корчольі вічно иде. Журиться що помякло. Я ся радую. Вічно мокрий, сніжаний, маю из ним
лиш роботу. – Знакомі поздоровляють, зпоминають Тебе.
В Берегові здорові. Из Мукачова чекаю письмо, ни е. Не знаю
якся мае мамка. Монці – ?
Сніг паде помалы. – Одночасно пишу и Опкови. Тëтя поздоровляе Вас. Думае усе за Тебе.
Цілуеме безчисленно Тебе Опуко. Твоі діти.
Не минае час, мінута, ороньош андьолом, щобы думали на Тебе.
Кобы Ты леннил (lennél – Sz. F.) з нами. Сокоти на здоровля,
абысь не быв хворый.
133. Bendász István feleségétől kapott 41. hivatalos levele
1953. Фебр. 16
Érk: 1953 IІI/11.
Дорогий Стефане!
Говориме за Тебе из дітьми. Думаю сідаю та напишу ти писмо.
Надіюся щос здоровый Опу. Мы тоже здорові. Не журися из нами.
Сими днями писала ми Монці писмо, здорові. Марія що Бышці шие,
она тоже загнала ми писмо.
Так помякла година що такі воды, кали. З Доніом маю біду надрали фурт каляні, мокрі усе треба кефовати, сушити, мыти на нього. Из Тасьом (Михайло Вилюс – Б. Д.) великі цімбори еще усе. –
Микола(учитель Микола Вилюс ст. – Б. Д.) посідів (став сивим) доста
Кукі (Микола Вилюс мол. – Б. Д.) и Нотя (Марія Вилюс – Б. Д.) ходять до школи уже. Маруса (вчителька, дружина Миколи Вилюса ст.
– Б. Д.) поклала зуби та зовсім одмолодла. Юція (дружина директора
школи Леньо Михайла – Б. Д.) склала 10-й клас у вечірній школі, а
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тепер учить. У Аночки (дружина вчителя Гулянич Василя – Б. Д.) 4
сыни а 5-та дівочка. „Зірочка” имя юй. Маруся не учить, бо из лехкими
мае щось (Юрашка знаеш) Бок Могда жие из Боркачом Жаніом. Анна
в болниці варить. А она у едно из старыми е. – Фері (Колишній голова
сільради Федір Кіш – Б. Д.) уже на старуй пошті жиють. Фурик Иван
на гептику(туберкульоз – Б. Д.) ще в осени умер жона его учора побожилася туй у церкви из шардуським легіньом. – Ірма сліпого Мішки
теж стала жити из корольівским, як женатым быв, а розвюхся. Міша
Шеверка в коперативі продае. Мішка Нимет у сільмагу, хотят опять заложити дітсадок у докторовій хижі. Списали діти. Од нині за тыждень
22-го голосовати будеме. – Посилки получил Стефанку? Міша Доробан, що коло Церкуникового сына жие, хворый в Севлюші в больниці,
вітер його ударив (вітер ударив = паралізований – Б. Д.). Дітей ся много
народило в больниці. – Які не пригадую. Иван Сакалош, сусід наш,
шофером робить. Вошкеба ще лийтезлуе. Поздоровляе Тебе. Андрій
Фурик ще чаканьошом робить. Чонка голова колхоза, тепер на курсах в
Мукачеві. Сокоти здоровля, цілуеме міліон раз. Твоі діти. Будь кріпкий
тілесно і душевно Няньку.
134. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 44. (23.) levele
Dubóka, 1953. febr. 16.124
+!
Édes Babykám és Drága Gyermekeim!
Bár a csomag még nem érkezett meg, a választ már lassan irogatom,
esténkint egy-egy pár sort. Mamáéktól febr. 14-én megkaptam a 21.-ik csomagot, amely, mint rendesen, tartalmas volt. Leveles-keksz is volt és Piri is
irt egy cédulát, amelyben köszönetét fejezi ki részvételemért és irja, hogy
Csaba és Dani jó barátok és leveleznek. Manci Béláról és a vagyonelkobzásról ir. Misura vonatkozólag ezeket irja: „Hogy miért irta alá, nem irhatom meg, majd ha haza jösz, megtudod. Én kérlek, hogy szeresd őt és
ne haragudjál reá, hisz testvéred. Mindenki szenved és van keresztje. Te
boldogabb vagy mint ő.” – Erre válaszolva, szószerint ezeket irtam Mancinak: „Nagyon felkeltetted a kiváncsiságomat, ugyan mi ok kényszeritette
Misut az aláirásra. Elképzelhetetlen előttem olyan ok, amely engem hittagadásra kényszerithetett volna. Legrosszabb a halál, de azt is inkább, mint
a hittagadás. És ha már aláirta, miért nem ül magának csendben, mint a legtöbbje; miért kellett vezető poziciót vállalnia, miért kell járni agitálni. Irod,
hogy »szeresd őt, hisz testvéred«, éppen azért fáj nekem, mert testvérem
és szeretem, ha nem szeretném, egyáltalán nem törődnék vele, de ugy fáj
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ha hallom, hogy mennyi minden rosszat beszélnek róla és jót semmit. Ujal
mutogatnak reá, mint a cseka besugójára, mindenki fél tőle és kerülik, ha
nem ő, az egész právoszlávia már régen bedöglött volna, de ő tartja fenn a
rendet, egyenesen őt tartják püspöknek, aki a parókiákat osztogatja, agitál,
büntet és büntettett a cseka által; soha nem józan, nőzik, részletesen tárgyalják, hogy fogta le Koszty a feleségénél, jelentette a »püspöknek«, de holló
a hollónak nem vájja ki a szemét stb. és vége-hossza nincs a meséknek. És
mind ez ugy fáj nekem, hogy éppen az én testvéremről ilyen a közvélemény
és szennyezi azt a nevet, amelyet Apánk és Anyánk is olyan féltve őriztek
és makulátlanul hagyták reánk. Irod, hogy én boldogabb vagyok mint ő.
Én nem, hogy boldogabb vagyok, de egyenesen boldognak érzem magam,
hogy a jó Isten méltónak talált, hogy hitvallóként hordozhatom Keresztjét,
Szent Fia által hirdetett igazságokért és az általa alapitott katolikus Egyházért. Boldognak érzem magam, mert Babymban olyan megértő, hű, odaadó
és ragaszkodó feleséggel áldott meg a jó Isten, akinek lelkiszépségeiről bár
eddig is meg voltam győződve, de elhagyatottságom és szenvedéseim közepette még akkor is meg kellett volna győződnöm, ha vak lennék. Boldognak
érzem magam azért is, mert olyan jó és megértő gyermekekkel áldott meg
a jó Isten, mint az én gyermekeim, akik Anyjukkal feledtetik azt a nagy
csapást, amelyet az Isten reá mért – már amennyire az lehetséges – és nem
hasonlók azon gyermekekhez – mert elvétve ilyenek is akadhatnak – akik
elitélik apjukat azért, mert inkább vállalta a szenvedést, a szeretteitől elszakadást, de hittagadó mégsem akart lenni. Nem! az én gyermekeim nem ilyenek, ők szóval és tettel büszkék az Apjukra és ha nélkülöznek is, felemelt
fejjel és büszkén nélkülöznek, abban a tudatban, hogy apjuk ha mást nem
is, de makulátlan nevet hagyott reájuk és nem félnek attól, hogy valaki is
ujal fog reájuk mutatni: »ime ez is egy hittagadó papnak, egy árulónak, egy
judásnak, egy becstelen embernek a gyermeke.« És végül boldoggá tesz az
a tudat, hogy nyugodt lelkiismerettel jelenhetek meg Isten itélőszéke előtt
és ha Isten ugy akarja és visszatérek, felemelt fővel nézhetek ugy hiveim,
mint minden ember szemébe, nem félve attól, hogy szembeköpnek. Bár
kimondhatatlanul sokat szenvedek és türök testileg, de ezek a fenti gondolatok olyan lelki erőt adnak nekem, hogy inkább százszor a halál, mint
a becstelen visszatérés”. Ez volt a válaszom! de a veresmarti szerepléséről
egy szót sem irtam, ne hogy Téged vádoljanak a hirküldésekkel.
A napokban a „rablók” rendeztek egy grand mészárlást; eredmény 1.
halott (litvén) és 5 sulyos sebesült, nem számitva a sok enyhébben sebesültet. Ugy látszik a „rablók” annyira garázdálkodnak a lágerekben, hogy most
már rendeletileg kiterjesztették a halálos (itéletet) büntetést a gyilkosság
esetére is (59. tc. 3 §.) (eddig ez nem volt halállal büntethető) és ezt minden
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fogolynak aláirással kellett megerősitenie, hogy tudomásul vette. A sárospataki Bacskai Pista bácsit evitték innen Szpaszkára a rokkantlágerbe, ahol
papjaink közül Mikita, Egressy Gyuri és Trompák van. Leveleidet lassan,
ha késéssel is, de legtöbbnyire kézhez kapom. Manci is irt egy levelet, elől
vagy két mondat oroszul a többi pedig ciril-betükkel magyarul és valahogy
a cenzurán átcsuszott. Legujabban a hálószomszédom egy kinai, Fu-chájzsán, egy ferdeszemü, kis sárga tünemény, velem egykoru, csak kinaiul tud
és igy csendes szomszéd, felettem pedig egy csuvás alszik.
Január 30.-ikán reggel 5.-től fél 7.-ig egy rendkivüli tüneménynek
voltunk szemtanui. A hold vérveres szinben volt és csak alul látszott ki belőle egy vékony kis karéj természetes szinében. Ez a kis karéj lassan eltolódott jobbra, majd felülre és ott mindég nagyobb és nagyobb lett és a veres
folt mindég fogyott, amig el nem tünt. Lestük az ujságokat, de azokban egy
szó emlités sem volt az egészről. Ugy látszik nem tudnak eléggé elfogadható mesét kitalálni a magyrázatra és jobbnak látták inkább elhallgatni azt,
amit a nép isteni jelnek vesz, az eljövendő véres napokat jelezve.
Lágeri életemben már második esetben tapasztalom az isteni Gondviselés, szinte csodálatos megnyilatkozását, velem szemben. Tavaly márciusban talán irtam, (de valószinüleg az elveszett és megnem érkezett 33.-as
számu levélben irtam) hogy amikor meggyilkolták a brigadérosomat – Jermákav Iliját – egy csep hija, hogy én is áldozatul nem estem. Reggeliről
együt jöttünk az ebédlőből, sötét északa volt még és nagy hó és csak egy
kitaposott ut volt. A mi barakunk előtti baraknál én letértem a kitaposott
utról és térdig érő hóban a barak mögött mentem. Miért tettem ezt a semmiféle módon meg nem magyarázható kitérést, a mai napig sem tudom és
csak a jó Isten vezérlő kezének veszem. Amikor a barak végéhez érek, látok
egy alakot sebesen futni, nem is nézek utána, nem is gondolok semmit és
folytatom utamat és térek reá a kitaposott utra és ott látom eszméletlenül,
vérben fetrengve, szétzuzott fejjel a brigadérosomat és nem messze tőle egy
hatalmas dorong. Egy pár órán belül meghalt, anélkül, hogy eszmélethez
tért volna. A gyilkosok soha nem kerültek felszinre. Abban az esetben, ha
én is vele mentem volna, engem is leütöttek volna, már csak azért is, hogy
tanuja ne legyen a dolognak. – A második eset most február 4.-én, délután fél 5. órakor történt. Vagy 200-an voltunk rabok egy rakásban, én egy
brigádtársammal, – Nájdenov – Ivánov Jurká Válentinoviccsal (egy moszkvai, 1932. beli inteligens fiucska) beszélgetek, amikor az egyik csekista őr
belelő a tömegbe. Arra leszek figyelmes, hogy társamnak fejéről leesett a
sapka, felemeljük és át van lőve; ő bár sértetlenül maradt, de annyira megijedt, hogy csak dadogva tud beszélni a mai napig is. Megállapitottuk, hogy
ha csak 2-3. centiméterrel állok előbb, pontosan átlőtte volna a koponyámat
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a homloki részén. Valóban, csak a jó Isten őriz bennünket. Nem elég, hogy
minden nap egy és több halálos balaset ritkitja sorainkat, de még egymást is
pusztitják a rabok és a csekisták is céllövészetet tanulnak rajtunk.
Itt mostanában olyan komisz időjárás van, hogy tömegével fagy le az
embereknek orra, arca, álla. Február 14.-ikén nekem is lefagyott a bal orrcimpám, de szerencsére hamar észrevettem, szétdörzsöltem hóval és remélem, hogy maradandó nyomot nem hagy maga után. Itt azonban nincsenek
semmire tekintettel, csak hajtanak és hajtanak munkába.
Február 26. Tegnap este a csomagotok is megérkezett, a 33.-ik. Minden a legnagyobb rendben érkezett, csak – az ugyis szokatlanul rövid leveledből (5. cédulácska) csak 3. cédula érkezett és az első kettő hiányzik.
Valószinüleg kimaradt a csomagból. Remélem, hogy azóta a 43. számu levelem is megérkezett, amely a rendesnél hosszabb levél volt. A Sárika néni
aszpirinja használ életkedvet ad. Itt is sok mindent hallunk és nagyon-nagyon remélünk. Kovács János a postásom, még jobban várja a csomagot
mint én és részére nincs semmi, pedig olyan hűséges postás. Érdeklődj
Huszton. Ha lehetséges, a következő csomagban küldjetek egy kis pénzt is.
Szeretettel csókol mindnyájatokat:
Apu.
NB. A mellékelt cédulát tegyétek irataim közé!
135. Bendász István feleségétől kapott 42. hivatalos levele
Велика Копаня 1953. 23125
Érk: 1953 IIІ/20.
Любый Опку!
Думаючи на Тебе пишу Тобі. Як ся маеш, што поробляеш? Здоровля у Тебе хороше? Мы усі, усі здорові. Жиеме по возможности добре, иде динь за дньом. Посилки бізівно (бізівно = навірно – Б. Д.) уже
обі получив? Чекаеме открытку, і извещеніе.
Сніг пропадае, калы суть, вітри, доста ще студено у нас. Чекаю
дуже уже літо. Выгрівки суть у динь. Тогди мало тепло. А в ночи морози суть.
Посилку хочу Ти опят засилати.
Солонина і шонка файно ся выбудили. Не знаю, ліпше буде заслати не варену, бо то довго иде, та можеся показити? Доки студено е
та и масти зашлю. Абысь йів, не журися нічим, лиш себе сокоти а йіч
(Йіч = йіш – Б. Д.). Абысся не застудив. Штрімфлі теплі служат добре
думаю. Любила бых Тебе Опу уже видіти, ци Ты ся дуже постарів ци
молодый. Як Ты вызираеш?
125

A levél keltezésében nem szerepel dátum. A küldeményeket a feladástól számítva 20–25 nap alatt kézbesítették.
Így vélhetően a levél írása február hónapban lehetett.
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У нас усьо по старому в селі и дома. В Берегові теж здорові. Опко
теж здоровый чекаеме писмо од него.
Катарина і Магда здорові, роблять, Доні ся учит доста добре.
Здоровый. Сеі зими ані раз не быв хворый а спиме в студенуй хижі двое.
Так ись ме ся уже научили, што нам то и не шкодить. Много бы дров
куповати, знаеш Опу. Сяк якось вызимуеме. У аувгусті купили 3 тонни
угля, держало до руздва. А од руздва 2 м, держало до сего тыждня и сего
тыждня купили 2 м. дров – 110 руб. Тепер думаеме до мая мае держати.
Доні хоче писати Тобі та кінчаю. Цілую Тебе. Бобі.
Дорогий Няньку!
В первих словах мого короткого листа дозвольте передати вам мій
палкий учнівський привіт.
Вже давно я Вам не писав Няньку, але Ви мені за це пробачте. Я
був на зимніх канікулах в Ужгороді з стрийною. Вона зайшла до стрийка
в болницю говорила з ним але мене сторож не пустив. В нас вже пропав
сніг. Не можна возитись на лижах. В школі я вчуся досить добре. Я вмію
грати в шахмати. Скоро ми будемо грати на першість 5-7 класів з шахів.
Скоро весняні канікули. Я скоро Вам зашлю фотокарточку і Ви побачите
як я підріс відколи Ви мене не бачили. З цим я свій лист кінчаю. Пробачте
за мій поганий почерк і знайдені помилки.
136. A 15. számú „kekszes levél”
Magyarázat: Az 1953. márciusi csomagban küldött cédulácskák
14–17. oldalai.
1953. IV. 3.
[14] Milyen is a gondviselés vigyázz Rád ne történjen Veled semmi, mert
neked haza kell jönni. A hivők imádkoznak várnak haza büszkék akarnak lenni
Veled nagyra lenni. Már előre mondják, térden csuszva mennek a templomba.
S onnan haza, nagy-nagy hosztina. Nem is birok rá gondolni milyen veszélybe
is voltál, jaj Istenem. Szeretném látni a függöágyat hogy alusztok. Érdekes ez a
hold, ez egy jelenés. Ez jel! Jaj, Istenem csak sikerülne nektek már, Apa drága
jóságom…
ma átvette a csájnát (korcsma). Misa Jurega a koperát. Misa Szverenyok
párt tag lett, könyve is van. Andrásnak mutatta egyszer becsipett állapotban. Az
egész járok, s a cserebinből egy páran elmentek „u pereszelénci” Jóska a cipész,
ezek sorba stb.- Kaptak pénzt. A szombatosok nem terjednek. Ugy áll minden
mikor Te itthon voltál. Lenyóék is itt vannak. – Bokotej Jóska 3 hónapja nem
irt, Manyi küldött neki 80 rubelt, szabadon dolgozik.
[15] …bácsiék Munkácson vannak. Nem tették (vitték) el sem Iván b.
sem Pista bácsit. Iván bácsiék Holovács Erzsyvel laknak, épitett az Any ura há- 222 -

zat Sőlősön. Annus a kórházban van Beregszászban. Matejkóné a királyházi fő
csájnában pincér. S állitólag Nusi is valamelyik csájnában, a férje címét elküldte hogy továbbítsam Neked. Казахская ССР. Павлодарськая обл. Елібастуз
– Уголь – п/я 3 92/9-Т. Матейко Іван Іванович. A papok listáján megjelöltem.
Aztán Apu! Iváncsó Polda lánya, a kis Polda itt jár iskolába 10 -ik be.
[16.]126 …s eljött hozzám, kérte a cimedet. S elvitte Karcub Paliékhoz,
s Irénke állítólag átadta a bujdosó papoknak Orosz Petyu, Csengery Jancsi és
Horinecky – ezek Ilosva és Csongova környékén bujkálva végzik papi hivatásukat. A lágerben levő papoknak gyűjtenek ezen a környéken az emberek
közt és csomagot küldenek a megkapott cimekre. Még Paliékat is segitik, úgy
hallottam. Most az Apa cimét is odaadom. Kiváncsi vagyok küldenek-e csomagot. Csépes Jancsi már válaszolt ilyen csomagra haza, s az édesapja is. Csépes
Jancsi egyik gyermeke súlyos agyvellő gyuladásban volt.
137. Bendász István feleségétől kapott 43. hivatalos levele
Коп. 16. 1953.
Érk: 1953 IV/7.
Найдорошчий Золотку!
Днись 15-го понесли на пошту посилку. Поклала про Тебе 50 руб. –
на друбні видатки. Шонку мало мусілам засолити, бо престав собі, оба задні шовдарі зачали плісніти, сяк засолила мало. Обшкрепчи, та вирх мало
одріж. Другим разом майбулше пошлю се на пробу. Особенно любила
бым знати, як с булочкою буде Опку?
Престав собі Опку Верховинец Фері уже два тыждні хворый. Нині
прийшов Доні тай каже, Мамко Фері умер. – 7-го сего місяця умер у суботу. Гийзо бачі Котушчин (тітки Котушки тесть, Шмер Гейза – Б. Д.)
старый помер, а в понеділок погрібали.
Умерла Васовчик Ержі нинія (Зомборі Елізавета, дружина о. Васовчик Августина – Б. Д.) і. 8-го сего місаца погрібали. Лиш так тихо понесли
в цвинтар. Мамка писала ми из Берегова. Опко писав хорошо ся чуствуе.
Зуби поправляе старый. Поздоровляе Тебе молиться за Тебе. Так ся журю
за Тебе, бізівно у Вас така дурна погода як туй. Морози, студінь, сніг то
паде то пропаде. Дров нам небуде тогди доста. Сокоти себе Опуко неможу
по раз спати, віруй ми, се на тебе думаю, абысь ся не захворів.
Цілуеме Тебе и поздоровляеме много, много раз.
Золотый Опку Наш.
Твоі.
Гарячо цілую Вас ваш син Данило. Бендас
126

A 16 cédula más tollal van írva, holott általában egy köteg csak egyféle tollal van írva. A gondolatmenetek sem
egyeznek.
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138. Bendász István hivatalosan küldött 14. levele
Дубовка, 17 марта 1953 г.
Любая Жено и Дети!
Чувствую, что нетерпеливо ожидаете от меня какое нибудь уведомление, так как уже восем месяцов не получили от меня письмо.
Пусть то не тревожит Вас, что я редко пишу, – повторяю бо Вам,- что
я настолько занят, что даже писать не имею времени. В прочих я не
только жив, но и совершенно здоров. Письма и посилки регулярно получаю так от Вас, как и от Мамки. Утешает меня, что дети люблят друг
друга и слушают Тебя, только будучность их беспокоит меня. Хозяевы
очень милые, и не знаю как отблагодарюсь им за то, что прияли Вас в
свое семейство и так большую материальную помоч дали Вам. Привет
и благодарение им за то. Мать моя как живет и как здоровья ее? За
отца своего мало пишеш. Пишет – ли и с кем есть вместе? Брат мой
Бейла где находится сейчас, и пишет ли с нового места? Тетя Сарлотта
по видимому только обещает и обманывает Вас, если бы она серьезно
думала о помочи, переселилась бы к Вам, и пока она это не сделает, не
можно серьезно смотреть на ее обещания. Ведомо мне, что Ацилош
Йовшка мегдыгловал, но тяжело верю, чтобы это в Вашей жизни переменило что то. Федорчак как обращается с Вами, не беспокоит Вас? И
вообще, не думает свое место передати тому от кого занял?
Пишите часто. Привет мой передавай всем друзям моим.
Целует Вас:
Стефан.
Magyarázat: Acélos Jóska, Sztalin József forditása. – Fedorcsák az én
aposztata utódom, aki a családomat is kiakarta rágni a faluból, azzal fedve
magát a Szovjet hatóságok előtt, hogy mindaddig nem tud eredményt felmutatni, amig családom, ott van, mert az majdnem annyi mintha én lennék ott s
azért nem akarnak a hivők átmenni a právoszláviára.
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139. Magdolna lányomtól hivatalosan kapott 11. levelem
23 го Марта. (1953)
Érk: 1953 IV/9.127
Дорогий Стефане!
Иппен тепер прийшла до дому Магда. Так я ся юй из радовала,
чекаю Катерину. Мало будеме уедно. Се весняні канікули 7 дну.
Вчера получили Твою открытку так радовалисьмеся усі. Говорилисьме кобы Ты дома, а видів, що як мы ся радуеме. Доні вон скаче. Нині Магда з радости сльозами в очах читае та читае открытку.
Се од Нашого дорогенького Опка. – (письмо) або открытка. Як Ты
Опуко здоровый? Мы слава Богу здорові жиеме. За Тебе думаючи,
хибиш межи нами. Сокоти на себе, абыс ся не застудив.
Дорогенький Няньочку!
Прийшла і я додому мало на весняні канікули з свого Мічова.
Якраз прийшла та Мамка пише Вам, Няньочку, та і я напишу пару
рядків. Сись Мічов де я учу, приселок Вишкова 10 км од нього, але
це нічого на приселку спокійніше як десь в селі. Кобы лиш гроші
давали. Туй я стрітила одного чоловіка Гиндич Василя, який переселився сюди з Новоселиці та вже всі люди знають мене та помали
честують. Учу ІІ-ІV класи, а дітей лиш 18, бо помали переселяються
люди в Грозненську область. Учиме туй лиш двоє ще одна українка
та я. Она в мене завідуюча-директорка, а я рядовий та такому все
май добре бути. Добра дівчина не можу на неї скаржитися, я з нею
добре тай она до мене за ото добра. Бажаю Вам, Няньочку, хотя уже
і додатково „kegyelemteljes” і щасливі Великодні свята.
Цілує Вам Няньку Ваші робочі дорогі нам руки і Вас Цілую
руки і Вас Няньку –
Магдалина.
140. Sógornőmnek, Majerszky Marcellné, Bacsinszky
Gabriella egyetlen nekem írt levele
26. ІІІ. 1953.
Érk: 1953. ІV/29.
Дорогий Стефане.
Очень давно собираюсь Тебе писать, но знаеш, когда вечерами
прихожу с работи домой, то уже всегда настолько змучена, что нет
душевной силы начать писать. Ты извини и не думай, что отсутствие
наших пишем означает може быть то, что мы може не думаем или за127

Levelezőlap: Érk: 1953 IV/9. Карагадна 25. п/я 419/ 11-1. пос. Дубовка Бендас Степану Мих. Feladó:
Севлюшский р-н. Велика Копаня Бендас Мария.
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были Тебя, наоборот, много згадуем Тебя и Нянька, молимся за Вас. От
Нянька недавно получили письмо. Слава Богу здорово себя чувствует,
имеет хорошую компанию, як Тевкеш, Бартфай, Меллеш, Марина А.
П. Дыме, все хорошие друзья. Просит, чтоб послали ему материалы
для зубных протезов, потому, что старые изпортились. Как Твои зубы?
Ты попробуй тоже дать поправить, материал можна постараться достать. Бобика всегда пришле нам Твое письмо прочитать. Самое главное, чтобы Ты свое здоровля поддержал, уважай на себя. Тяжко нам,
что неможем Тебе послать посилку, но мы в таком положении, что никак не соберем на 2 посылки, чтоб для Нянька и для Тебя. Я, правда
работаю на 500 рублей в месяц, но все таки не хватает. Морци пишет,
он живет с тетьей Шарикой, только он занимает южную сторону дома.
Обещали приехать к нам, может бытъ летом, будет для нас большим
удовольствием. Тëтя хочеть усиновить детей оставших после смерти
умершего дяди. Наверно удастся ей!
Ми помали живем. Мамка правда очень худая, но здоровая. Жужика кончает ІІ. класс. Котушка и Фери работают, дети тоже уже большие хорошо учатся. Вчера была здесь Котовка, очень харошая, добросовестная девушка, утром поехала до Мукачева, узнать что с Манцикой
особенно с Бейлом.
Магдалинка давно была у нас, ей далеко ездить. Дони очень сериозный мальчик, недавно был тоже у нас. Обещаю, что почаще буду писать, знаю что письма там для Вас большая радость. Все Тебя искренно
и с большой любовью обнимаем и целуем
Габриелла и Жужика.
Много думаеме на Тебе, желаю Тобі доброго здоровля и крепости. Много раз целую Тебя
Мамка.
141. Katalin leányomtól hivatalos úton kapott 11. levél
Коп. 29 Марта.
Érk: 1953 IV/21.128
Дорогенький Няньку!
Як раз весняные каникули, и мы все сошлись дома. Большая радость стала. Как ещë летом мы были дома вместе и от тогда теперь. Зубы
у нас попортились и так решили, что дадим их поправить. Магдалина
делает в Севлюше, а я в Берегове. Короны делаем из ваших старых, так
экономим деньги. Думаю, что и Вы так скажете, что хорошо. Дедушка
дает себе делать зуби. Здесь закупим материал, а там есть врач, который
128

Címzés: Караганда 25. п/я 419/11-1 пос. Дубовка. Бендас Стефан Михайлович В. К. Б. М.
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ему сделает. Вам не нужно? Есть ли там такой, кто сделает? Живëм и работаем по прежнему по старым местам. Ухажоров есть всякого сорта, но
нужно хорошо подумать, это серëзно. Завтра идëм фотографироваться и
зашлëм фото.
Все здоровые. Как Вы поживаете? Не болеете ли?
Безчисленно руки целует дочь Екатерина.
Мені вже не залишилося місця. Цілує Вас, Няньку, і Ваші руки
Магдалина.
Дорогий Стефане!
Діти прийшли додому. Лиш Тебе ниє межи нами. Усі напишеме
Тобі мало, бо усе говориме і думаеме про Тебе. Што поробляеш? Ци Ты
здоровый? Мы слава Богу усі здорові. Котовка была в Мункачеві у бабки, здорові жиют помале и в Ужгороді была, и там родина якось помали
жиють, усі здорові. Погода вітряна, доста теплый воздух, раз гріе сонце
раз хмарно. Нині Цвітна Неділя. – Хозяшнове поздоровляють Тебе и також усі знакомі.
Сокоти себе и здоровля. – Ц-ю Тебе. Бобі. –
Цілую Ваші руки Ваш син Данило.
142. Katalin leányomtól hivatalos úton kapott 10. levél
(Nagymuzsaj?)129
Érk: 1953 IV/7. 130
Дорогой Няньку!
Наверно думали, что я уже пропала где-то. Но, нет совсем. Долго
не знала Ваш адрес. И позже узнала, что адрес сменился.
Работаю по прежнему в Оросиееве. Веду четвëртый класс. Готовляю
их к экзаменам. Довольно хорошо учатся, приготовляются к экзаменам.
Не так часто хожу домой. Чаще иду в Берегово. Там встречаюсь с
Тилищак Катей, Ортутай за мужем. Мы подружили и всегда встречаемся. Она очень полная. В два раза такая, как я, очень хорошая.
Мамка на меня обижается, что я мебель привезла с собой сюда.
Я только для того этого сделала, что там каждый пользуется и портит
ее, никто не бережет эту мебель, и за пользование ее никто не заплатит.
Было с ними и недоразумение. Все говорили, что всю от нас заберут. Мы
и договорились с Мамкой, что я отвезу эту мебель. Здесь приготовила
A levél megírásának helye és időpontja nem szerepel. A postai borítékon a feladási hely: Kárpátalja, Nagymuzsaj (Закарпат. обл. Мужиево, СССР). Katalin abban az időben Sárosorosziban tanított, amely közel fekszik
Nagymuzsalyhoz, ahol feltételezhetően postára adta a levelet. A levélen dátum sem szerepel. A küldeményeket a
feladástól számítva 20-25 nap alatt kézbesítették. Így vélhetően a levél megírása március hónapban lehetett.
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Címzés:Караганда 25 п/я 419/11-1 посëлок Дубовка Бендас Степану Михайловичу Feladó: Береговский
р-н с. Оросиево
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комнату и однажды пошла за ней. Мамка на меня сварилась, кричала,
там были чужые люди и мне было очень стыдно. А теперь все молчат, я
мебель увезла и она не находится перед глазами людей.
С сентября месяца я была только 3 раза дома, Но, один раз были у
меня Мамка, Магдалина и Дони.
Магдалина, когда была здесь, я ей сказала, что в Четове, где, когда
то была я, есть место. Ей только нужно было пойти в Ужгород. Она не
пошла и так осталась на таком месте, как теперь.
Замуж выходить пока ещë ни думаю, так как нет за кого.
Мамка придумали, что за врача, Петра, отдаваться. Ну как это возможно? Во первых, никогда с ним встречалась, не переписываемся, от
меня он далеко живет. Я на таком месте жию, что мне нет скем встретится. Бросила я уже и педагога, за то, что мне всегда небрасивают у глаза.
Решила отойти от всей этой лишней работы. Шарико ниния решила так,
что она тоже так самотно живëт, она уже старая, придëт ко мне и будем
жить вместе. Я ей очень буду благодарна за это поступление.
Я теперь за неделю была очень больная. Но школу всë равно не
бросила, только на один день. Это мне и помогло.
Погода холодная, дождливая, такая гразь, что купила себе
резиновые сапоги. Очень пригодились в болото. Донию купила физкультурное платье.
Теперь хочу купить пшеницу. Это очень нужно.
Как поживаете дорогой Няньку? Как Ваше здоровля? Стрый Бейла
переселился жить в Ужгород. Уже 8 месяцев там живëт. Квартиру для семьи не получил, так тëтя часто идëт его посмотреть. Бабушка здоровая,
живëт хорошо, но мысли еë всегда смутные и печальные. Думает всегда
о своих сыновьях.
Дорогой Няньку! Если будете домой писать, то напишите Данилу
не сколько строчек, до его сердца. Он растëт и мамка одна с ним не может так обращатся, как бы мы все были дома. Все ж таки нужен отец при
доме. Он не плохой, но это не будет отрицательное.
Береговские холошо жиют так, как могут. Дедушка здоровый, не болеет.
Сегодня тоже хотела идти в Берегово, но такой ветер воет, что велисопедом немзможо достаться. А денег сейчас нет у меня.
Руки целует безчисленно дочь: Екатерина.
Лир Елла нини (Lür Ella Thegze János volt sáradi papnak az anyósa – B.
D.) поздравляет Вас. Она здесь живіт в Оросиееве,в соседстви со мной.
Шардовской попади мать. (мать женны о. Тегзе Ивана, который служил в
с. Широкое Севлюшського округа – Б. Д.) Много раз споминают Вас.
Можно-ли фотокартки посылать?
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143. Bendász István feleségétől kapott 44. hivatalos levele
Копаня 5 го Апр.
Érk: 1953 IV/21.
Дорогий Стефане!
(abszolút olvashatatlan szavak – szerk.) Усі 4-ро дома уедно з дітьми,
лиш Ты хибиш Опу межи нами. Але душевно мы усі з Тобоу. Взпоминаеме
а говориме. Усі четверо хочеме Ти мало написати. Натягли діти патефон та
гуляють, танцують. Ще и Анна затанцьовала. Кажуть кобы Нянько дома,
видів бы нас, як бы мы ся радовали. Ты Опуко як ся маеш? Ни хворый?
Що поробляеш? Погода: Ныні дождь росив, учора ввечері великий вітер
быв і доста холодно е. Дудинські Ержіке нині (дружина о. Олександра
Дудинського – Б. Д.) умерла місяць тому и Шмер Гиза бачі умер. Морішко
нині у Котушки е, и она хвора, слаба. То писала я Тобі що Фонковіч Ендре
бачі (колишній парох у Олешнику, тесть о. Михайла Тербана – Б. Д.) теж
умер. Нянько здоровый. Цілую Тебе безчисленно. М. –
Дорогой Няньку!
Мы сегодня обратно сошлись дома. В суботу вечером пришли, я
на велосипеде. Был очень большой ветер напротив. Но как то добралась
с помощю машини. Была утром и в Берегове у зубного врача. Положил
мне впереди зуб с ваших одпадков, очень придались.
Теперь сидим и слушаем патефон думая на Вас что теперь делаете.
Наверно думаете о нас. Ожидаем встечи.
Завтра утром иду обратно домой у нас наука, я учу после обеда.
Руки целует дочь Екатерина.
Дорогий Няньочку!
Живем по-старому і дуже чекаеме Пішту додому.
Цілує Вас і Ваші руки Магдалина.
Цілує Вас і Ваші руки Данило.
144. Magdolna lányomtól hivatalosan kapott 12. levelem
Вишково-Мічов
18. ІV. 1953 р.
Érk: 1951 V/4.131
Дорогий Няньочку!
Пишу Вам письмо з мого славетного города Мічова. Се приселок
Вишкова, находиться на 10 км від нього. Я вже ісе писала Вам, але не написала, що я найшла тут земляків з Новоселиці, якийсь Гиндич Василь
і три жони не знаю, як пишуться. Они мене нараз упознали, помалень131

Levelezőlap: Карагадна 25. почтовий ящик 419/ 11-1. пос. Дубовка Бендас Степану Мих. Feladó:
Хустський р-н. с. Вишково-Мічов. Бендас М. С.
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ки честують. Ни журіться, Няньку, нич тут дуже добре і жити і учити,
діти добрі, слухають, лиш люди дуже брехливі. Тут два приселки разом
Мічов і Фенеш. У Мічові учу з одною українкою. Дуже добра дівчина,
ніколи зі мнов не сважаєся, а в Фенеши учить того Фурика (гентеша) син
Берті. Я учу ІІ-ІV клас по обіді.
На весняних канікулах ми всі були дома, хоть раз ізийшлися, а то
дуже мало буваємо дома. Мамка, Данило здорові, живуть помаленьки,
покровець великий не продали, стараємося вижити якось усі четверо з
нашої платні і ото нам удаєся, щоб не продати нич, бо може нам ще у
пригоді стане. Квартира у мене дуже добра, жили ми до сього тиждня з
хозяйкою двоє, а тепер приїхав її чоловік з Донбасу, де заробив гроші.
Не знаю, що буде сього літа з волейболом, того літа походила я немало,
була і в Одесі, Кієві, Сімферополі, в Луцьку, Черновцях, сього року не
дуже хочеся мені ходити, бо Вилюс нас лиш обманює, але ісе лиш доти
так говорю доки іти не треба. Випав у мене один зуб передній, ходилам
за 8 місяців без зуба, а тепер поклали мені за 150 крб три зуби нові вперед так страшно айбо що маю робити.
Цілує Вас і Ваші руки дочка
Магдалина.
145. Bendász István feleségétől kapott 46. hivatalos levele
1953. 20/4.
Érk: 1953 V/19.
Дорогий Опуко!
Писмо Твое 18-го получили што Ты Марта 17-го писав. Открытку
из посилки теж 18-го получили. Не знаю изписати: Нашу велику грандіозну радость. Радуюся що Ти совершенно здоровый. Нянько здоровый.
За Тебе звідуе. Попович Д. Др., Моріно, Тевкиш, Бартфоі и Меллеш Йоні
(священики, які є разом з дідиком о. Бачинським Юлієм – Б. Д.) тоже
здорові. Мы тоже здорові Опку із дітьми. Так за Тебе гадають, журятся.
Дорогі наші ангелики Опуко. Жаль ми дивлюся на них все слезами в
очох, а думаю, кобысь Ти іх видів. А Ты од нас далеко в чужині. Коли
будеш межи нами?
Усе мы за Тебе думаеме, говориме. Посилку хочу ти лагодити
(лагодити = готувати – Б. Д.). Посилки для Тебе недуже богаті, знаеш
наші матеріальні обставини без Тебе тяжкі. Хоч посилка скромна, але
из любовію посилаеме Тобі. Погода: студено щось тепер. Мало дождь
падав. Вітер віе. Веснують люде. Я сотини небуду мати. Неможу платити порцію. Поздоровляють знакомі и мы Тя цілуеме, обнимаеме безчисленно. Твоі.
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146. Bendász István feleségétől kapott 45. hivatalos levele
23. апр. 1953
Érk: 1953 V/18.
Дорогий Опуко!
Поздоровляеме Тебе и желаеме Тобі усього найліпшого. Як Твое
здоровля? Мы здорові жиеме помале. Пишу Ти нову вістку Юра Сакалош учитель учора прийшов дому из лагера така радость была, родина з
радости плакала.
Мамка Твоя здорова, слава Богу, лиш твердо за Тебе ся журить.
Лиш одно бы любила, каже, Тебе ще видіти. Знаеш материнское серце,
то горячо любить. А як Ты раз лиш прилетиш межи нас, каже мамка.
Сирота Мамка така ще кріпка, а усе лиш за Тебе говорить.
P. S.: Цілує Вас Ваш Син. Данило
Монціка давно не пише нічого одночасно пишу і юй тепер. Що не
пише? Нич за них не знаю. Так щось вітри віют холодно, студено у хижі,
треба огинь класти, а я не изябла, пишу письма. Я из Анною изаршовали
городик, засадили цібулі, чеснок, зеленину, крумплі. Помале газдуеме.
Квочку одну посадили на курята. Гуску наклала Анна, але ще лиш 3 гусата е. Свині дорогі 150-200 руб. малі. Журюся як купити. Може будуть
май дешеві. Усе на Тебе думаю. Може и у Вас студено. Сокоти на здоровля. Катарина пише що была хвора 4 дні може на грип. Доні теж бы
мало хворый. Але тепер здоровый. Цілуеме Тебе з дітми. М. –
147. A 16. számú „kekszes levél”
Magyarázat: Az 1953. április csomagból való cédulácskák 1. és 5. lapja.
1953. IV. 28.
[1.] Édes Apukánk! Ápr. 18-án megkaptuk a lapot és az orosz levelet.
Végtelen örülünk, jól vagy. Ne búsulj Apuka a gyerekekkel, a jó Isten kell,
hogy őket megjutalmazza, mert nagyon jók. Készségesek, önfeláldozók szófogadók. S ezért jutalom jár. Te is haza jössz már Hála Istennek nem sokára,
azt mondják mind kivétel nélkül haza jösztök. –
Ocsered szerint megy – 5 évesek aztán 10 stb.
A nők kivétel nélkül mind. Özönlik a sok nép, az újságban benne volt,
ember ölésért nem jönnek. Hanusinec (-ölt) haza jött. Mint bűnöző10 évet és
5 év jogvesztést kapott. Szakálas Jura is haza jött, s mondja: a 25 évesek is
örülnek először ti, s aztán mi. Maguk az oroszok mondják, ilyen amnesztiára
nem emlékeznek. A ti lágeretekben, hogy volt engedtek haza? Az emberek
várnak Téged is haza, annyi a beszéd. Már azt mondják csomagot...
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[5.] Malacot még nem vettem, drágák a kicsik, nagyra nem telik, várok még. Liszt a boltban van elég, kenyér, cukor, 1kg cuk. ára 10 rub., lisztnek kenyérliszt 2. 20, 2 kg buzaliszt 2. 50. Csak a pénz kevés. Ruha nemű
a boltban amilyen csak kell. De a pénzük az embereknek kevés. – Bóra Misánál, Scserbán vejénél kis fiu született, de nem keresztelték. Üzeni neked
Polánya Mária „já vöderzsáv”. Mikor fogod mondani neki.
Nagyban mondják, békés úton fog megmenni. Már kiváncsi vagyok
igazán most, vagy azt mondják így áll a dolog. – Lehet, hogy még el is
húzódik, de már nem sokáig. Sárika néni is biztatott nagyon egy pár szóval
megint. Hát muszáj várni, az ember vaserő, ha akar. S Te Apuka tudom,
hogy lelkileg, testileg akaraterős vagy. Bízom hogy haza jösz. Vigyázz!
148. Bendász István feleségétől kapott 47. hivatalos levele
1953. 4-го Мая
Érk: 1953 VI/4.
Дорогий Стефане!
Посилку про Тебе 30-го апр. понесла на пошту. Доки се письмо
получиш, напевно посилку Ти уже получив. Монці не получила од Тебе
открытку из послідньоі посилки. Діти были учера из колхозным аутом
на волийбол грати в Мункачеві и до Берегова зайлши до Бабки. Доні,
Магда и Котов была там. Монці хоче посилку про Тебе послати. Діти
казали, посилайте Монці нині, бо мы получили открытку. Всі здорові.
Бийла на старому місті робить. Монці хоче просбу писати. Отказуе з
дітьми абым и я написала. Добре? Мы здорові. Як Ты ся маеш Опуко?
Все за Тебе думаеме, коли уже Ты будеш из нами.
Люде так веснують дождь мало паде, трава росте, зеленіе. Сад
уже зацвів. Буде урожай на сад говорять. И хозаини нині докончили
веснованя на сотинах. В посилці поклала Тобі 50 руб. Пригодится
щось купити за них. Знакомі поздоровляють. Мы Тебе поздор. и цілуеме. Твоі.
Нині щось так постуденіло 6- го.
Сокоти здоровля, абысь ся не застудив. Драго Ондьолом.
Од сынка нашого П. не получили тепер писмо. Нервожуся що не
писав.
Монці за свого сына хоче просбу написати, абы го переложили на
давньое місто. Знаеш май ліпше близко до дому. Так вона думае Опукам и мене радить она написати.
Фольтон есембе водь Ороньош. Мікор латлок már itthon.
Опко поздоровляеме Тебе. Цілуеме, пиши, сокоти на себе, абысь
не хворів.
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149. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 46. (24.) levele
Dubóka, 1953. május, 19.
+!
Édes Babykám és drága Gyermekeim!
A 35.-ik csomagot teljes egészében és sértetlenül megkaptam, valamint az 50.- rubelt is. A leveles-kekszek is rendben érkeztek meg, most elég
massziv tésztából voltak sütve, az előbbi, husvéti csomagban egy keksz
törve érkezett meg és a tartalma kikukucskált, tehát igyekezz minnél mas�szivabb tésztából sütni. A 45. sz. levelemet valószinüleg nem kaptátok meg
s igy nagyjából ismétlem az ott irottakat. A husvéti csomagot Nagypénteken
kaptam meg. A pászka és minden romlatlanul érkezett meg, csak egy keksz
tört el, tartalmát elvették, de a végén sikerült ezt a cédulát is megszereznem.
A levél nagyon hiányos volt, a számozás szerint, 4. cédulácska nem volt.
A Kovács J. leveléből is csak 4. cédulácska érkezett, de ő a töredéknek
is nagyon örült és nagyon hálás; legalább a kezük irását látta. A husvétot
hármasban töltöttük el Tiliscsákkal és Szlivkával, akikkel jelenleg is együtt
vagyok, sőt most egy helyre járunk munkába is és igy egész nap együtt vagyunk. Március 10.-én engem kijelőltek etápba, amelyet az innen 7. km-re
fekvő Aktászba szállitottak és igy majdnem elváltunk, de sikerült ebből az
etápból kiesnem sebeim miatt (amelyről alább irok) s igy együtt maradtunk.
Aktászon egy szénbányában és két téglagyárban dolgoznak az emberek s
igy nem nagy kedvvel mentem volna oda. Tiliscsák már volt ott és Zseltvay
Fedor is ott halt meg, jobban mondva onnan szállitották be Karagandába, a
rabkorházba, ahol meg is halt. A télen annyira átfagytam, hogy a két combomon 9. pengő nagyságu kelés keletkezett, amely sebekkel február 17.től március 28.-ig fel voltam mentve a munkától. Tudod mit jelent az itt?
Mindenki irigyelt és magam is örültem, hogy pihenhetek másfél hónapig.
Ezek a sebek mentettek meg az elszállitástól is. Azóta volt már etáp Temer-Tauba, 70. km-re szállitották el innen a rabokat, de az ismerősők és jó
embereim nem estek bele ebbe az etápba sem s igy egyenlőre mindnyájan
együt vagyunk. nagypénteken, egyidejüleg a Ti csomagotokkal megkaptam
Mamáéktól is a 22.-ik csomagot és igy igazán bőséges husvétom volt. A 45.
számu levéllel egyidejüleg Mamáéknak is elküldtem az 5. sz. levelet, amelyet valószinüleg szintén nem kapták meg.
Mostani leveledben különösen vigasztaló reám nézve az, amit a gyerekeről irsz. Hiszen csak Nektek élek, csak értetek reszketek, s olyan jól
esik jót hallani gyermekeinkről, ha az anyjuk szájából is jön az. Igen! kell,
hogy a jó Isten áldja meg őket. Fáj a mi szivünk, hogy nem tudunk nekik
gondtalan fiatalságot bisztositani, de ők belátják, hogy ez független tőlünk
és belenyugodnak Isten szent akaratába. Kellenek-e szebb jelzők, mint ame- 233 -

lyekkel Te halmozod el őket, amikor azt irod: jók, szófogadók, engedelmesek, készségesek, önfeláldozók. Isten áldása velük lesz ezért.
Leveled, majdnem elejétől végig arról szól, hogy az amnesztia alapján
mi is rövidesen otthon leszünk. Fáj nekem, hogy ettől a reményedtől meg
kell fosztanom Téged. Eről szó sincs. Az amnesztia minket nem érint és
mi ezektől semmit nem remélhetünk. Ez egy ujabb világcsalás, porhintés a
világ szemébe. Külföldön ezt nagy dolognak tartják, mert azt hiszik, hogy
itt is ugy van mint ott. Külföldön 5. évre elitélni valakit, hogy a köz felfigyel, mit csinálhatott az illető, hogy ilyen szigoruan büntetik s nem tudják
azt, hogy itt 5. évre majdnem nem is itélnek politikai vétséget; itt 10. évvel
kezdődik, de a zöme 25. év és halálos itélettel végződik. A külföldi közvélemény azt hiszi, hogy ezzel az 5. évig terjedő amnesztiával a politikai foglyok 95%-a szabadlábra került és valóban a politikai foglyok fél százaléka
sem szabadult; pld. itt 3000. emberből 11. ember szabadult, de azok sem
kerültek haza, hanem Szibériába számüzték őket, mint „szabad polgárokat”
és itt-ott egyet-egyet haza is engednek szemfényvesztés képen. Tehát a kb.
30. millió politikai elitéltből édes-kevés szabadult, sőt a politikailag megbizhatatlan sok tizmilliós számüzött és kitelepitett egyén sem térhet haza az
amnesztia alapján. Ellenben felszabadult az amnesztia alapján a sok bünöző
gyilkos, rabló, tolvaj, sikkasztó, munkakerülő, tehát ennek az országnak és
rendszernek „szine-java” és most már mindenüt az országban megszünt az
ugyis labilis köz-és életbiztonság; nap-nap mellett csak rablásról és gyilkosságról hallani. A kodeő-reform sem hozhat nekünk semmi jót és mi
nem is várunk tőle semmi jót. Azokat a biztató hireket maga a kormányzat
terjeszti és célja, a kedélyeket nyugtatni. Itt közöttünk maguk a csekisták
terjesztik ezeket a vad hireket, hogy ezzel előzzék meg a szökéseket és az
esetleges kedélykirobbanásokat. A mi helyzetünkben semmi változás. Minden a régi: fegyelem nem lazult, számozva járunk, basáskodnak felettünk
tovább, egyszóval egy hajszálnyi engedmény sincsen. Hazugságon épült ez
fel, hazugság ezeknek minden szavuk és tettük. A hazugság atyjával, az ördöggel karöltve járnak, ő az irányitójuk, főnökük, vezérük. Az, hogy Acélos
őseihez tért, mitsem jelent. Mindegy az, hogy valakit Acélosnak vagy Kicsikének hivnak. Tehát ne nagyon higyjetek a szép szavaknak. Előttünk egy
nagy megpróbáltatás áll, mi csak ennek a rendszernek a gyökeres kiirtásától
várhatunk valamit és ezt csak egy háboru hozhatja meg. Ebben az esetben
valószinüleg hosszabb ideig nem fogtok hallani rólam. Utitervem: az első
kinélkozó alkalommal a legközelebbi határ felé veszem utamat, a kb. 1000.
km-re fekvő Perzsia (Irán) felé.
Irod, hogy Verchovinec (Teszlovics) Feri hagyatékából küldöd az
50.-rubelt. Ő hagyta igy meg? Fedorcsák temette? Én végeztem lelkinyu- 234 -

galmáért misét, párásztászt és temetést. – Leveleidet rendesen megkapom,
Kató és Magdi is irt. Sőt Gabitól is kaptam egy levelet, köszönet neki érte,
jól esett, bár reszketve olvastam, t.i. ez az első levél tőle, és arra gondoltam,
Veletek történt valami, hogy ő ir.
A mi 66.-os brigádunk már 12. emberre olvadt le és beolvasztottak
bennünket a 64.-es brigádba. Brigadérosom jelenleg Csernis Grigorij Jevdokimovics egy orosz-ukrán, nagyon rendes ember, emberségesen bánik,
nem hajtja az utolsó lelket is belőlünk és képzeld, nem is káromkodik.
Jelenleg vasutvonal épitésénél dolgozom, kimélve erőimet, minnél
kevesebbet. Egészségem kifogástalan, csomagjaitok hatása alatt majdnem
az otthoni testsulyomban vagyok.
A jó Istenben bizva várom a nagy megpróbáltatásokat és remélem,
hogy a közel jövőben ölelő karjaim között tarthatlak benneteket.
Szeretettel számtalanszor csókol mindnyájatokat:
Apu.
Magyarázat: Acélos, Sztalin – és Kicsike Málenkov nevének magyarositása.
150. Bendász István feleségétől kapott 48. hivatalos levele
Вел. Коп. 31-го мая. 53.
Дорогий Стефане!
Учера 30-го получили извещеніе из Твоеі посилки. Чекаеме од
Тебе открытку. Монці писала міні, що посилку про Тебе послала 22-го
мая. Доки се письмо получиш, то бізівно уже і посилку получиш. З пережеі посилки лиш ізвещеніе получила, а открытку нет, то нервозилася.
Пиши і открытку, Стефане, най ся не нервожу. Бийла переселився. Монція Донія на вакацію кличе до себе. Доні здав 5 испитів укр мова, геометрія, алгебра, конституція и писмова з укр. мови. Ще мають 5 іспитів.
До юн. 17-го кінчаться. Монці писала, що Мішу (брат о. Стефана, який
перейшов у православіє – Б. Д.) туй е у Хусті. Оден тыждень туй буде
оден тыждень у Мукачеві. Чому сяк незнаю.
Опко не писав, послідній раз у юнію.
Опу. Коли прийдеш Ты уже дому. Я лиш за Тебе думаю. Я без
Тебе не можу жити. Як Ти ся маеш там? Здоровий? Мы здорові.
Сліпый Мішка ся уженив. Узав Худаню, коло фари що жие, сусіду
бывшу. Так чути що Бігунку Марусю Юрашку Юра Сакалош (Юнді)
буде брати. Щось година стала холодніша дождь паде. Маеме 2-і
квочки, одна мае 16 курят, а друга 18. Буде що різати. Учера выполола
сама тот Аннин кертик уже 2-ий раз, знаеш, що аршовали. Самі цібульі мож казати поклала на літо абы было що істи. Молоко беру од ниі
коли ½ л коли ¼ заплачу усьо ім. Не хочу довжна быти. Инак усьо по
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старому. Тëтя дуже добре ся мае, не журися. Иде динь за дньом, думаючи на Тебе Опуко: непрестанно. Цілуеме Тебе безчисленно, чекаю
открытку, а зараз посилку посилаю. Твоі.
Відяз Ондьолом могодро.
Лягла пополудню спати і приснився Ти мені. Але так ясно говорив Ты до мене.
151. A 17. számú „kekszes levél”
Az 1953. juniusi csomagban küldött cédulácskák
3, 6 és egy számozatlan lapja.
1953. VI. 23.
[3.] a szvettert küldöm. Ird meg? Ne nélkülöz. Követelőz Apuka, látod
s igy jártál. Enni valót és mit? Kovácsnak nincs levele, mond hogy ne haragudjon, én nem tudom, hogy történt, a prázdnék nem volt ezidén a templomban megtartva.
A nép zúgott F. ellen. Fakóbükön misézett és Annus elutazott. De a nép
meg hosztinálodott, mulattak. Annáéknál is sok vendég volt. Mondták is provokátive, akik nem járnak a templomba, azok mulatnak.
Reszketek: ha rá gondolok az utitervre: Jaj aranyos csillag Angyalkám
vigyázz. Hogy haza jöjj nekünk. Nehogy baj érjen Sárika n. megint biztatón
irt egy pár sort. Hát ne csüggedj. A teljes remény megvan. De ha ez egy nagy
dolog. Azt mondják. Zavaros a helyzet. Ugy várnak, susognak – Félek irni
sok cetlit. Csak röviden irok. Hiába félek, a holmid hol áll? Ki vigyázz rá?
Apuka appelálás nincs.
[6.] Mária Bihunka, az apáca most jött megmondani Orosz Petyut kiengedték. A bezpekán rózsafüzért adott a kezükbe, s beszélt az Istenről. S ők is
imádkoztak vele. Csoda történt. Neki is adtak paszportot. S kiengedték. S ti
is csoda módon haza jösztök, azt mondta Maria. Azt üzeni nemsokára Proszkurát és bort ad hogy küldjem el, de én félek Apu a proszkurát Petyu küldi és
a bort is.
a proszkurát keverje a szuhár közé és a bort a lisztbe, tengeri lisztbe. Ird
meg küldjem igy el? Megtalálják, s mi lesz?
Csak kérni kell a Szűzanyát, s megsegit. Ő ha akarja megteheti, s meglásd Apuka itthon lesztek ti is. Csak légy erős. S I(stenben – megj.) bizzál,
mert én nagyon bízom, s bízok.
Szeretettel csókolunk 		
Anyud
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[...] András most meséli, hogy volt Kis kopány(ba – megj.) marhát oltani. S a koperativába Tóni, Ica mulattak. Szocska a bíró, András és Kökörcsényi a tanító, s még többen. S Tóni mondta, ő már nem právoszláv Pópa, ő kolhoz pap. Ő nem, mint Fedorcsák veri a mellét, hogy ő görögkatolikus alá írt
pap. Fedorcsáknak megint be van tiltva a misézés, mert 700 rub. „epárchiál
néj dány” (adó) nincs befizetve. Vasárnap el is búcsúzott a néptől. Ő megy el.
Neki sem adnak semmit az emberek nincs miből fizetni a szaténát, ház adóját.
Enni sincs mit. – Az emberek mondják menjen. Fizessen „posték” a kántor.
Csak az öreg Kisné és Annocska Fedoránicsné sirtak a templomban. – Ica kitünő alak, Tónival együtt isznak. A múltkor is valami esküvőn olyan részegek
voltak. Dülöngőzve mentek haza. A templomban elhadar nekik valamit. Lesz
jó 9-én kedden. Szervusz
pá pá én právom rucskom
152. Dániel fiamtól az 1953. juliusi csomagban
„leveles keksz”-ben kapott cédulácska.
(Idegenektől, ugy otthonról, mint a lágerekből rabtársaimtól
illegális uton (feketén) kapott 8. levél)
1953. július
Дорогой Няньку!
Я з стрийною був у Львові до стрийка ми передачу повезли. Я
бачив тюрму така страшна, що аж не можна висказати. Коли я подумав
на Вас і Дідика мені сльози з очей покотилися, що і ви колись тут у цій
страшній тюрмі були. Ми всі багато думаємо і молимося ще за Всіх Вас
щоб Ви всі чим скоріше повернулись додому. Я закінчив 7 кл. і дальше
я думаю йти у 8 клас. Я тепер тут у Мукачові. Мені тут дуже добре. Я,
відколи Ви мене не бачили, багато виріс. Я високий 152 ½ см. Тепер ми
купили у фотоапарат фільм і будемо фотографоуватись. Ми зашлемо
Вам фото. На цьому кінчаю свій лист. Цілує Вас Ваш син Данило.
153. Bendász István feleségétől kapott 49. hivatalos levele
1953. Юнія 2-го
Érk: 1953 VІ/18.
Дорогий Опуко!
Така погода дождяна. Цілий день лиш паде та паде. Сідаю та пишу
Тобі. Усе думаеме и говориме за Тебе. Дітей чекаю додому. Могда на
бізівно сего тыждня буде дома. Открытку чекаеме нетерпеливо. Опять
посилку хочеме ти изпаковати. Добре мало домашного закусити. Мы то
Тобі так радістно посилаеме, бо тоді чуствуеш ся из нами, коли посилка
прийде. Нині ділять сотини службовцам. Фері Фуричок міряе сотини у
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них уже двое маленьких дівчат. У жони Анниного брата Івана 6-та дітинка народилася 10-го мая – хлопчик. (У них народився 11-го травня 1953
р. син Юрій, але був похрещений о. Іваном Семедієм 12-го липня 1953 р.
– Б. Д.)132 Анна буде маточкою. Юрик малий. Дівочка у них слаба 3-тим
годом, а ще не ходить. Не говорить. Добре.
Того тыждня стрітиламся з Юлікоу Тегзовою из Шарду. 2-доньки
ся оддали. А брат Йончія Мітю тоже (переселився), а марта місяця умер.
(Мова іде про о. Миколая Тегзе, який був заарештований 22. 02. 1949 р і
помер у таборі ГУЛАГу 14. 02. 1953р. – Б. Д.) Вун ще дома хворів. Писала
я тобі що Ержіке нині умерла, дись была коло Берегсасу у якоісь родини.
Цілий ярок ся переселив на „Измаильске”. (Із Вел. Копані по постанові
радянської влади проводилось переселення в Ізмаїльську область – Б. Д.).
А чути што усі идут додому, усюди добре, а дома май добре.
У Вас яка погода? Нянько ще не писав.
Котов Доніови принесла мяч у подарунок. У пойті поклали волийбольну сітку, так там грають „Цімбори”: Тасьо, Немет Андрій і
повно хлопців.
Поздоровляеме и Цілуеме усі Тебе. Твоі.
Як Твое здоровля? Мы здорові.
154. Bendász István feleségétől kapott 50. hivatalos levele
1953. 8-го Юн.
Érk: 1953 VІ/26.
Дорогий Опуко!
Поздоровляеме Тебе и желаеме Тобі усого найліпшого. Надіюся
што здоровый? Мы усі, усі здорові и взагалі у селі нікто не умер. Ближаются канікули, діти лічать дни, коли кінчиться школа. Нянькови тоже
пишу. Посилку про Тебе уже лагожу. Открытку получили. Радовалися
тому дуже ходь видиме твое писмо Опуко. Од сынка теж получили письмо. Пише што здоровый. Пишу Ти абысь ся радовав тому. Нині не паде
уже дождь, тепло. Люди, жони берутся до копання. Через дождь не мож
было копати. Боялися што переросте мелай і крумплі.
Жиеме з дня на динь помале се думаеме на Вас, ба што Вы робите?
Кобы мы мухи были і могли полетіти до Вас поникати на Вас, а потому додому. – Светтер бы Ти не загнати? Я зажену Тобі. То добре узяти коли холодно.
Поздоровляеме Тебе с ким лиш ся стрічаю у селі.
Мы Тя цілуеме Опку много раз
Твоі діти.

132
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155. Bendász István feleségétől kapott 52. hivatalos levele
Вел Коп. 14-го Юн.
Érk: 1953 VІІ/7.
Люблящий Опуко!
Говориме из Магдою про Тебе, зпоминаеме, що аж заплакали. Могда уже дома, Катов на курсах до 1-го юлія в Мукачеві. Даніил ще мае в
середу із фізики екзамен. Добре пройшли екзамени. Из геометріи 3-ка,
так думаю. Исторія, географія, алгебра 5. іт д. 4-5 тки. Потому изпакую
його та до бабки. Монці пише дьере Донікам удь варлок нінч окі серешшен енгем. Дуже Донія любить Монція. Котов писала що Монці гістиріазік, бабка щось была хвора, а тепер юй май добре. Бийла переселився
в 2 нумеро хижі. Мішика (брата Бендас Михайла – Б. Д.) ще не виділи
діти в Хусті, не стричалися. Хочу прийти до Берегсаса и до Мукачева –
Воломіт голлоні. (Щось почути – Б. Д.)
Драго Чіллогом, удь гіаньзол некем, мікор йыстык мар. Мінден гондолотом гоззад сал. Сокоти здоровля. Светтер хочу Ти посилати и чулки
– госсу ныїт. Так уже дождь науновав, учера падав, но ныні щось тепло
і не паде, люде негодні копати. Нянькови пишу теж письмо. Здоровый
помале жиють разом из Дöме, Тöкиш, Бартфоі, Меллеш, Моріно. (Священики, з якими є разом у таборі о. Юлій Бачинський – Б. Д.) А недалеко
од них е Шоні Хіра. Усьо по старому. Посилку бізівно (бізівно = навірно
– Б. Д.) уже получиш на доки се письмо дуйде до Тебе. 11-го у четвер
понесли из пошти – до Севлюша на пошту. Поздоровляють Тебе знакомі.
Мы Тебе, ийдеш Ондьолом, (солодкий Ангелику – Б. Д.) Цілуеме
безчисленно. Твоі. Не бушулуй!!
156. Bendász István feleségétől kapott 51. hivatalos levele
Копаня 16-го 53. Юн.
Érk: 1953 VІІ/2.
Любый Опуко!
Думаючи на Тебе што Ты чиниш тепер? Престав собі, приснився
Ты міні ош Ты дома, пробужуся, а то лиш сон, так ми тяжко было. Ци Ты
не хворый? Хочу ити у село, та думаю, напишу Ти мало і понесу заодно і
письмо на пошту. Мы здорові не журися из нами. Лиш кобы Тобі нич не
было. У Вікія у неділю гості были из Мукачева, были в Хусті та повернули и до Вікія. (Федорчака Віктора відвідали із Мукачівської православної єпархії – Б. Д.) Слава Богу тепло, дождь не паде. У Вас тепло, ци нет?
Хома В. умер. (о. Хома Віктор помер 02. 04. 1953 р. в таборі ГУЛАГу – Б.
Д.). Од Нянка чекаеме письмо.
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Доні завтра послідній іспыт мае із фізики. Ныні дуже ся учить білети. Могда дома, идуть купатися і усе Тебе зпоминають, ние Нянька як
ся любив у Тисі купати.
Поздоровляеме Опуко Тебе усі.
Цілуеме Твоі діти. Ти Фружід. (te Fruzsid)
157. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 47. (25.) levele
Dubóka, 1953. jun. 24.133
+!
Drága Babykám és drága Gyermekeim !
A 36.-ik csomagotokat jun. 23.-án teljes ápségben megkaptam. A
leveles-kekszek is teljes épségben jutottak kezemhez. A tészta massziv
volt és nem csalóka, a fehérek üresek, a feketébbek teli. Közben (V/25)
Mamáéktól is megkaptam a 25.-ik csomagot. Először is ezekben a cetlikben feltett kérdésekre és dolgokra válaszolok. Szvettert küldjetek, mert
arra szükségem lesz, ha még a télen is itt kell maradnom, de semmi egyébb
ruhanemüt ne küldjetek, mert nincs szükségem reájuk. Nem azért sebesedett ki a combom, mintha átfagytam volna, de a télen egy pár napig olyan
helyen dolgoztam, hogy térden kellett állni és igy combjaim ki voltak
téve a megfázásnak. Tehát hosszu harisnyát ne küldjetek. A husvéti csomagban küldött 50.-rubelt megkaptam, valamint az ebben a csomagban
küldött 50.-rubelt is. A Magdi miséjét ma elvégeztem, a jó Isten hallgassa
meg kérését vagy háláját. A Bihun Mária miséjét VI/27-én fogom elvégezni, amint kérte és a Viluszné miséjét is elvégzem. Nem haragszom,
hogy irtad, hogy Misuról ne irjál Mamáéknak semmit, sőt meghallgattalak s azóta nem is emlitem leveleimben; miért is irjak róla, hisz ő már
nem öcsém nekem s nem is lesz az, amig magába nem száll, jóvá nem
teszi hittagadását. Csak bosszant, hogy szennyezi azt a nevet, Apánk oly
féltve őrzött s makulátlanul hagyott reánk. Nem elég, hogy Munkácson
szennyezte, de most még Husztra viszi a rossz, hogy minnél szélesebb
körben szennyeződjön a Bendász név. Rántást ne küldjél, de dohányt igen.
Fényképet lehet küldeni, de csak oroszul irjatok reá ha irtok, mert máskülönben nem adják ide. Azt hittem, hogy Acélos Jóska elmulásával már
nincsenek olyan disznóságok mint voltak, de irod, hogy bujdosó papjaink
közül Csengerit és Oroszt Pétert elfogták. Igaz, hogy kiengedték, de ugy
látszik a régi mederben megy még minden. Nem irod, vannak-e letartóztatások továbbra is. Proszforát küldhetsz, de bort ne küldjél, mert felfedezik
és elveszik. Borról tudunk gondoskodni. Irod, hogy a pünkösdi prázdnéki
misét Fedorcsák nem végezte otthon, hanem Fakóbükkön. Kricsfalussy133
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val mi van? nincs már ott? Az is jellemző, hogy az egyházmegyei adó meg
nem fizetéséért „interdiktum” alá helyezi a püspök a községet. Micsoda
„püspök” ez? micsoda „vallás” ez? Ha az állam tenné az állami adó meg
nem fizetéséért, még érthető volna. Bácskai és felesége, ugy látszik végleg „elszovjetesettek”, isznak mint a kefekötők; ugy látszik ebbe fojtják
bújukat, bánatukat, nyomorukat és különösen lelkiismeret furdalásukat.
Kérded, ki őrzi holmijaimat. Van egy u. n. „káptyorka” ahol mindenkinek szám alatt áll a holmija. Naponta egyszer be lehet menni és
kihozni, amire szükséged van. A fogsorhoz szükséges anyagot, ha nem
nagyon drága és birjátok, szerezzétek be, megpróbálom megcsináltatni
fogaimat. Hát szegény Thegze Mityu is meghalt március 21.-én. Megint
egy áldozat a hitvallók közül.
A multkor leültem és összeirtam, hány-féle nemzetiségü emberrel
jöttem már össze fogságom alatt. Magam sem hittem volna, hogy 70-en
felül ezeknek a nemzetiségeknek a száma. Ezek közül Szovjet állampolgárok ezek a nemzetiségek: orosz, fehérorosz, ukrán, cserkesz, abazin,
kabardinec, oszetin, kárácsáj, nogaj, adagiec, abcház, leszgin, kalmük,
burját, baskir, cseremisz, csuvás, máriec, tadzsik, csecsen, ingus, ávárec,
ojrot, örmény, gruz, ádzsár, azerbájdzsán, üzbék, kazách, kirgiz, türk,
tatár, tujvin, komi, karel, eszt, lett, litván, moldován és zsidó; a külföldi
állampolgárok közül összejöttem ilyenekkel: mongol, mandzsu, koreai,
kinai, japán, perzsa, foin, svéd, német, magyar, lengyel, román, bolgár,
török, görög, szerb, horvát, cseh, tót, oszták, olasz, francia, spanyol, holland, amerikai, afgán, arab, hindu, egyiptomi és filippini.
Vagyunk itt katolikus papok kilencen: 5. litván: Vajsnurász Ede,
Sálycsusz József, Jánusájtesz, Sztvirblisz és Dulikász; 1. lett: Jubulisz
Sztaniszláv; 1. lengyel: Setela és mi ketten Tiliscsák Bandival. Van egy
aposztata görögkatolikus, Szlivka János. (Megjegyzem, ő már innen irt
a „munkácsi püspöknek” és visszavonta az aláirását és a „püspök” ezt
meg is kapta. A visszavonást én fogalmaztam, én cimeztem és én is küldtem el. Képzelem, hogy Misu mint titkár amikor megkapta a levelet és
megismerte az én irásomat, fellélegzett és biztosan azt gondolta: na az
én bátyám is már biztosan megelégelte a szenvedést és aláirását küldi az
aposztáziára. De milyen változáson mehetett keresztül, amikor elolvasta
az elég éleshangu aláirást visszavonó levelet és akkor igy dühönghetett:
ez az én bátyámnak a munkája, még ott is ritkitja sorainkat. Van még itt
egy orosz sizmatikus-právoszláv pap, Knyázev Vaszily és egy eszt luteránus pásztor, Leena János.
Innen a napokban elvittek 11. németet, 1. japánt és egy afgánt. Minden valószinüség szerint ezeket haza szállitották. A németek közül ma- 241 -

radt még itt 5., akik olyan német, területre valók, amelyeket a háboru
után a Szovjethez és Lengyelországhoz csatoltak. Mi lesz velük tovább,
egyenlőre nem tudni. Most nagyban beszélik, hogy a magyarokat és lengyeleket is hazaszállitják.
A mi helyzetünk azonban egy jottányit sem változott, a számozás,
fegyelem stb. A régi. E héten befejezzük a „107-es bánya” épitését és
csak a „120-as bánya” épitése marad, ahová azonban nem kell ennyi ember. Mit fognak a felesleggel csinálni, egyenlőre ismeretlen. Mennyit és
kit és hová fognak szállitani, a jövő kérdése. Ti azonban csak rendesen
küldjetek mindent, mert lehet, hogy itt maradok. Az uj munkahelyen még
nincsenek ismerőseink és igy nem tudom, hogy lesz a fekete levelezéssel, azért ne türelmetlenkedjetek és ne idegeskedjetek, ha egyenlőre nem
kaptok tőlem ilyen leveleket.
Egészségem máskülönben kifogástalan. Olyan fekete vagyok, hogy
a cigány mellettem Hófehérke. Leveleiteket rendesen megkapom.
Mindnyájatokat számtalanszor szeretettel csókol:
Apu.
NB. Manci az utolsó csomagban nem küldött levelet. Levelem befejezése után, de a lepecsételés előtt történt, hogy hivattak az irodába 2.
lengyelt és 1. magyart azzal, hogy készüljenek el, mert holnap elszállitják
őket. Mivel az összes folyószámlájukon levő pénzt kézhez kapták és egy
nyilatkozatot irattak alá velük, amely szerint nincs semmi követelésük a
lágerrel szemben, következtetjük, hogy haza szállitják őket. A magyar,
Paskulyák Gyula, ungvári volt városi kézbesitő, aki Radváncon lakott és
a családja is ott van. Őt még 1944-ben csukták le és 10.-évre itélték mint
magyar állampolgárt. Kérdés, hová fogják szállitani, nehezen hiszem,
hogy Ungvárra. Érdekes, hogy itt van 29. anyaországi magyar és azokkal
még semmi sem történik. De remélünk, hogy mind haza kerülünk. Imádkozzatok sokat. Recseg-ropog már az épület.
158. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 48. levele (26.)
Dubóka, 1953. jul. 4.134
+!
Édes Babykám és drága Gyermekeim!
Ma elszállitanak etáppal új helyre. Azt beszélik, hogy a szomszédságban levő Aktászra vagy Csurbáj-Nurára, de ez még nem biztos. Irjatok rögtön Mamáéknak is, hogy egyenlőre, amig uj cimemet nem kapják
meg, semmit erre a régi cimemre ne küldjenek. Éppen tegnap, az utolsó
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pillanatban kaptam meg Mamáéktól a 24.-ik csomagot, tehát ezzel ne
busuljanak. Leveles-keksz most sem volt csomagjukban. Új helyemről
nem tudom, fog-e sikerülni fekete-levelezést folytatni; majd meglátjuk. Tiliscsák és Szlivka, valamint Kovács János is itt maradnak. Az
anyaországi magyarokból VI/29-én elszállitottak innen 19.-et, de 4.-en
maradtak, közöttük szegény Kovács János is itt maradt. Allitólag haza
szállitották őket.
Nagy a zürzavar és igy még pontosan nem tudom a kárpátaljaiak
közül, kik jönnek velem. Eddig tudom: Gutman Pali, Goga János és Burkus Demeter jönnek.
159. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 49. (27.) levele
Dubóka, 1953. VII/7.
Édes Babykám!
Még be sem fejeztem levelemet és megtudtam, hogy ebből az etápból
visszatartottak, de ma egy ujabb etápba osztottak be, amely még nem tudni hová megy. Beszélnek két irányról: a Balchas tó környékére rézbányába,
vagy a Turkmen-csatorna épitéséhez. De ezek lehetnek csak találgatások. Jó
az Isten, megsegit. Tiliscsák Bandi marad, de Szlivka és egy Simonyák Miklós nevezetü kárpátaljai egyén jönnek velem. Mamáékat rögtön értesisd és
nyugtasd meg őket, hogy utolsó csomagjukat még itt kézhez kaptam. Imádkozzatok sokat, hogy adjon az Ur erőt keresztem viseléséhez.
Mindnyájatokat számtalanszor csókol:
Apu.
160. Bendász István hivatalosan küldött 15. levele
Омск, 19/VII. 1953 г.
Почтовая карточка
Любимая Жено и Дети!
Я жив и здоров. Посилку и письма посилайте на новую адресу:
город Омск п/я 123.
Целует Вас:
Стефан.
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161. Magdolna lányomtól hivatalosan kapott 13. levelem
28. VII. 1953.
Érk: 1951 VIIІ/8. 135
Дорогенький Няньочку!
Тепер у нас нікого немає дома. Мамка в Берегові у бабки уже
більше, як один місяць, Данило у Мукачеві у бабки, а Катерина і не
знаю де тепер знаходиться ци в Берегові ци в Мукачеві. Я мушу дома
сидіти, бо паспорт зійшов ще 9-го юлія та доки не зроблять мушу
сокотити хату. Та не лише позад того, а і треніровка у нас проходить
по волейболу. Хочемо назад стати чемпіонами республіки. Учити там
буду назад у Мічові. Там добре, яблок много, наварю леквару та буде
на цілу зиму всім. Був у нас недавно Семеді Янош він зараз шофером
робить в Ужгороді. Від тоді я зробилася маточков малому Андрійкові,
Андрія Сакалошового синові.
Няньочку, Пішта нам написав з старого міста два листи. Писав,
що перейде в другий город на роботу. Всі його дуже жалуєме і з
нетерпінням чекаєм додому. Бог поможе і ми скоро побачимося з ним.
Няньочку дорогий! Як прийде Мамка, то зразу посилку Вам
зашлемо, щоб Ви покушали на новому місці мало домашнього.
Прийшов додому Павел Староста Шенерчин чоловік, яка судьба,
говорили, що помер на туберкульоз, а він повернувся. Закінчили цього
року педучилище Миндія Юри Борового (куратора) Анна Івана Неймета
і Іван Ферчикув. Анна і Миндія по протекції у Копани будуть учити, а
Іван пушов у фізкультурний інститут учитися. То нічого, Няньочку, що
я не пішла вчитися я не пійду, лиш бы Ви здорові. Уже у нас у Копани
самі учителі. Директором майже Леньо буде і надалі. Зараз напишу і
Мамці і Бабці письмо. Цілує Вас Няньочку Ваша
Могдія.
162. Bendász István feleségétől kapott 53. hivatalos levele
53-го Август.
Érk: 1953 VIII/24.
Дорогий Стефане!
Пришла и я до Мукачева до Мамки учора, Доні и Котов теж туй
е. Магда в Берегові грали „волийбол” в неділю 2-го августа выиграли 1шу ціну(місце – Б. Д.) „фото” апарат та пуловер. Она пушла в понеділок
до Копани, а ми сюди. Зараз иду на моторі (автомобіль – Б. Д.) додому.
Мушу ити скоро, бо Могда иде до Тернополя грати волийбол в пятницу
135

Levelezőlap: гор. Омск. п/я 123. Бендас Стефану Михайловичу. Feladó: Севлюшский окр. с. В. Копаня
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або завтра. Мамка здорова. Слава Богу. Монціка теж хоче Тобі писати,
Котов и Доні теж. Много думаеме и на Тебе, безчисленно цілуеме Тебе Б.
Кедвеш Пиштукам! Бейла йеленлег Москвабо вон. Меддиg нем
тудом. (Брата, Бендас Бейлу із Львівської тюрми відправили у Москву
– Б. Д.). Мі чок меg водьунк. Нодьон гіаньозток. Варюк а чомагот, де
негезен йöн меg. Негиз ківарні. Левелеш кекс минден чомоgбaн мент,
мегет іш, ремилем меглелтед. Пиши когда можна.
Цилует Тебя Мария. 1953 VII 9
Дорогий Няньку!
Няньку стрийко Бейла поїхав в Москву йому говорив я, щоб він
і мене взяв, але не хотів. Вже від Нього ми одержали листа. Я добре
чувствую себе. Я е здесь в Мукачове, мне здесь очень хорошо. Я
закончил 7 класс и думаю учитися дальше в 8 классе. Много раз цілує
Ваші руки Ваш син Данило Бендас.
Дорогой Няньку!
Я ещë всегда здесь в Бабушки, но скоро уезджаю домой. Я ещë
на старом месте работы. Слышно было, что переведут, но пока ещë
ничего не сделано.
Магдалина в Тернополе играет с волейбольной командой за
первенство Украины.
Мы все здоровы, до свидания
Безчисленно руки целует Катя
163. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 50. (28.) levele
Omszk. 1953. aug. 30.136
+!
Édes Babykám és drága Gyermekeim!
Bár még új helyemre csomagot nem kaptam Tőletek, időm lévén megkezdtem levelem irását, Mamáéktól a 25.-ik csomagot aug. 16.-án kaptam
meg, és képzeld, milyen jó lélek az a drága jó Manci, annyira figyelmes volt
és gyors, hogy az itt levő 3000. fogoly közül én kaptam elsőnek csomagot,
bár sokaknak hozzátartozói itt laknak Omszk környékén és máskülönben is
mi kárpátaljaiak vagyunk a legtávolabbra valók. Küldött leveles-kekszet is
és 25. rubelt. Béláról ir benne, hogy járt Lembergbe hozzá. Dani is megtőltőtt egy kekszet, amelyben meghatóan irja le, milyen benyomást tett reá
a lembergi börtön látása. Szegény gyerek, irja, hogy elöntötték a könnyek,
amikor eszébe jutott, hogy az ő Apukája és Nagyapja is ezen a rettenetes
helyen voltak. Pedig szegény gyerek nem is a szovjet börtönt látta, csak a
„pereszilkát” és azt is csak kivülről.
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Tudom, hogy új cimemet már megkaptátok, mert Magdi rögtön válaszolt reá és megirta, hogy mindnyájan nyaraltok, ki merre, s csak ő egyedül
van otthon. Közben megkaptam a Beregszászból irt 2. társaslapot is a születésnapi jókivánatokkal, amiért köszönet. Bizony eljárt az idő felettem és
megkezdtem a második félszázadomat. Megkaptam a Munkácsról irt társaslevelet is, a Manci által magyarul, cirilbetükkel irt pár sorral együtt, amely
sorok szerencsésen átusztak a cenzurán.
Nem tudom még pontosan, hogy a 47. és 48. számu fekete-leveleimet megkaptátok-e, bár Magdi a levélben pedzi ezt. A 49. számu levelet
már innen irtam és benne részletesen leirtam keserves utazásunkat és új
helyünket. Ennek a levélnek a sorsáról semmit nem tudok, megkaptátok
vagy nem. Ird meg ezeket pontosan. Tehát Omszk városától 15-20 km-re
északra vagyunk egy lakatlan helyen, ahol csak láger láger mellett van és
pedig minden fajta. Legtőbbnyire bünöző rabok lágerei és politikai foglyok
lágere csak a miénk, az u. n. „камышлагер” (nád-láger), amely egész kicsi,
mert csak 12 000. emberből áll (a karagandai „песчаный лагер” 46 000
emberből állott) és négy „отделение” van. Én a harmadik otgyeleniában
vagyok és itt együtt vagyunk 20.-an kárpátaljaiak és pedig papjaink közül
még Szabó Jóska, Kökörcsény Pali és Szlivka, valamint Vass József técsői
kálvinista pap, Simonyák Miklós, Tóth Bence beregszászi, Lengyel Károly
ungvári, Kalenyuk György nagybocskói, Fejsza János beregszászi, Marina
György és Dán Juon alsóapsai oláhok, Hricák turjapászikai, Zjátyuk Mihály
priszlopi (később oroszvégi), Tokár Iván a nyágovai biró, Hricsák Nikoláj
lyutai, majd daróci mozdonyvezető, Pereszolyánik Jura poroskői, Máláska
Vaszily zádnyai, Orosz Atal munkácsi és Plákos Iván turjapolenai volt biró.
Papjaink közül Chira Sanyi és Zseltvay Miklós, a tőlünk 3. km-re fekvő
első otgyelenián vannak. Ez a láger eddig Kemerovszkon volt, amelyet teljes egészében áthoztak ide (10 000. ember) és Karagandából hoztak ide
2 000. embert. Karagandából még sok ezer embert máshova szállitottak, valószinüleg Vorkutára. Chira és Zseltvay Kemerovszkban voltak és az onnan
jöttek mondják, hogy papjaink közül Egressy Sanyit, Romzsa Nesztort és
Holis Tónit a szerzetest elszállitották Átájsetbe mint rokkantat és Dzuróvcsik Miskát is. Apa tehát a rokkantak lágerében van és lehet, hogy ezekkel
összekerül.
Igy tehát elhagyva Kazachsztánt, elkerültem Szibériába. Hol jobb az
éghajlat, egyenlőre nem tudom, de itt már legalább zöldel valami, amig ott
sivár volt minden. Remélem, hogy itt nem lesznek azok a rettenetes hóviharok, mint ahogy homokviharok nincsenek. Igaz, hogy itt augusztusban,
sok volt az eső és az időjárás már hüvös. Majd meglátjuk milyen lesz a tél.
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Itt, ezen a helyen, vagy új város fog épülni, vagy Omszknak egy külvárosa lesz. Épitik a rabok a sok a sok lakóházat, gyárat, középületet. Közvetlenül melletünk van egy bünöző-láger és a másik oldalról egy női láger.
Én a 61.-es számu brigádban vagyok. A brigadéros egy Jurgen nevü eszt, tanitó, inteligens, europai vágásu, jóakaratu fiu. Az egész brigád 25. évre elitéltekből áll. Nemzetiség szerint az egész brigád eszt csak mi 5.-en vagyunk
benne magyarok s mind az 5.-en papok: Szabó, Kökörcsény, Szlivka, Vass
és én. Mi egy óriási épitkezéshez járunk, az épitkezési terület egy pár km2 és
valószinüleg hadiépitkezés és tagadják, hogy mi épül; egyesek szerint egy
óriási villanytelep, mások szerint olajfinomitó. A munkák előrehalattával
majd ugyis megállapitjuk, mi lesz belőle. Brigádunk egyenlőre betonozással
és kőmüves munkával foglalkozik. Az eszt testvérek között abból a szempontból jó, hogy nem hallja az ember azokat a rettenetes káromkodásokat és
trágár beszédeket, amelyeket az oroszok és ukránok éjjel-nappal folytatnak
és nem lopnak mint azok, ezzel szemben munka szempontjából rossz, mert
munkás nép és ugy dolgoznak, hogy teljesen tönkre mennek, nevetik őket,
de nekik már ugylátszik vérükben van ez. Általában az esztek összetartóak
de borzastó önzők, fősvények és kicsinyesek. Ehhez az épitkezéshez naponkint 1900.-an járunk, a munkahely 2. km-re van a lágertől. Irtam már, hogy
ez a láger bünöző-láger volt és olyan piszkot, szenyt hagytak maguk után,
hogy nem tudjuk még mindég rendbe szedni. A piszoktól annyi a légy, hogy
rajszámra szállnak és a patkányok száma kimondhatatlan. Fürdő még nincs
és magunk mosunk magunkra. Az eredmény pedig az, hogy a vérhas máris
felütötte fejét.
Máskülönben ezen a lágerponton 20.-an vagyunk papok, és pedig
5.-en görögkatolikusak: Kökörcsény Pál, Szabó József, én és két galiciai
ukrán: Káhánec József, Baszladinszki István; 8. római-katolikus: 5. litván:
Skirmantász János, Aleőandrevicsusz Antal, Bulikász Broniszláv, Gruct
Romuáld, Komárász Zsigmond, 2. lett: Vojtinsz János, Vucinsz Péter és a
lengyel Rözska Sztaniszláv; 2. aposztata görögkatolikus, a mi Szlivkánk
és a galiciai Prokopovics Lyubomir; 2. volini ukrán právoszláv: Miszjácskó Vaszily és Naumovics Nikon; a kálvinista Vass József és 2. eszt
luteránus: Leena János és Lánszálu. Leenával már első lágeri napjaimtól
együtt vagyunk.
Babykám! Innen a cenzor nem hajlandó továbbitani a csomag átvételét nyugtázó levelezőlapokat, ha tehát nem fogtok ilyeneket kapni, ne
nyugtalankodjatok. A csomagokat rendesen átadják, nem azért, mintha a
csekisták megjavultak volna, vagy becsületesebbek lettek, csupán csak
azért, mert egymástól félnek, ki fogja hamarabb lecsukatni a másikat.
Mint jellemző dolgot jegyzem fel a következő dolgot: Itt van velem egy
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Endin nevezetü egyetemi tanár, docens. Az illető zsidó, amit nem is tagad,
de hiába is tagadná, mert az egész külseje és minden mozdulata ugyis elárulná kilétét. A filozófia tanára volt, képzeld világ hogy hol!! a leningrádi
právoszláv teológiai fakultáson. Ott adta elő a Marx-Engelsz-Lenin-Sztalin filozófiát. Kell-e még jobb bizonyiték arra vonatkozólag, milyen szerepet tölt be a Szovjetben a „právoszláv egyház”, Elek moszkvai pátriárka
vezetésével.
Ha Kató találkozik a Tiliscsák lányával, mondja meg nekiki, hogy
irja meg az apjának, hogy én Omszkban vagyok. Kovács János Dubókán
maradt és igy levéltovábbitást részére ne vállalj. Irjátok, hogy fényképet
küldtök. Várom, de a legbiztosabb csomagban küldeni. Misunak miért kellett megvállni a titkárságtól és különösen Munkácstól? Milyen szerepet tölt
be Huszton és az elődje, Danilovics, vagy kicsoda, hová lett? Ugy hallom,
hogy Begya Tibor, a volt szőllősi káplán, majd hetényi pap, nem irta alá és
Ungváron gyógyszertári raktárban dolgozik. Gribóvszkiról a Szoták sógoráról is azt mondják az öreg Kricsfalusyról is, a Jenő apjáról, aki Karácsfalván lakik. Alkalomadtán tudd meg ezt nekem és ird meg.
A gyerekek hol tanitanak? Remélem egészségesek vagytok.
Mindnyájatokat szeretettel csókol:
Apu.
164. Bendász István feleségétől kapott 56. hivatalos levele
Копаня 1953. 9-го. септ.
Érk: 1953 IX/26.
Дорогий Опку!
Сідаю та скоро Ти напишу. Як ся маеш? Здоровля у Тебе? Мы здорові. Діти теж на роботі. Могда пушла до Станіслава грати волийбол.
Котов в Оросіеві. Даніил поступив у 8 клас. Я тепер дуже занята. Анна
ходить на сотини урожай позаберати, помале треба брати. А я дома
усьо роблю. Посилку для Тебе лагожу. Не сердися, що досі посилку
ще не загнала. Усе за Тебе думаеме і нервожуся, що посилку не послала. Матеріальні обставини знаеш Опуко. Не треба Ти писати. Светтер
Ти раз синій зашлю, а у другий посилці зашлю добрый вовняный для
Тебе. Добре? Усі знакомі поздоровляють Тебе.
Опуко. Пишучи письма таким иззябла, вечора такі холодні уже.
В день тепло. Свиньу купила ще в юнію, за 500 руб. кг. 20 рубл из
колгозу. Такі дорогі свині що. Моя свиня не веприк. Мусай буде дати
вычистити. Лиш така істуча, постоянно бы іла. Тому ся радую дуже.
Так ня познае усе замною ходить. Кобысь видів сміяв бысь ся, Опу.
Была я и в Мукачеві у мамки, здорові – усі.
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Мамка се за Тебе думае.
Як Ты ся маеш? Любила бым Тебе видіти. В Берегові здорові тоже.
Тут усьо по старому жиеся.
Цілуеме Тебе Опуко безчисленно. Твоі.
Бийлукови тоже пишу.
165. A 21. számú „kekszes levél”
Magyarázat: Az 1953. szeptemberi csomagban, amelyben a
„Молитвословь” és a Szentírás is érkezett, ezen levélben volt a cukorka
begöngyölve.
Édes Apukánk! Küldöm az ima könyveket s egyuttal merészkedem,
egy levelet is irni Neked édes Apucikám. Istenem mikor lesz már az az idő,
hogy hallani is fogod Apu! Apu itthon vagy. Dani itt ül mellettem, s tanul az
asztalnál (az Annáék szobájában). S éppen mondja. Istenem csak már eljönne hamar az az idő mikor már én is mondhatnám az én apukám is már itthon
van. Anyu igazán mit is fogunk csinálni ha haza jön. Nyakába ugrunk mind
a 4-en egyszerre? Az örömtöl sirni fogunk és nevetni is. Tessék vigyázni
Apu az egészségére ezt Dani üzeni Neked. Ne idegeskedj Apu hála a jó Istennek semmi bajunk nincs. Irni ha nem irok az nem azt jelenti, hogy valami
bajunk van, közbe jön valami, s aztán az irás lemarad. Bosszant hogy, a csomag egy kicsit szegényes. De most a két lányt is ki kellett készíteni. Dani is
már jár az iskolába, könyveket kell venni. Tudod, hogy van ha jön a szeptember. Most Dohéj beveszi a kolhozba a szekeret, az ülést, azért kapok egy
kis élelmet. Darabán a füle botját sem hegyezi felém. Ugy hallom megint
elment Dombászra. Megint körül nézek mit adjak el. Az ebédlői szőnyeget
szeretném eladni. Mire olyan nagy lom. Csak a moly eszi meg. – Valahogy
mindég kikerül valami. – Hiába. Nem nagyon lehet eladni, semmi sem kell.
Veled busulunk Apu, hogy Te mennyit nélkülözöl, szenvedsz ott. –
Az a remény tartson, van neked itt 3+1 gyermeked, akik szeretettel
gondolnak Rád. S akárhogy is lenne nem hagynak el. Sohasem. – A láger
kis kopányba volt 40 gyerekre kellett volna főzni. De nem engedték meg,
hogy én főzzek. S aztán lemaradt, más ment helyébe, annak a tanítónak
az anyósa, aki rád tanuskodott Gátról. Sajnálom szegényt, úgy látszik nem
akarnak feledni.
Kató volt ott náluk, a gyerekek nem voltak otthon, csak a kicsi az
rém hercig csöpség, s olyan hidegen fogadták Katót, azt sem tudta máris
menjen-e. Ők nem birják segiteni, a levelet elküldtem Margitnak. De ne
szólj neki. –
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Fedorcsák már beköltözött az Ánca lakásába, a hívek segítségével kirenoválta. Ellened sem ellenem nem beszél. Még régebben volt Misunál panaszra, hogy engem ki a faluból. Mert ő nem tud létezni, mert még mindég
Bendász a pap. Misu leintette, hagyj te neki békét. stb stb. – ő él magának,
én magammnak. A múltkor az öreg Anna „szváhája” (nászasszonya) Bóráné
mondta, hogy igen érdeklődik, hogy élek én és miből? Sajnál, hogy te itt
hagytál. – Ő eleinte állandóan beszélt, spékelte a népet ellenem. De én nem
törődtem vele, Apu egy rossz szót sem szóltam senkinek. Mátyásné a fő barátnő volt. Ő beszélt velök, s hozzám is eljött. De én úgy vigyáztam ne szóljak semmit sem rájok. De mondtam, én őket nem ismerem semmi közöm
hozzájok, nem beszélek róluk se rosszat, sem jót. – Gulyánics Erzsike igen
melegen érdeklődött felőled. Mit szólsz az Andris halálához, a papékkal a
ház miatt veszekedtek, nem akart kiköltözni. S akkor Erzsike borzasztóan
kitört és panaszkodott. Bántotta, hogy miért is temettették Andrijt el vele,
az öregre fogja, hogy az öreg intézte igy.
Borzasztó a szaténáért mennyit fizetek, engem „odénalicsniknak” nem
kolhoz tagnak vagyok bevezetve. Most föl mentem a községházára s kértem
csináljanak valamit velem. Fery mondta, hogy most új törvények jönnek
és újonan fogják, összeírni. S velem is csinálnak majd valamit, legfeljebb
hozzá írnak valakihez, mint család tag. 400 rub. a hús, 150 a tej, 170 adó, 26
avansz (előleg) rozs, krumpli, széna. Nem kell nekem szaténa, Annának 1½
q krumpliért 275 rub. – hátha tojnám a pénzt, nem lenne elég erre.
Kopánya nagyon épül, haza jössz hát egész be lesz építve a Cserebin.
Tóni Kopánszky is épít házat. – Az emberek nagyon remélnek. Ugy várnak
haza. S mondják hogy fog Viktor repülni innen. –
Mátyásék Husztra költöztek vissza tanítani. Házat is építettek. Huszton.
Az öreg András jól vágja a dohányt? Apu irod, hogy nélkülözöl. Isten őriz, irjál mikor mi kell. Béláról nem tudunk semmit. Muszáj vagyok
írni M-ra, idegeskedem mi van? Referálok aztán a többi eseményről. Misu
is idegeskedik, hogy rá is kerül a sor. A szobánk most nagyszerű, van
benne hely, egy ágy van a sarokban az ablak mellett, ahol Te aludtál, s az
ágy mögé az ágytámlák, az ágy alatt a sodrony, az ablak előtt a divány az
ágy végébe Dani diványa, Annáék szobájától a 3-as szekrény, a sarokban
az ajtó előtt a felső ruha sifon, zongora az ajtó mögött, középen a sárga
körasztal, 2 zöld fotel. – Csak te hiányzol. Legyen a gyerekeknek otthonuk, legyen hol lenni. A ruháidat vegyem ki a ládából szellőzön, kint áll
bepakolva, megeszi a moly.
Apukám ugy sirok érted én nem birok nélküled létezni nem birom
megszokni, hogy nem vagy itthon várla, hiányzol. Jövök valahonnan ámitom magam, bent vagy mindég, előttem vagy. Te apu én rohamosan nem
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látok szemüveg nélkül. Nekem is hiányzik elől 2 fogam, az egyik fogam
állandóan fisztulás. Magdynak is kiesett elől egy foga. Tegnap haza jött
Luckból. A lányos volebál csapat nyert. Kapnak 1 órát vagy egy öltönyt.
(De a hajam még fekete.)
Spórolva élünk 1-szer, 2-tszer főzünk csak napjában. Paszulyt, krumplit paradicsomot összefőzünk, s behabarjuk, olyan jó leves féle. Mi is szoktunk válykát (vályog formájú fekete kenyér – a szerk.) venni. Aztán nyers
tejet vacsorázunk legtöbbnyire. Annáéktól kapunk. Az olaj az most rém drága 30 rub., a málé ára 650. A búza 550–500, a rozs 350–400, most az adó
rém sok: tehén tartási adó 300–400 rub., cukrot most lehet kapni rendesen
az üzletekben.
Hála Istennek kicserélték. Lehetne valahogy hozzá férkőzni szeret e
szivni? Mivel lehetne lekapni a lábáról? Ugy örülök, hogy a dohány sok
esetben jó neked. Küldöm is én Neked Apu, ez az arany.------Ne dolgozd agyon magad. Én most 25 rub. teszek be neked, Anna
küldi „zá vszákoje prosenije” (Minden jó kérelemre)
A gyerekek elég jól föl vannak most szerelve. Van cipőjük, ruhájuk is,
nekem is van. Valahogy toljuk a napokat.
A reményt nem adjuk föl. Te is Apu ne csüggedj.
Szeretettel ölelünk, csókolunk
Apukám édes! Rettegve teszem be a Misu által küldött imakönyvet.
Remélem még magad bontod föl a csomagot. Istenkém add hogy sikerülne. Van egy szentirás is, ha befér elküldöm most a csomagba mind a 2-tőt.
Fáj Apu érted a szívem, nagyon fáj édes egyetlen Apukánk. Ilyen nehéz
keresztre vállalkoztál hitünkért. Állandóan Rád gondolok a gyerekekkel. S
Meglásd jutalom jár érte. Haza vezérel a drága jó Isten, s a Szűzanya. Csak
tarts ki! légy kemény, hisz te kemény erős akaratú. „Ha vasöklökkel” is,
ami fáj nekem. De mi itthon, gondolj arra, megfordítva tárt karokkal várunk
minden nap. Kérjük a Mindenhatót vezéreljen haza. Adjon neked erőt, sok
lelki és testi erőt annak az elviseléséhez. Ne csüggedj! Sárika néni azt üzeni
kitartás, egészség stb stb stb. a viszontlátásra. Kell-e több, ez Nektek szól.
Apu is hallgat borzasztó, de a csomagokat átveszi.
Ezt a levelet ha elveszik ugy félek, csak még az egyszer ne bontanák
föl, reszkirozom aki mer, az nyer. Nem?
Ez a Kutlán fiatal ember aki elvette a zékány lányt ma temetik. Persze
Viktor. Fogat huztak és elvérzett. 2 gyereke maradt
Lenyóék ügye bonyadalmas, hosszú ügy. Az iskolát tovább kitódták,
téglát, cserepet vettek. S Lenyó eladott belőle. Furik Jura már 2 éve nem
tanított itt. Állítólag Juci és a férje kipiszkálták, most vissza akar jönni. S
itt tanít is. Most ő akart Lenyó ellen áskálódni. 2 pártra szakadt a tanítóság.
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Van itt egy Apsából jött milicista az elverte a történelem tanárnőt. Juci haragba van vele. Ezek is kezdtek piszkálódni, hozzájuk szegődött a nős, 2
gyerekes Vurszta tanító, ez egy borzasztó verhovinai ember, na meg a Szerhijék is. Majdnem „tyurma” (börtön – a szerk.) lett a vége, s hogy a butrunk
Lenyóéknál volt ezt is kezték már piszkálni.
Juci féltve őrizte a butrot, még a szobát is csukta. De akkor a szobában
ott lakott Nina és Jása, s ez a ronda Bábinec Vaszily folyton ott settenkedett
Juci körül és a zongorát kereste. A Jó Isten nem jön tényleg bottal verni. A
Bábinec Jura a katonaságból hazajött, s valamiféle ügye volt, ki tudja mit
csinált. Szőlősön volt a börtönben, s aztán elvitték Ungvárra a bezpekára.
Mi lett vele nem tudom, nem érdekel.
Bábinecz Vaszily a zongorát minden áron a klubba akarja vinni. Jött
az augusztus, én neki mentem Jucinak, hozzuk haza itt veszélyes. Jönnek
a tanítók, de Juci nem és nem. Én éjjel össze hívtam 7–8 embert s a hátukon a kerteken keresztül haza hoztunk mindent, 50 rubelembe került. De
egye fene.
Ha baj lesz, úgy határoztunk, hogy Juci meg akarta venni a zongorát,
de nem volt pénze fizetni. Kató vissza adta az előleget. Katóé a zongora és a
holmi. S most tényleg voltak nyomozók is. Katót is hívták. De szerencsésen
Kató nem volt itthon. Mátyásné is be lett hívatva a Szőlősi bezpekára akit
Juci jól kioktatott, hogy a szobában ő nem látott csak egy üres szekrényt,
ágyat, fonott garniturát, amit ő a papnétól vett. Még abba is bele kötöttek,
hogy én főztem a lágerben. A párt állítólag beleszólt és azért nem főztem
ott. Á, az nem nekem való.
Juci azt számította, hogy ingyen lesz zongorája, s ha nem hozzuk
haza, ott marad örökre nála.
166. Bendász István hivatalosan küldött 16. levele
Омск, 18 сентября 1953 г.
Любимые мои!
После продолжительного молчания, прося извинение, приветствую всех Вас. В первых сообщаю Вам, что мое здоровья совершенно
удовлетворительное. Надеюсь, что Вы тоже здоровы. На новый адрес
уже получил от Вас 1 письмо от Магдалины, 2 открытки, писанные из
Берегсаса и вашое общое письмо из Мукачева. В днях получил твою
открытку из дому писанную 31/VIII. От мамки уже 2 посилки получил,
одну 16VIII. а вторую в этих днях 15/1Х. В посилках послали по 25
руб. и получил и кексы „левелешные”, которые я настолько люблю.
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Напиши, что дети наши Катерина и Магдалина где работают,
c новым учебным годом на новые места попали, или на старых местах работают. Даниил уже в 8 класс поступил; растет молодое поколение наше. Обещанную семейную фотографию ожидаю от Вас,
только не в письме, но в посилке пошлите. Приближается зима, я
хорошо одетый и так кроме свитера жадную другую одежу не посилайте мне.
Передайте привет моим друзям из которыми я ежедневно вместе работал, Чонтоши Йошка, Визницеи Янош, Быкиньи Поли и
Тичыи Реф. Лелкис, и сегодня я сними (в думках моих) и с любовию
относятся к Вам. Привет и прочим моим друзям и знакомым.
Напишите, брат мой Бейла где устроился на работу и на какую? А Мишу из каких причин оставил любимый свой город Мукачево и почему и в каком качестве устроился в Хусте? Тетя Сарлотта
охотна ли исполнить свое обещание и подати Вам материальную
поддержку или только болтает языком.
Искренно целует всех Вас:
Стефан.
Magyarázat: Tudatom, hogy velem vannak paptársaim közül Szabó József csontosi, Szlivka János felsőviznicei és Kökörcsényi Pál bökényi papok, valamint a técsői református pap, Vass József. – Misu az
aposztata öcsém.
167. Magdolna lányomtól hivatalosan kapott 14. levelem
Одесса
21. ІХ. 1953 р.
Érk: 1953 Х/10137
Дорогий Няньочку!
Навірно здивуєтеся, як Ваша дочка попала в Одесу. Появилася
я в Одесі дуже легко і не лиш сама, а вся наша волейбольна команда.
Виграли ми первоє місто по Україні і тепер 12 октября будемо грати за
першість СРСР, а до 12-го нас тут в Одесі тринірують. Добре, бо хоч не
сижу в тому Мічові, а гроші одержу хоч як, там за мене учать, а гроші
дістану я, та не добре? Няньочку, як би Ви могли увидіти, які файні настольні часи ми дістали за перше місто, я би і не знаю що дала за них
все, що у мене тільки є. Одеса город дуже гарний, купалися ми в морі
і бачили, як грають волейбол майстри спорту, які грали на першість
світу. Недавно ми, Няньочку, всі фотографувалися і зашле Мамка фо137

Levelezőlap: Érk: 1953 Х/10. г. Омск п/я 123. Бендас Степану Михайловичу. Feladó: г. Одесса Бендас М. С.
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токарточку і Вам, щоб ми були всі разом, хоч так, як не іначе. Данило
залишився ходити в школу в Копані, закінчить 8-ий клас, а дале, як
буде побачимо.
Много не пишу, бо уже у нас отбой. Кажда мінута у нас розрахована, не дають і дихнути, ганяють, тринірують.
Цілую руки Ваші Няньочку Могда.
Всі наші дівчата (волейболісти) поздоровляють Вас дуже красно
і цілують руки.
168. Bendász Magdolna levele édesanyjának
A családtagok egymás közötti levelezése az én ügyemben (5.)
Odessza
21. IX. 1953.
Drága jó Anyuka!
Ma olyan nagy ünnep van nem csak azért mert Mária nap van, hanem
azért is mert az én Anyukámnak születés és névnapja van ma. Kivánom
Anyukának először is, hogy tessék nagyon sokáig élni, csak több boldogsággal mint most. Mert mit ér az, hogyha mi mind otthon vagyunk és nincs
otthon Apu akire nekünk olyan nagy szükségünk van. Meg tetszik látni,
hogy jövőre már sokkal boldogabb születés napja lesz Anyukának, mindnyájan otthon leszünk és csinálunk egy mulatságot.
Többet nem irok csak majd ha tetszik válaszolni a levelemre.
Kezeit csókolja Anyukának
Magdi.
Tessék mondani Irmának és Daninak, hogy irjanak.
169. Bendász István feleségétől kapott 54. hivatalos levele
Érk: 1953 IX/14.
Дорогий Стефане! Перебач што не писала я Тобі уже 2 тыждні. Не
мала ніяк часу до писаня. Туй была Мамка і діти 3 тыжні на канікули, знаеш як то е коли много нас. Варити, варити непрестанно. Доні прийшов до
дому, у нас завтра зачинаеся школа. Катов і Магду нині я выпаковала теж
на роботу. Самі из Доніом (Тепер). Тепер для Тебе буду посилку ладити.
Много взпоминаеме Вас и од Опка ще ние письма нервозить мене дуже.
Ты як ся маеш? Поздоровляють знакомі. И мы поздоровляеме.
Цілуеме Тебе. Твоі.
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170. Magdolna lányomtól hivatalosan kapott 15. levelem
6. Х. 1953.
Одесса.
Érk: 1953 Х/20138
Дорогенький Няньочку!
Ми ще все находимося в Одесі і я вирішила написати Вам, Няньочку, звідси ще одного листа. Звідси можна, бо тут більше часу, як в
Мічові. Сьогодні дістала я листа від Мамки, в якому вона мені написала,
що дістали недавно письмо від Пішти, якого перемістили вже блище і
на краще місто. Ісе всіх нас дуже радує, но ми би його вже дуже любили
видіти дома, межи нами. Но прийде вже і тот час скоро. Няньочку, живемо ми туй дуже добре ще тепло, купаємося в Чорному морі, лиш мало
на треніровці тяжко, бо дуже ганяють, но ото нич, хоть мало а „вонолок” поправляться, бо і так много важу, аж 64 кілограми. Були ми тут в
оперному театрі недавно, дуже файний театр майфайний по всій Европі.
Дають нам туй на один день 25 рубльові талони, ми їх проміняємо на
гроші 10 рублів з’їме, а за другі все щось куплю госношное. Купилам
Вам Няньочку туй светер не дуже файний айбо доста теплий і не дуже
дорогий, но якби і дорогий для Вас Няньочку не шкодую і сама себе. Як
понесу додому, то Мамочка вишле. Це куплю і зокнії якісь добрі теплі,
якщо будуть. Може Ви і не знаєте котрі дівчата грають волейбол, я зараз
напишу: Женія, Анна Шеверяня (кураторова) Анна Неймет Івана Нейметового, де бутор, Марія Фурик (Івана Фурикового, що коло Андрія Фурика куратора живе, Ольга Неймет Шеньерчина і я – Могда попова. Вже
всі мене Могдою звуть, бо я сержуся за Дуція. Всі дуже добрі дівчата і
дуже Вас люблять. Правда Мамка написала мені ще одну новину, що у
Копани завели радіо тепер ходь не сумно людям. Но нет? Живемо туй по
троє в кімнаті в одній Женя, Анна Нейметка і я, а у другій другі три у 9
– годин по нашому в 11 по московському вже всі мусимо спати, а рано в
6 моск. вставати, на нас тут дуже сокотять, вчора ми були на медосмотрі,
так, що нічого, Няньку не журіться зі мною, бо Мамка дуже журиться
задар їй пишу, що всë в порядку, біда ніяка не станеся, ми на себе уважаємо. Виділи ми туй ігри дуже інтересні по волейболу. Грали чемпіони,
які зайняли перше місто по місту, всі майстри і заслужені майстри спорту. Айбо тоты прекрасно грають ми так надивилися аж спати не могли.
12-го октобра починаються наші ігри, а 18-го кінчаються, десь так
около 25-го і я „гозо вандлізую”. Назад у свій славний Мічов-град до
свого І-ІІІ-го класу. За сей місяць, що не учимо гроші нам туй дадуть, так
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що ми нич не утратимо і побували в Одесі-матушці межи „толвоями”, но
нам нічого ще боятися, бо грошей у нас дуже мало.
Дуже Вас красно поздоровляють всі наші волейболістки.
Цілую руки і Вас Няньочку багато раз Вас дуже любима дочка Магдалина.
171. Sógornőmtől, Bendefi-Bendász Bélánétól hivatalos úton kapott 2. levél
1953 Х/12
Érk: 1953 X/27.139
D. J. К.
Дорогой Стефан!
От Бейлы мы получили 7-ое извещение. Два попередных извещений мы не получили. Адреса Бейлы Соликамск п/я 244/4 м. з. Неве нем
Бендефи гонем а риги. Не знаю чому валтозтоттак мег. Думаю от Тебя это
на 1200 км. есть. От Мишки то письмо небудет публиковано – и по той
причине не могу Тебе его послати. Мишка не здоров. Слабый, в церкве
под час литургии стается ему плохо. На днях заляла его кровь. Не знает
причену болезни, Он к врачу не хочет итти. Мамка здорова. Пишта бачит
бинтетиш был теттик Хустро а зтем Берегсас мелли модьар парохиаро.
Копик фиа лопот а першельбыл а Куратор лефогто. Мишу чок гельеттешитетт Хустон. Мош ит вигез. Алдозтатни нем туд ремег а кезе. Терезия
знаєш, что Янош и Пишти в месте находятся. В последную посылку я
забыла в ложить для Тебя деньги. В следующей я Тебе больше пошлю.
Нем тудом мег иртені гова лет кит левелем амит нем каптал мег. Ин беле
теттем. Все мы с любовию и много раз целием
Манци
172. Bendász István feleségétől kapott 55. hivatalos levele
Копаня 14-го Окт 53.
1953 Х/30
Дорогий Наш Опуко!
Получил посилку на бізівно од Нас? Письмо Твое получили штось
18-септ. писав. Од синка нашего чекаю письмо, не знаю немае, часу писати, здоровый або нет што не пише? Нервожуся через то дуже. Ты пишеш
штось здоровый. Слава Богу. Мы ся маеме добре жиеме помале. Без Тебе
дуже тяжко Опу! Боже коли уже прийдеш Ты додому межи діти, хибиш
нам дуже. Така у нас тепла погода. Люди ся радують. Оссінню роботу
можут легко поробити.
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Юра Фурик учитель хворый селезінь хворый у него. Білоі крови май
булше мае, так чую, што и учити не буде май булше 3-4 годи, може сесю
хвороту лічити, казала його жона. Тета загнала посилку Опкові, „анцуг”
дітьом на платя, бордовый шовк, а под. речи. Пише сокоти здоровля, абысь
не застудився, Ти – будь кріпкий і цілуе Тебе много раз. Рацин повдовів,
жона умерла. А представ собі Опуко, учора Ірина Грицишчукова (учора)
ся росписала из ним. Дівчата не хотіли, плакали. Радіо гуде на ціле село,
и тепер. Нині Покрови. До 10 людей идуть, міняются, сокотити мелай в
колгозі, бо крадуть. И Андрій иде. Павликот меґ фоґтак. Юру Доробант іш,
сегиньек.
О Слівко Янош фелешиґе ирдеклыдыт Монцінал, годь веле водь е?
(Дружина о. Яноша Сливки інтересувалася у Монціки чи Ти є разом з її
чоловіком – Б. Д.)
Юреґа учора быв туй говорив за Тебе, 3-тий раз ся уженив мае, дівочку поздоровляе Тебе, каже любив бы из Тобою говорити. Свиня наша дуже
файно правиться 9 місачное. Так ість. Монці писала мені, пише што гроші
пошле Тобі в посилці. Светтер добрый? дочасно добрый. Пошлю ще ти.
Много за Тебе згадуеме, говориме, журимеся за Тебе Опку!
Посилку опять Ти пошлю, а пошлю ще новіші фотки.
Доні ся учит добре. Діти здорові. Магда писала Тобі. Получив писмо
– из Одесси? Чекаю іі додому. Катов здорова, занята на роботі.
Усьо инак по старому в селі. Люде знакомі поздоровляють Тебе, усе
згадують за Тебе. Поланя сиділа перше, звідуе кому пишу? И она дуже красно поздоровляе Тебе, а усе думае на Тебе, як ся Ты маеш? Што робиш. Юры
Боры донька, Мийдія, учить туй ІІ клас.
Поздоровляеме Тебе и цілуеме.
Твоі.
173. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 52. (29.) levele
Omszk, 1953. okt. 20.140
+!
Édes jó Babykám és drága Gyermekeim!
Utolsó leveledből ugy veszem ki, hogy 50. számu levelemet megkaptátok. A csomagban ird meg pontosan számszerint melyik leveleimet kaptátok
meg a 47. számutól kezdve. Csomagotok megérkezése után rögtön irtam és
időm sem volt alaposan megnézni a fényképeket s igy ott nem is referáltam
140

Cím: УССР. Закарпатская область. Севлюшский район. село: Великая-Копаня № 99. Чонка Андрей
Иванович .
(Banderolba volt csomagolva, de a postán nem vették fel ebben az alakban. – B. I.)
Feladó: гор. Омськ. ул. Сталина № 32. Чонка Иван Іванович.

- 257 -

róluk bővebben. A „kis” családkép szerintem jól sikerült, talán mintha Kató
nem teljesen élethű, ellenben Magdi és Dani nagyon jól sikerültek. Te jól tartod magad, látszik bár rajtad az élet fáradsága és a lelkiszenvedés. A legjobban Dani lepett meg, milyen nagy fiu lett már s frizurában még nem is láttam,
bár lelkileg is olyan szépen fejlődne mint testileg. A „nagy” családiképen Te
nem sikerültél, de csak annyiban, hogy testtartásod természetellenes. Mama,
„az örök ifju” ugy néz ki, mintha testvéretek volna, hála Istennek nagyon jól
tartja magát. Gabi felett mintha megállott volna az idő, ugy néz ki, mint nagylány korában. Katus, látom teljesen megőszült, aki ezt nem tudja, a képről
hirtelen szőkének képzelné. Feri a régi. Zsuzsit rögtön megismertem örökös
mosolygós arckifejezéséről. A Kаtus gyermekei megnőttek és sokat változtak. A mi gyermekeink itt is természetesek. Jó, hogy elküldtétek a képeket,
mert már kezdtek elmosódni előttem vonásaitok. Este és reggel megnézem
képeiteket, ezzel indulok és térek vissza munkáról. Irod leveledben, hogy arra
nem is mersz gondolni, de nagyon szeretnél rólam egy fényképet. Fényképet, sajnos nem lehet szerezni, de mellékelve küldök magamról két képet.
A ceruzarajzot, nyári öltözetben, augusztusban rajzolta egy Vaszili Pál nevű
galiciai egyén, aki állitólag gör.-kat. teológus volt. Az olajfestményt pedig
október közepén, már téli öltözetben festette rólam egy Chomicsenka Konstantin nevü dnyepropetrovszki ukrán festő és azt mondják, hogy élethű. Csak
borzasztóan félt a számot odafesteni és azért pótlólag, Kató fesse a számot
oda olajfestékkel a jobb mellemre és a sapkám elejére számomat, az „Л –
858”-at. A képeket őrizzétek jól, legalább ennyi maradjon utánam. Meglepp
benneteket a szakál. Igen! ujra szakált eresztettem. Tavasszal az ügyek ugy
kezdtek alakulni, hogy nagy volt a remény a felszabadulásra. Meg akartalak
benneteket lepni és szakálasan beállitani, és igy Nagypéntektől, április 3.-tól
nem borotválkoztam. A szakálviselést a lágerben nem engedélyezik és sok
harcomba került, de eddig még sikerült megmentenem, nem tudom azonban,
meddig fog ez sikerülni. Az egész lágerben én vagyok az egyedüli szakálos és
a szakálom a képeken egy fél éves. A bajuszom még tartja magát, az egészen
fekete, de a szakálom már háromnegyed részben ősz. A szakállal összefügésben irom, hogy küldjetek egy jó erős, nem nagyon sűrű zsebfésüt. A szakálom
teljesen göndör és sűrű.
Itt már tél van. A szeptemberi fagyok után, október 5.-én leeset a hó.
Vannak ugyan még melegebb napok is, de a hó mulik is, de esik is. A szelek
is erősek és gyakoriak, akárcsak Karagandában. Legújabban itt a szvetterek
viselését is tiltják és azért az igért másik szvettert ne is küldjétek, máskülönben is a küldött szvetter teljesen megfelelő, ha véletlenül engedélyeznék a
viselését és nagy hideg esetén még a régi szvetterem roncsai is megvannak.
Máskülönben is még mindég irodában dolgdozom és remélem, sikerülni
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fog ott ki is telelni. T.i. a névrokonom naponta 1-2. „verchovina-cigarettát”
elsziv nálam és igy igyekszik maga mellett tartani. Jellemző az orosz életszinvonalra, jobban mondva a szovjetszinvonalra, hogy a lágerekben már
egész közmondássá vált: „Верховину маеш, на работе отдыхаеш; сало
маеш, дома оставаеш”, azaz, egy verchovina-cigarettáért eltürik, hogy ne
dolgozzál a munkán, egy darabka szalonáért pedig azt is elnézik, hogy ki se
menj munkába, hanem otthon maradhatsz, természtesen ezt nem lehet szószerint venni, mintha valóban igy is volna, mert a csekisták azt nem engedik,
de tény, hogy sok előnyt lehet szerezni ezek által, t.i. az orosz cigaretták,
amelyek orosz dohányból készültek olyan komiszak, hogy a „verchovina”
finomság mellette és a szalona a szovjetembernek, álmai netovábbja.
Mamától e hó 15.-én megkaptam a 27.-ik csomagot (ide már a 3.-ik),
mint rendesen, tele finomságokkal. Volt benne leveleskeksz is. Többek között
Manci panaszkodik benne, hogy nem irok neki, pedig irok, de valahogy az ő
levelei nem mennek. Idemellékelve irok neki is egy levelet, továbbitsd Nekik,
lehet, hogy a munkácsi postán a cseka elkobozza. Szegény Manci, szivemből
sajnálom, hisz igazán olyan jó lélek, hogy nem akármelyik testvért lehet vele
összehasonlitani. Amikor Bélát elvitték, azt hittem, hogy most már ritkábban
fogok Tőlük csomagot kapni, és éppen forditva, most még gyakrabban küldenek mint azelőtt. Mivel a kezeden keresztűl megy az a levél, nem irom le
Neked is külön azokat a dolgokat, amit Nektek és Nekik is szántam.
A mi lágerünk szomszédságban van 2. láger bünöző foglyokkal, tehát
nem politikaiakkal. Az egyik férfi, a másik női láger. A férfi lágert hirtelen
kiüritették a napokban és most már ott is politikai foglyok vannak, a mi lágerünknek 5.-ik pontja. Honnan hoztak ide rabokat és kiket, még nem tudjuk.
Magditól kaptam Odeszából egy levelet. Szeretném tudni, ki az a 11.
egyén, akivel együtt turázik és aratja a babérokat a volebálban. És ezek a
fényes eredmények sem segitenek, hogy valahová közelebb helyezzék tanitani? Igazán háládatlanok.
Leveleiteket rendesen kapom meg és ugy látom, a cenzor nem sokat
törődik velük, azért irjál bővebben és mindenről, a kényesebb dolgokat irhatod félig oroszul, félig magyarul. A fekete-leveleim megérkezését ugy
nyuktázd, hogy ird meg, hogy Pista szept. 27.-én irt nekünk, azaz a levél
dátumát irjátok meg. A képek megérkezéséről pedig rögtön értesits ilyen
alakban, hogy Pista fényképet küldött magáról, tudod, hogy nyuktalan leszek, amig ezt az értesitést meg nem kapom. A leveles-kekszben pedig majd
leirod részletesen véleményedet a képekről. Tény az, hogy a sok szenvedés
visszatükröződik a képekről, de ez csak a testre vonatkozik, mert lelkileg én
nem érzem magamat megtörtnek. Sőt lelkileg oly erősnek érzem magamat,
hogy tizszeres ilyen szenvedés sem tudna megtörni.
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Melyik Popovicska halt meg? a sizmatikus Popovicsnak az anyja?
Szeretnék részleteket tudni az Orosz Péter haláláról. Azt is irták, hogy Kövesd és Falucska között a cserjésben találták agyonlőve. És a Csépes halála
felül is érdeklődj, hogy és mi módon halt meg és hol; hiszen még olyan
fiatal és amellett életerős ember volt. Baleset következtében halt meg, vagy
megbetegedett? Nálunk is sokan halnak, részben baleset folytán, részben
járványos betegségek következtében. A vérhas járvány már elmulásban van,
de ezzel szemben a hastifusz üti fel fejét és halálos áldozatai is vannak már.
A fogaimra vonatkozólag csak anyit, hogy beadtam egy kérvényt azzal, hogy lágerben vesztettem el a fogaimat és azért kérem azok megcsináltatását. Megvárom a választ s addig hagyjuk függőben ezt a kérdést.
Erősnek és egészségesnek érzem mamgam és nap-nap mellett járok ki
a munkahelyre. Remélem, addig már 51. sz. levelemet is megkaptátok s igy
tudjátok, kivel vagyok együtt.
Számtalanszor csókol mindnyájatokat:
Pista.
NB. Magdi irja, hogy vett nekem egy szvettert. Istenem! de figyelmes
jó gyermekekkel áldottál meg. Örülök, de fáj is, hogy ide jutottam, hogy a
gyermekeim tartanak el, amikor tulajdonképen nekem kellene őket segiteni.
174. Katalin leányomtól hivatalos úton kapott 12. levél
(Nagymuzsaj?)141
Érk: 1953 X/30142
Дорогой Няньку!
Пришла осень и я снова здесь в Оросиеве. Очень много переношу
за то, что на свет родилась. Каждый только у меня утирает ноги. Всегда
терпеть-терпеть. Это ничего. Я терпеть могу безконечно. Очень много у
нас работы. Когда какая найдëтся.
Теперь хочу купить Магдалине велосипед, потому, что ей очень
много нужно ходить пешком. Когда вернëтся из Одессы, это мы и сделаем. Теперь пошили ей новое, хорошое пальто.
Здесь есть у нас директором Сливка Иван Иванович из Давыдкова
(женат). Кто он? Я его никак не знаю. Очень простой человек. Мы все
живëм по старому, Берговская бабушка была, очень больная, но уже ей
стало лучше. Дедушка тоже был больной на серце, был в санатории. Наверно скоро придëт и он домой.
A levél megírásának a helye és időpontja nem szerepel. A postai borítékon a feladás hely: Kárpátalja, Nagymuzsaj (Закарпат. обл. Мужиево, СССР)
Katalin abban az időben Sárosorosziban tanított, amely közel fekszik Nagymuzsalyhoz, ahol feltételezhetően
postára adta a levelet. A levél keltezése sem szerepel rajta. A küldeményeket a feladástól számítva 20-25 nap
alatt kézbesítették. Így vélhetően a levél írása október hónap elején lehetett.
142
Címzés: г. Омск П/я 123. Бендас Степану Михайловичу Feladó: Закарп. обл.
141
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Немножко холодно стало. Приходит зима. Дома я не была как 20
сентября 1953 года. Катя говорит, что еë отец Вашим наследником. (дочь
о. Михаила Тербана, что ее отуц тоже находится в ГУЛАГе – Б. Д.)
Безчисленно руки целует дочь: Катерина.
Продолжение. У меня уродилось приблизительно 2 центера просоняшнику. Нужно газдовать. Поросëнок растëт и набирает на себя, толстеет. Мамка с этим занимается. Фотокарточки получиш?
Катя.
175. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 53. (30.) levele
Omszk, 1953. okt. 29.143
Édes jó Babykám!
A mellékelt portrémat és a Vass Jóska portréját megpróbáltuk ajánl
va elküldeni nektek, de a postán ilyen begönygölitett alakban (banderol)
nem hajlandók felvenni ajánlva. Igy nem maradt más hátra, mint csomag
alakjában feladni, azaz a „postásunkat” megkértük, hogy csomagolja be
és mint csomagot adja fel. De, hogy ne legyen két csomag, egybe tettük.
Légy tehát jó a másikat eljuttatni Técsőre, de hogy biztos legyen a dolog,
ugy intézd, hogy a tekercsben levő cimre irj egy lapot, amelyben ird meg,
hogy fáradjon le hozzád, mivel fontos közlendőd van férjére vonatkozólag. Az illetővel mi, nem csak, hogy együt vagyunk, de nagyon is jóban
vagyunk.
Azóta megtudtam, hogy a szomszéd lágerben Tájsetből hoztak embereket és papjaink közül ott van Dzurócsik Miska, Romzsa Nesztor és Pap
Simon az alsóapsai oláh pap és ott van Mészáros Tibor a veszprémi püspök
titkára is és több magyar katolikus. Alig egy pár méterre vagyunk egymástól,
de még csak látni sem láthatjuk egymást.
Azóta kaptam Magditól még egy levelet Odeszából és tegnap Mancitól kaptam levelet félig oroszul félig magyarul irva. Ir a Misu szerencsétlen
esetéről, amelyt azonban én már előzőleg tudtam, mert másoknak már irták.
Szegény fiut szivemből sajnálom és kérem a jó Istent, adja meg kegyelmét,
hogy legalább a lelkét mentse meg. Elképzelem szegény Mamának a helyzetét és érzéseit. Szegényt, de nagyon látogatja az Isten. Irjál majd részletesen a
dologról, hogy történt és milyenek a fejlemények.
Szerettel csókol:
Pista.

143

Cím: Закарпатская область. Севалюшский район. село: Великая-Копаня № 99 Чонка Андрей Иванович.
Feladó: (A levél a portrékat tartalmazó csomagban jött, s feladója egy előttem ismeretlen nevü soför volt). – B. I.
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176. Bendász István feleségétől kapott 57. hivatalos levele
Копаня 22-го
Érk: 1953 X/15.
Дорогенький Опуко!
Посилку ще 15-го септ. дала на пошту про Тебе. Загнала Ти светтер. Буде раз Ти дочасно, доки пошлю май теплий. Як Ти ведеся здоровля? Мы здорові. Не журися из нами. За Тебе мы ся суетиме, що із Тобою
итд...? Сынок загнав нам письмо, ще аugусті писав. Тебе поздоровляе,
переже писав, я ще не дустала. Може думаш, що радуемеся дуже. За
Тебе звідуе. Чийпеш Йончі Міцічин (Полдина сестра) умер уже 2 місаці. (Повідомлення, що о. Иван Чейпеш помер у таборі ГУЛАГу – Б. Д.)
3 місаці быв у болниці позавчора телеграма была. Тонія Копанського
сестра, она казала, що была на праздник, тай чула там, фештеттик о
темпломот, гетен сентелтик мег. Тоні кум (о. Бачкай Антон теж був
там між тими сімома – Б. Д.) теж быв там. Дала выкорошати свиньку
у суботу, удалося. Ість добре. Бийлукови теж хочу писати, Нянькови,
Монціці, Мамці. Фотографіи бізівно получив Няньку? Доста добрі?
Можуть быти? У слідуючій посилці опят якісь зашлю. Най будеме хоть
на фотках коло Тебе. Солодкий Опуко. Так ми серце болит за Тебе, що
не можу Ти исписати. Коли згадаю лиш сльози ми потечут. Віруй міні.
Мусиме сяк, от Тебе розлучно, жити? Але Божа сила Велика. Сокотися
Опукам, абысь ся якось не застудив и не похворів. Такся журю. Ты из
жалудком из черевом усе бідовав дома. А там не бідуеш? Діти просать
Тебе, Мамко напишіт Опунок, най гадкуе себе тілесно і душевно. Будь
кріпкий, не журися. Що выжуриш, мы усе за Тебе не забываеме Опуко,
усе держ перед собоу Опуко. Ще мусиш жити. Сокоти себе.
Коло Гандерки Ержіі е радіо. Аж до нас чути. И до хижей заведут
теж и віллонь (електрику – Б. Д.) так кажут. Нянькови зуби готові. Марта сусіда переправила хижу. Мішка Нимет строить нову хижу. Юндіско
(учитель, Сакалош Юрій – Б. Д.) перемішчений до Грушова учити. Е
новый директор у школі, украинец. Діти роблят на своюм старум місті
Оросі і (Мічов приселку.)
Знакомі поздоровляють. Звідують за Тебе. Ми Тебе цілуеме Опуко.
Безчисленно думаеме Твоі діти и Я.
Инак усьо, як Ти дома быв стоит. Учора мала нароженя. Дустала од
дітей на шовковое платя, косиці, яблока, сироти діточки, ангелики наші.
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177. Bendász István feleségétől kapott 58. hivatalos levele
Септ 28-го. 53.
Érk: 1953 X/14.
Любый Стефанку!
Получили од Тебе писмо 26 септ. Велику радость маеме. Не можеш
собі приставити! Слава Богу, щось здоровый! Мы здорові. Діти на старум
місті работают. Даніил росте, добрый хлопец. Светтер Ти ще другий пошлю
май добрый. Будуть два, мож буде міняти. Знакомі поздоровляют. Бийла в
Солікамску е. (Брат о. Стефана, Бендас Бейла вже у таборі ГУЛАГу знаходиться – Б. Д.). Міша (Бендас Михайло і далі в православній єпархії працює
– Б. Д.) в Мукачеві назад там де быв. Тëта обіцяе що поможе матеріально.
Не журися. Ты лиш сокоти себе. Я ся радую, що поможе Тëта нам. И Ты ся
радуй. Радіо уже фунгуе. Рано в 5 годин, до вечера 10 ч. До нас чути добре.
Стара Поповичка умерла, прятали 20-го септ. Магда в Одесі е на
волийбол, были у Станиславови, выиграли 1 ціну (місце – Б. Д.) 1 більш
столовый часуника (в нагороду кожен член команди отримав годинник –
Б. Д.), 20 окт. прийде додому. Місто неі учать.
Доніловіч П. (підписаний о. Стефан Данилович – Б. Д.) в пензіі.
Погода дуже файна, тепло. У Вас Опуко холодно? Одночасно пишу Бийлови. Опкови, Тубі, до Берегова, Мукачова і дітьом.
Цілу канцеларію одоперла. Из Ганусинцьом жие Бетинцьова Моргіта. Она формально ся розвела з мужом. Свиня за горошаньом добре
ість. Нині уже 3 день.
Опуко! Так ми за Тебе тяжко, усе з дітьми згадуеме Тебе.
Цілуеме Тебе Діти и Я.
178. Bendász István feleségétől kapott 59. hivatalos levele
В Копаня. 7-го Окт.
Érk: 1953 X/24.
Дорогий Опку!
Велику радость мали, из посилки учора получили извешченіе. Сяк
я супокуйна, што на певно получив посилку. Усе ся журю абысь получив. Там светер дочасно, доки май теплый не зашлю. – Фотографіи наші.
Доні вырус? Великий хлопчик уже! Сокочу я на діти. Думала я, сеі ночи
не могла спати. Выдумала, що най Ти пошлю из сих вовняных светтерів,
що дітьом дала ще в Ясіню выплести. Ще ты дома быв. Они не носять,
що кусае іх вовна. Выпороти шкода і довго, спереду ся ґомбае, теплі
мало ношені. Гріло бы Тобі, поперек – груди. Доні теж не любить бо
кусае його. Я му инакий купила.
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Що раз на Тебе думаю. Журюся Опуко. Що я так далеко из дітми
од Тебе. – Ты там самий без мене. Як Ты жиеш без нас? Сокоти здоровля
абысь ся незастудив. Іч не журися. – Твое Письмо получили, так нас потішило, щось здоровый. Посилку Ти коло 20-го 25-го пошлю. – Синок
теж послав писмо. Пишу Ти абысь ся радовав. Настав студеный час, захолодло щось. Анна своі сотини на щастя забрала додому. – Ще тепло
было. Свиня выкорошана. Удалося ість, дуже поправилася. Кобы лиш
іла буде у посилки Тобі гнати. Бийлуко у Соликамску. Молотовс. обл. –
Усе і йому пишу. Поздоровляють Тебе знакомі.
И мы Тя цідуеме безчисленно. Твоі.
Ще ти пошлю фотки? В посилці. Мі здорові, Могда ще в Одессі.
Учора получила од неі письмо. Даніил тоже.
179. Bendász István feleségétől kapott 60. hivatalos levele
Великая Копаня: 20. 10. 53
Érk: 1953 XІ/5
Опуко! Сідаю та пишу Ти. Така зажурена щось, за Тобою ми тяжко. Здогадаю за Тебе та лиш слльози ми потечут. Думаю що сяду писати та ходь так из Тобою поговорю. Коли я Тебе буду уже видіти Опу.
Як Твое здоровля? Мы здорові, не журися из нами.
Посилку Ти буду ладити уже. Открытку Даніил получив од Тебе.
Такий радый, ще в суботу прийшло писмо. Могда иппен нині вечур
прийшла из Одесси. Купила ти светтер. Пошлю ти и сись светтер
Доні мае иппен такый. А каже що претеплый. Тот фарблений уже,
синий,старый. А мож буде міняти, мыти.
Выпробуй. Ци теплі. А я Ти и вовняный зашлю. Кобым могла и
нас усіх. Пошлю ти папку, на письма, зошити. – ?
Так щось студено ныні.
Я так иззябла, пишучи. – Місячно. Маріка Брынзякова была
нині, а каже, що поздоровляе Тебе, якась циганка из села. – Марта сусіда перебудовали хижу, обновили од улиці, оден великий 3-х
створчатый возур. – Айно Гойнолка (Копанська єврейка, яка була в
концтаборі, а тепер живе у Виноградові – Б. Д.) была у Копани, была
и у мене, поздоровляе Тебе. Усьо по старому, як Ти дома быв. Церкунік Василь сторожом в больниці уже 3 місяці. Тут (туй у нас в Копани.). В колхозі як май робота иде, крумплі, мелай ламлють. Свиня
добре ість росте. Цілуеме ороньош Опуканк Твоі діти и я.

- 264 -

180. Bendász István feleségétől kapott 63. hivatalos levele
Копаня 1953. 14-го Но
Érk: 1953 XІІ/12
Дорогый Стефанку!
Думаючи на Тебе, што робиш? Кобы Ты дома быв, приказуеме за
Тебе из Анною. Анна иппен перше недавно прийшла из опрогоду (опрогід = похорон – Б. Д.). Престав собі хто умер? Умерла Рачкова жона Етела, обі почки еі погнили. Понесли еі из Севлюша з болниці на европлані
(на вертольоті – Б. Д.) до Ужгорода, а там умерла. Много было на погребі. Віктор (підписаний священик Федорчак Віктор – Б. Д.) не быв
присутный. Сын у арміи телефоновали за ним, а ще не пришов (Юра.)
Ныні много хлопців прийшло из арміи. Рачканин хоче Чуторового Юри
доньку, Павліну брати. Поланчук Міши сын. – Анна налічила до 5, але
я имена не запамятала. Анна пушла до Ферчикані кашу молоти, завтра
хоче голубці варити. Катарина загнала просоняшник из іі сотин. 25 кг.
а щось кажуть що невыдав 5 ½ л было из нього. Але я ся радую и тому
е чим варити. Дрова нич ни маеме. Опять спиме из Доніом у студеній
комнаті. Таку інфлуензу маю, кашлю. Нич діяти. Ірма тепер дома жие
у іх хижі, тепер уже міста ние. Сего місяца мушу дись дрова купити
собі. Половица дров купую, а сплю у студеному. Тулько що сижу туй.
– Уже ми так науновало усачино, віруеш Опуко. Що робити? Мушу
терпіти. Инак жиеме добре. Свиню кохаю, ість „Апетит” І-клас уже
од коли выхорошали. Монці писала мені сими днями. Пише що 10-го
про Тебе дала посилку. Бийла І письмо од мене дустав. Он ся напудив,
що из Монційою е щось, ош я пишу. Мішка 1-го новембра здяковав из
своеі староі службы (брат Михайло Бендас уже не працює секретарем
православної єпархії – Б. Д.) хоче ся женити, глядае другу роботу. Мункачон вон едь «о» православ, окі Свальаван волт. „Pista” бачі е коло
Берегова модьор «порохіан» Монці буде писати за того що в лікарни
робить. Пише Монці, що од Синка получила 7-е письмо. Мені щось
забыв писати. Выкручу му уха. Я ся так журю за ним. Недоста за Тебе,
аще и заним журитися. – Юра Фурик уже ходить. Хотять юму дати легку службу. Ґулянич Ержіка е шкільній в бібліотеці. Хотять го там дати,
не хоче каже, бо на сироти не хоче ити. И його незадовгій час сироти
будуть. Доні пополудню иде до школи до ½-7. Так ся журю ним, темна
нуч коли прийде додому. – Котов і Магда 1–3 кл. учать – обох платня іх
450, 470 коли як. Чекаю іх додому 20-го. Може прийдуть додому. – Знаеш ім ся радую. Вилюсові поздоровляют Тебе, тай и другі знакомі. В
больниці в нашуй великий ремонт чинили. – Нині опят зачали роботу
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больниця. – Йонія Чутору выоперовали на жалудок. Сакалоша давнього Бірова жону оперовали в Севлюші, операція удался. Копаня.
Безчисленно цілуеме,
17-го.
Твоі діти.
Посилку уже на певно получив? Опуко? Як Ти ся любить светтер?
Могді ти в Одессі купила? Ци теплый. Фарба добра? Журю ся дуже за
Тебе Няньочку наш. Абысь ся не застудив. Так бым любила, коло Тебе
быти и попестити мало, сокотити на тебе. Гадаю, що мені без Тебе тяжко, но думаю, що и Тубі, сріберный Опуко – без нас? Сокоти себе абысь
ся не застудив. – Ондьолом. – Морціпан кісто доброе было?
181. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 54. (31.) levele
Omszk, 1953. november, 16.144
+!
Édes jó Babykám és drága Gyermekeim!
Csomagotokat, a 38.-ikat, nov. 15.-én megkaptam. Kifogásom ellene csak az, hogy nagyon kevés leveles-keksz volt benne (5. cédulácska) és
azok sem voltak számozva, és ilyenkor mindég nyuktalankodom, vajon mind
megvan-e. Tudod, minden érdekel, ami Veletek történik a legnagyobb aprólékosságig, de nem csak az, ami Veletek, hanem ama körülöttetek is lezajlik.
Érdekel minden, ami hiveimmel történik. Érdekel Egyházunk ügye, papjaink
ügye. Irjál nyugodtan és ne félj, a levelek nincsenek veszélyben, hiszen már
évek óta levelezünk igy, eddig sem vesztek el és ha fel is fedezték véletlenül,
sem nekem, sem Nektek abból kellemetlenségetek nem lesz. Legrosszabb
eset, hogy elveszik a levelet. Nagyon sok ilyen eset van itt, azoknál, akik
ügyetlenül csinálják, de még soha senkinek kellemetlensége nem volt belőle.
Hisz azért kutatják át a csomagokat kiadás előtt, hogy a tiltott dolgokat elvegyék. Hogy a csomag tartalma szegényes, az Titeket ne bántson, itt ezek mind
királyi-falatok és én teljesen tisztában vagyok a Ti anyagi helyzetetekkel,
azzal, hogy nélkülöztök, sőt nyomorogtok. Tudom, hogy a saját szájatoktól
vonjátok meg mindazt, amit nekem küldtök. Tudva mindezeket, vétek volna
még csak egy elégedetlenkedő gondolat felvetése is.
Bosszant, hogy fekete leveleimet nem kapjátok meg, de amit megkaptok, annak a megérkezéséről sem értesíttek. Igy csak a sorokból veszem ki,hogy a 47, 48 és 50. számu leveleimet megkaptátok, de kételyeim vannak a
49. és 51. számu levél nem érkezett meg. Az 52. és 53. sz. Levelek egy csomagban mentek és utban vannak, még nem kaptátok meg. Ezekről a régebbi
levelekről leveles-kekszben értesitsetek és az ujakról mindég emlékezzetek
144

Cim: Boritéka hiányzik.
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meg a rendes levelekben, ilyen alakban: „Pistától november 16.-án kaptunk
levelet” (mindég a levelem dátumát irva és nem a megérkezés idejét). Itt
jelenleg a cenzura nagyon felületes és éppen azért irhatsz nyiltabban is,,
esetleg a kényesebb dolgoknál magyar szót használva cirilikával kiirva; és
irhatsz bővebben is. Elejinte a lágerekben nem kaptam meg leveleidet és
akkor annak tulajdonitottam, hogy a cenzornak nincs türelme elolvasni a
hosszu leveleket és papirkosárba kerül, és azért irtam, hogy röviden irjál. Itt
azonban más a helyzet, nem sokat türődnek vele, ami abbol is kitünik, hogy
Mancitól a tisztán magyarul, csak cirilikával irott levelet is megkaptam, sőt
Vass a feleségétől magyar nyelven és magyar betükkel is irt leveleket kap. A
gyerekek gyakrabban is irhatnának. Magditól Odeszából kaptam 2. levelet.
A levelei tónusából látom, hogy a gyerek kiegyensulyozott lelkületü, elégé
vig és megelégedett, már a mennyire ma és ilyen körülmények között lehet.
Ugyanezt azonban nem állithatom Katóról. Leveleiből az elkeseredés hangzik ki, az elégedetlenség sorsával szemben. Gyermekem! igy nem szabad!
több lelkierővel kell rendelkezni, az Isten akaratába feltétel nélkül bele kell
egyezni és mindent elfogadni az Ő kezéből abban az erős hitben, hogy Ő
neked szerető Atyád, aki csak javadat akarja; és mindaz ami Tőle jön javadra szolgál akkor is ha te az ellenkezőjét gondolod vagy látod. Már csak,
hogy egészséges, életerős vagy, ez is egy megfizethetetlen adomány. Tehát
fel a fejjel és vigan lelkierővel küzdeni a kellemetlenségekkel, jó az Isten,
megsegit, csak kérjétek Őt.
Most a 49. és 51. sz. Levelekben irt dolgokat röviden megismétlem. A
49. sz. levélben részletesen leirtam utazásunkat az uj helyre és már az 51. számuban ezt ujra leirtam, mert már akkor tudtam, hogy az előbbi levelem nem
érkezett meg, de sajnos ezt (az 51.-est) sem kaptátok meg. Julius 7.-én tették
közhirré melyik 200. ember van kijelőlve etápba. Csak hárman voltunk kárpátaljaiak: Szlivka? Simonyák és én. Már abból, hogy holmijainkat nem vihetjük
magunkal, tisztába voltunk, hogy vonattal, távoli helyre szállitanak. Holmiainkat a cseka alapos átvizsgálás után elszedte és minket másnap 30.-asával egy
egy autóba begyömöszöltek és elszállitottak a 15.-km.-re fekvő Csurbáj-Nurára, ahol egy, már előzőleg kiüritett lágerbe helyeztek. A szomszéd lágerből még
800. embert gyüjtöttek itt össze. Itt jöttünk össze papjaink közül Szabó Jóskával
és Kökörcsény Palival, valamint a técsői ref. pappal, Vass Józseffel. Itt megtudtuk, hogy innen már előttünk elszállitottak 3. x 1000. embert 3. szerelvénnyel.
Elszállitásunk helye ismeretlen volt és különböző verziók voltak. Egyesek szerint délre, a Balhas-tó környéréke a rézbányákba, szállitanak, mások ugy tudták, hogy éjszakra a tundrába, Kalimába, Vorkutába, az Uj Földre stb. Annyit
biztosan megtudtunk, hogy szerelvényünket 12. napra való élelemmel látták el.
Amikor 11.-én az 1000. embert összeszedték ujból autókba gyömöszöltek és
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elszállitottak a 10. km-re fekvő Karabász állomására, ahol a 20–25. vagonból
álló szerelvényünk készen állott. Előzőleg minket alaposan átkutattak és minden fémből való legkissebb dolgot is elszedtek tőlünk. Ruháink fémgombokkal
(pitykével) voltak ellátva, ezeket is mind levágták. Bosszantó, de komikus is
volt nézni egymásra, hogy fityeg rajtunk minden, a nadrág csuszik stb. Egyegy vagonba begyömöszöltek 65–70. embert. A vagonok sürün át voltak szőve szegesdróttal és az elején és hátulján hozzáerősitve egy-egy butyka az őrző
csekista részére, aki géppisztollyal volt ellátva. Minden 2. órában kivülről-belülről alaposan átvizsgálták a vagont, nincs-e kikezdve valahol. Elképzelheted,
milyen kellemes volt az utazás ilyen körülmények között. Közben megtudtuk,
hogy Beriát, a cseka-minisztert eltávolitották és letartóztatták. Amikor elindul
szerelvényünk, láttuk, hogy nem dél felé visznek, hanem északra és igy a rézbányákba való szállitás aggasztó gondolatától megszabadultunk, mert már tudtuk
rabtársainktól, hogy itt egypár hónapi munka után a legerősebb fizikumu férfi
is, ha nem a halál fia, akkor örök koldus lesz. És itt minden nemzetközi jog
ellenére, minket, politikai elitélteket foglalkoztatnak. Itt bünözők egyáltalában
nincsenek. Vonatunk elérte Karagandát, átfutott Akmolinszkon és befutott Petropávlovszkba. Itt valaminek történnie kellett, mert szerelvényünk feltünően
hosszu ideig álldogált. Végre elindultunk, de mily nagy lett meglepetésünk,
amikor a vidéket ismerő társaink a vagon kis résein keresztül felfedezik, hogy
nem Szverdlovszk felé, hanem Omszk felé megy szerelvényünk. És valóban
rövidesen befutunk Omszkba, majd Omszk után hamarosan megállunk, megnyitják vagonjainkat és bejelentik, helyben vagyunk és terelnek ki a vaggonokból. Autókkal beszállitanak egy lágerbe, amely azelőtt lett kiüritve és bünöző
rabok laktak benne. Itt már találtunk 1000. embert, akik előttünk 4. nappal érkeztek; ők a 3.-ik szerelvénnyel érkeztek Karagandából. Itt aztán véglegesen
megtudtuk, hogy Vorkutára kellett mennünk és minden valószinüség szerint
a Beria ügy zavarta meg a tervet. A két első szerelvény Karagandából oda is
ment. A harmadik szerelvény papjaink közül senki nem érkezett, de nagyon
sok ismerőssel találkoztam, akikkel már előbbi lágereimben együtt voltam. Itt
találkoztam a nagybocskói Kalenyuk Györggyel is, akivel még Ungváron a
nagybörtönben a 25.-ös cellában együtt voltam.
Közben megtudtuk, hogy nem messze tőlünk, valamelyik közös-lágerben (politikaiak és bünözők együtt) van papjaink közül Román János és Margitics János. A napokban érkeztek hozzánk uj emberek Mordáviából. Van közöttük egy Csajkovszki nevezetü galiciai aposztata pap is. Ez mondja, hogy
Mordáviában együtt volt papjaink közül az 5. sz. lágerponton az üreg Duliskovics Euménnel és Legeza Józseffel és ott halt el még 1951. julius 23.-án az
öreg Simsa Andor is.
- 268 -

Itt uj számokat kaptunk és én „Л - 858” lettem. Szeptember 8.-ikán
innen 5. ember megszökött (a munkahelyről). A munkahely éppen ugy van
megerősitve mint a lakhelyünk a lágerünk. Szökni nagyon nehéz, és a mai
napig sem tudjuk, hogy sikerült nekik kijutni. Valószinüleg nem sikerült ezidáig őket elfogni, mert nem mutogatják őket nekünk. Akkor 3. napig nem
voltunk munkában, de oly annyira beijedtek a csekisták, hogy minden privát
ruhanemü hordását betiltották és még a szvetter és sál hordása is tiltva van.
Már 2. szvettert küldtetek és készültök még a harmadikat is küldeni. Ezt ne
tegyétek, mert ezek is csak állanak és egy párszor irtam már, hogy semmiféle
ruhanemüt ne küldjetek csak akkor és csak azt, amit kérek.
Kérded, jobb-e ez a hely, mint Karaganda. Még nem tudom megmondani, de azt már látom, hogy ez igazi Szibéria. Itt már az október olyan hideg
volt, mint nálunk az igazi tél januárja. Október 31.-től a mai napig 30–36 °C
között mozog a hőmérséglet, néha, de ritkábban mint Karagandában, hóviharral. Most egy olyan dolog történt, amit lágeri életemben eddig nem tapasztaltam, de lehetetlen is volt. Sztrájkolunk. A nagy hideg következtében sokaknak megfagyott a lába, erre mi megtagadtuk a munkába-menetelt vályánka
(botos-szőrcsizma) nélkül. Fenyegetőztek, de mi nem tágitottunk. Erre egy
pár száz vályánkát beszereztek s a legfontosabb munkahelyekre kiküldtek kb.
400. embert. Mi meg tovább ülünk itthon már 13.-ik napja, november 4.-től.
Máskülönben reám nézve nem volt olyan borzasztó a munka, mert szeptember 1.-től irodában dolgoztam a főnormirovscsik mellett, aki az én névrokonom, Bendász Fedor Demetrovics.
Az 51.-sz levélben irtam a Kató-Picura féle ügyről is. Én innen határozott dolgot nem tudok irni. Én őt mint gyereket ismerem, nem tudom, milyen irányban fejlődőtt. Apja, anyja derék emberek, de ez még nem minden.
Ti jobban láttok, reátok bizom. A dolgot nem szabad sem elhamarkodni,
sem elszalasztani. Ez lehet hamar fellobbanó mulékony szerelem is, amilyen volt valószinüleg a Szmolenka és talán a Kalenyuk ügy is. Talán egy
kissé várni kell és ha tovább tart bebizonyul, hogy nem csak fellobbanás,
bizonyitéka az igazi szerelemnek, akkor lehet határozni. Máskülönben én
a dolgokra ugy tekintek a mai körülmények között, hogy nem kell sijetni.
Férjhez menni egy rendes, becsületes fiuhoz, azt jelenti, hogy az illető kandidátus a lecsukásra és csak azért férjhez menni, hogy legyen kit siratni és
kiért reszketni, – nem érdemes. Olyanhoz férjhez menni, aki a mai időben
megbizható és nem fenyegeti a letartóztatás veszélye, – Isten őrizze meg az
én gyermekeimet az ilyenektől.
A Borcánya gyanusitásával, jobban mondva fecsegésével ne sokat törődj. Régen mondtam már Neked, hogy az emberek rosszak és minnél magasabbnak érzik maguk felett az (embert) illetőt erkölcsileg, annál jobban
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igyekeznek bemocskolni. Figyeld meg, hogy az ilyen pletykákat mindég a
léha erkölcsü egyének terjesztik. Babykám! én jobban ismerlek, sem hogy
egy pillanatra is kételyeim támadnának a Te erkölcsösséged és hüséged irányában. Egy lecke azonban van belőle, még pedig: olyan egyéneket is meg�gyanusitanak, akiknek erkölcsösségéhez, hüségéhez a gyanusitásnak még
csak az árnyalata sem férhet. Ezt most már tudod a saját esetedből.
Az előbb küldött fényképekre észrevételeimet az utban levő 52. sz. Levélben tettem meg. Dani a családi képen emlékeztet reám, mint V–VI. Gimnazista; a most küldötteken pedig egészen megboldogult Bandi öcsém. András és
Anna, a háziak semmit sem vénülnek, ugyanolyan fiatalok, mint amikor láttam
őket. Irma ellenben nagyonszépen fejlődött, megnőt és megszépült, egész szép
leány lett belőle. Iván pedig egészen egy „пан доктор” benyomását teszi.
Irtam, hogy tudjátok meg, hol van Tiliscsák Bandi. Kató irja ugyan,
hogy az „én utódom lett”, de én ebből semmit nem értek. Tudd meg, hogy
Petenykó Pityu hová került és ki van vele. Szemeditől tudd meg, hogy hányan
és kik vannak még otthon alá nem irt papok. A mi számitásunk szerint még
36.-an vannak. Lecsukva vagyunk 99.-en (ebből 11. szerzetes) és van 131
aláirt pap
Leveleimet ajánlva próbálom küldeni, mert nem biztosak a „postások”.
Igy egy-egy levelem 5. rubelben kerül (a postásnak pálinkára) de ezzel szemben megkapom a postai vevényt s igy nyugodt vagyok.
Szeretettel csókol mindnyájatokat:
Apu.
Magyarázat: Az Omszkba való hirtelen irányitásunknak igazi oka
nem a Beria-üggyel volt összefüggésben. Pont abban az időben voltak
a vorkutai lágerekben a lázadások és sztrájkok s igy minket nem mertek
oda irányitami. Ezeknek a lázadásoknak sok áldozata volt, közöttünk egy
papunk is, Csépes János.
182. Bendász István feleségétől kapott 64. hivatalos levele
Копаня 1953 23/Нов.
Érk: 1953 XII/22
Дорогій Няньку!
Як ся маеш Опку? Не шчикалося Тобі. Былисьме на Михайля у
Федора М. у Свереньки Міши много, много взпоминали Тебе, пили на
Твое здоровля. Люде собі погуляли, співали Твою „Черешеньку”. То нигда не вылишать співати. Мы здорові. – Доні бавив преставленя дома, а
вчера ходили до Малоі Копані. Ірма і Борова Мидія танцовали. То я уже
писала, що туй Кілб, учитель из Хуста, заосновав из Копанских людей
і дівок хор. Самі колхозники, 80 особ, в середу идуть в область співати
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в Ужгород. В Севлюші выиграли І ціну (місце) 2-чі. На саме Михайля
упав І-ий сніг у нас, така шльопыцанка.
то шчастя, що у Донія добрі боканчі і Котоки и у Могдіі ґумійові
чоботи. Лиш моі цураві топанки течуть, Андрійови далам поправити.
Старый Андрій чекае Тебе додому. Xüшиґешен ваgйо о доганьт Некед.
Так Ти буду посилку слати, абысь на Миколи получив, але за то не обіцаю на перед. Монці писала, що 10-го дала на пошту Тобі посилку, та
зато не пилую. Фотки получив? Усі я ти послала Най будеме из Тобоу
Опуко. Поникаш на усіх нас. (Хазаин Андрій, Анна.) Та буде Ти ся привижати що мы коло Тебе. Светтер удався? Теплый? Свиня Опку файно
жие. 1 ½ л мелаю даю рано, вечером пити добрі помыі, крумплі, мелай
не даю, а муку мішаю, майже відро помыі выпье. – 10 місацовое каже
Андрій мое свиня. Сокоти Золотику на себе. Не журися най иде динь за
дньом. Цілуеме міліон раз Твоі.
Як дозволят писати неотмінно пиши.
183. A 19. számú „kekszes levél”
Az 1953. decemberi csomagból való cédulácska.

53. XII
[1.] Édes Apuka! A kis csomagot megkaptuk. S benne a portrékkal. –
Nagyon örülünk, hogy láthatunk. Nagyszerűen áll neked a szakál, jól festel
mind a két képen, a rajz kitünő. Szép fiu vagy nekem. Ennyi rengeteg szenvedés után, s mégis erélyes az arckifejezésed, erős akaratod le rí rólad. Ugyis
kell ne hagyd magad édes párom, galambom. S megnyugtat erős lelki erőd.
Igy kibirsz Te nekem mindent, s nemsokára ugyis haza jösz. Semedy Jancsi
nagyon felvillanyozott. Kitartás Apu, s én százszázalékosan hiszem, s kérem
minden percben a Szűzanyát hozzon egésszségben haza nekünk. Ez az év
Apuka dec. 8-ikától 1954. Dec. 8-ikáig Mária év. Jancsi a cetlibe részletesen
beirta. Kell, hogy valami [2.] történjen ebben az évben. A 2-ik csomagban
küldtem mindenkiről képet: Anna, András, Irma Ivánról. Manci, Mama, Dani
Katóval, Kató Danival, Dani magában. Én Manci, Kató a kutyákkal. Magdy,
Irma, Dani. S az első csomagban egy kis képet 4-en rajta, Magdy egyedül,
Kató, Magdy. Megkaptad? Családi képekről referálsz csak? Tartom magam,
azt mondtad nekem. Mikor vittek ne légy kis hitű. – várlak haza szivem, Angyalom, s ez tart. Haza jösz. Folyton várlak. A sizmatikus Popovics anyja halt
meg. Asztalos András lánya, Mária 4 évig volt tüdőbeteg vovedeniánn (Istenszülő templomba vezetése ónaptár szerint. – M. I.). Dec 4 -ikén temették, s a
Posték nyomorék fiát szintén, Posték a kántora F-nak.
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184. Bendász István feleségétől kapott 61. hivatalos levele
Коп. 1-го Дец.
Дорогий Опку!
Картку Твою получили. Дуже ся радуеме, Опуко, що посилку получив и здоровый. Мы здорові. – Посилку Монцічину тожесь мав получити? Уже можна 10 кг. ву посилку гнати. Досі 8 кг ½. мож було. У
Вас яка погода, не е студено? Тепер у нас так ся потепліло. Мрачна
година, айбо ние студено, мы из Доніом ся радуеме бо спати нам тепліше. 28-го были мы из Анною у Андрія Шевери (Подьука) у того
що Стелка у них умерла. (Псалт.) была и вечеря. – Вікторові (Федорчакові – Б. Д.) діти не были у них. Файно співали.
Свиня наша правиться, ість, годую із усьою силоу абы было
Тобі у посилку що загнати и межи діти мало ся замастити.
Маеме заквашену капусту, и солодку и зеленину. Мало крумплів. Хліб май бульше купуеме, у коперативі. Тепер сеі зими любила
бых покрувці дати ткати. Ряндя дру помале из шпульок, 100 шпульок треба на 10 стінок. Може двм Герчечці віткатит. Діти чекаю
додому у неділю, а так уедно зпоминаеме Тебе, говориме, кобы Ты
из нами быв, май веселіше бы было. Сокоти себе. Опку журюся за
Тебе. Драго чіллогом.
Цілуеме усі Тебе Твоі.
185. Magdolna lányomtól hivatalosan kapott 16. levelem
3. ХІІ. 1953 р.
Érk: 1953 ХІІ/22145
Дорогий Няньочку!
Назад „летелепезловалася” я в Мічові. Якось уже не хочеся переходити на друге місто. Тут вже привикла і якщо самі не перемістять, то я проситися не буду. Добре би було попасти з Катериною
разом, но ісе рідше од води. Няньочку, дуже хотіли би ми всі, щоб
Пішта прийшов додому, так уже дуже давно не був, а ми його так
дуже-дуже чекаємо.
Дома була я 19-го числа, новостей ніяких немає, Мамка і Данило здорові, правда, мало мерзнуть, бо дров не можна нігде купити,
а я пообіцяла що повезу, но купити і тут не можна, та такий мені їх
жаль. Якщо заріжеме свиню, то я Мамку мушу привезти сюди хоч на
місяць. Далеко, далеко сей Мічов, но хоть спокійно в ньому, ніко не
145

Levelezőlap:
Érk: 1953 ХІІ/22. г. Омск почтовий ящик 123. Бендас Степану Михайловичу. Feladó: Хустський р-н
Вишково-Мічов Бендас М. С.
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докучає. Учать тут всі ті, що учили того року, Варвара завідуюча, добра дівчина дуже.
На квартирі живу не сама, а з одною дівчиною з Ком’ят. Вона
тут робить у бібліотеці завідуючою. Якось іде день за дньом та все
дале. Повезла я додому, що уродилося в мене на сотинах, правда, не
много, но все ліпше, як нич. 6 міхів мелаю, 1 міх крумплів і 6 міхів
яблук, а Катерина просонячнику, так що Мамка не пропаде коло нас,
Няньочку, не бійтеся. Все буде у порядку. У нас уже доста холодно,
но сніг іще не випав, якби не випав до Різдва то добре би було, а то
каждого вівторка мусимо ходити в Вишково на пілітзаняття та тяжко
буде у снігу ходити, тай від вовків страшно мало, бо вже ходять сюди.
Лиш не журіться, Няньочку, я сама не хожу, а все нас іде много, так
що і від вовка не страшно. Про Шаріко нинію не знаю тепер нічого,
но вона мусить скоро прийти, я знаю. Цілує Вас і руки Ваші донька
Магдалина.
186. Szemedi János volt püspöki titkártól feleségem által 1953
augusztusban küldött csomagban, „leveles kekszben” kapott cédulácska.
Magyarázat: (Idegenektől, ugy otthonról, mint a lágerekből rabtársaimtól
illegális uton (feketén) kapott 9. levél)
Felsőveresmart 1953 december 6-án.
Kedves Pista bácsi!
A mi szovjet alkotmányunk napja lehetőséget adott arra, hogy leutazzam Felsőveresmartra. Gondoltam, hogy sikerül nekünk egy pár fekete
Péter partira szert tenni és azzal megeleveniteni a nem oly régi jó időket.
Mivelhogy lányok nem voltak otthon arra nem került sor. Vasárnap reggel
szent Miklós napján uj naptár szerint sikerült nekem misét mondani András bácsi lakásán, amelyen elég sokan voltak jelen és akik közül sokan járultak a szentségekhez. Kedves kötelességemnek érzem megosztani Pista
bácsival abban az örömömben, amelyben részem volt, amikor láttam, hogy
kedves hivei mily szilárdan ragaszkodnak az igazi anyaszentegyházhoz és
milyen meleg szeretettel beszélnek a szeretett lelkipásztorukról. Hallom,
hogy egyik a legfiatalabb oltáritestvéreim közül Szabó Jóska is Pista bácsival együtt van. Tessék átadni nekik mint mindnyájuknak meleg papi
üdvözletemet, akikről minden misémben külön megemlékezem, és arra
kérem a jó Isten adjon nekik lelki erőt a kereszthordozásban. Itteni testvéreink közül Gribovszki kiutazott Magyarországra és ott meghalt. Begya
Tibi dolgozik mint könyvelő az ungvári Szinházban. Bereznay Bandi dolgozik. Többek között hálistennek rendszeresen hallgatom a rádiót, amiből
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arra következtettem, hogy a közeljövőben viszont látjuk egymást. Nem
tudom, tetszik e tudni, hogy december 8-án kezdődik Mária év, ami tart
egészen 1954 december 8-áig. Ebből az alkalomból is biztosra vehetjük,
hogy a Boldogságos Szüzanya, aki oltalmazója a mi Munkácsi egyházmegyénknek közben fog járni a szeretett Fiánál és kikéri nekünk azt, hogy
talán nem is sejtjük, mint ahogy nem régen a Szentatya kijelentette, milyen közel van a felszabadulás órája. Mégegyszer szeretettel csókolom
mindnyájukat és kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket kivánva maradok
oltártestvérük. János.
187. Bendász István feleségétől kapott 62. hivatalos levele
г. Омск п/я 123.
В К. 1953 9-го.
Любий Наш Опуко!
Поздоровляеме Тебе и желаеме Тобі усьо найдоброго. Из посилки картку получили, извіщаю Тобі се, фотокарточки як тися любили?
Орулс (Örülsz – megj.) кипзелем годь леґолаб кипен латготс (láthatsz
– megj.) міндняюнкот. Пішто финькипет кулдот моґарол. Пишто нов
16-ікан ірт некунк. Посилку сего тиждня даю Ти на пошту. Такам прохолоджена, нежідь (нежідь = насморк – Б. Д.) на мині, голова ми так
болить. Оліґ латок ірні. – го миґ нем ешет, де мар бізтошон фоґ ешні,
оз ідő меґеньгулт. Ближаеся Андраша 13-го в суботу буде гостина.
Анна уже ся журить, што бы печи та варити. Будуть гості у них.
Доні перше недавно пришов из школи. Каже, щобым я написала
Тобі що он дуже цілуе опука. Та такой и напишу Тобі.
Ты щось заганал? Так ми зліпляються очи, так бым спала, ледви
Ти пишу Опу письмо.
Здоровісьме усі. Пилую Ти мало написати писмо. Усьо по старому, жиеме помале.
Цілуеме Тебе.
Твоі діти.
Чипеш Йончінок о ґиґийивел волт бойо. Ґиґе шорводаш озт
мондяк. – Лидь ньуґот рендбен вон мінден.
Ірок мойд Тобі.
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188. Szlivka Jánosné, aki hosszabb idő óta férjéről
életjelt nem kapott, érdeklődik férje hollétéről.
19. XII. 53.
Érk: 1951. І/6146
+!
Уважаемый Степан Михайлович!
Прошу, информуйте меня о том, где находится мой муж (Jони). Я
в настояще время ничего о нем не знаю. Живем в Мукачеве по ул. Рожа
(Воштог) № 15.
Вам, по поводу приходящего Рождества Христова и наступающего
Нового года, желаю много счастья, удачи и исполнения Ваших найгорячийших желаний.
Благодарю Вас, за Ваш труд.
С приветом
Szlivkáné.
189. Bendász István feleségétől kapott 66. hivatalos levele
Копаня 1953. Дец 23.
Érk: 1954 І/14.
Дорогий Опу!
Извини, що тот тижден Ти не писала. Приготовлялися на праздник. Анна розобрала хижу, харить пече, а я ій помагала. Кызбе іртом
Дыньдінек. Оз идеш оньйо Йолан нині волт іт понт Міклош нопро
о темпломба. Вікі (Федорчак Віктот – Б. Д.) иш о фіотол Мотийчо
волток. (На празник Миколи в Копани був молодий Георгій Матейча
із Шаланок – Б. Д.) Оннанк праздникі ебидйин Романцо иш о фіотол
Майструкик Шародрол, Чухран, Кіш Копані. Ітток оз еґишигедре іш.
Надіюся що Ти здоровый. Мы здорові. Тоні Лицув умер. Вікі быв и
у нього (Федорчак Віктор його хоронив – Б. Д.). Могді была тепер
дома. Котов не знаю што не прийшла. Чекала и іі. Бийлукови пишу
усе. Монці писала, що дуже öрул о левелеімнек. Доні фоґ менні корачоньро, елкулдым о левелем. П. ірт Нов. 16-ан. – Снігу у нас нич ние,
а так дуже студено.
Мусай буде огинь класти. О діснов нодьон сипен гізік. Молочарко Ержі фіо Йошко гозо йыт о котоношаґбол.
Такий нежидь маю Опуко, що ледви пишу письмо Тобі, чихаю,
чихаю непрестанно, голова ня так болить. Посилку 13-го дала на пошту про Тебе, сего тыждня може получиш. Фотографіи сокоти Опуко.
146
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Оронко нинінек (вдова Бачинського Едмунда – Б. Д.) кüлдыт
Шаріко нині (її шовгориня, сестра Бачинського Едмунда, що живе в
Америці – Б. Д.) оньі міндент, нефилй ы кішірйо моґанок. Велем ез о
бой, ин кирні нем тудок, йо оз Іштен енґем меґшеґіт ідь іш. Оз öссел
кіüрüлт о Боро Юро газо. Захий Міша (Гулянчч) учитель локік от, ш
Онно шірт, озт мондто, годь ірйом меґ некед. Некем нем мондто, де
Поланьянок, иш ідь іт мородтом. – Годь менйен ноп ноп утан. Тан
мар Те нем шокаро гозо йыс, идеш чіллоґом.
Рокосон воломі Петрушко сокалош (в Рокосові якийсь бородатий
Петруша Иван служить – Б. Д.) невезетü вон. Мітю (Szoták Miklós, a
volt gör. kat. papunk 1949-ig – B. D.) ньугдійбо вон, де окоряк őт віссо.
Котов мо кüлдыт фат некем оутон 1 ½, драґо дьерекеккел алдот меґ
оз Іштен мінкет. Чомогот чок 20-іко утан кулдык некед, Ондьолом.
Монці ірто, годь кулдыт некед чомогот. Велед водьунк лилекбен, нінч
ольон ноп, перц Опуко, годь не лидь есüнкбе. Чок відьаз сівем моґодро нодьон. Те водь о міндeнüнк.
Шоксор чоколунк – серететтел Оньуд.
Днись прячут Юру Гортанин зять, хромий. Анна каже, Ты будеш
знати. Поклали тылчир коло Чутори. Так нам грае цілий день радіо.
190. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 55. (32.) levele
Omszk, 1953. dec. 24.147
+!
Édes jó Babykám és drága Gyermekeim!
A 38-ik csomagotokat ma, pontosan a rómaikatolikus Szentestére kaptam meg. A pénz (50. rubel) a két misére kezemhez került, a fénykép is és
a leveles-keksz is. Csak két cédulácskát még nem sikerült megtalálnom, de
nincs türelmem már keresni, jobban mondva igyekszem levelemet megirni,
lévén most arra nagyon jó alkalmam s igy irok addig is, amig azokat megtalálom. A Ti csomagotok után Mamáéktól már 2. csomagot kaptam; a 28.-ikat
nov. 20.-án és a 29.-et dec. 19.-én a mi Miklósnapunkra. Mindkettőben volt
25-25. rubel és leveles-keksz is. A levelekben leginkább a maga bajával foglalkozik Manci, Béláról sokat ir, Misuról keveset, csak annyit, amennyit Te is
irsz, kivéve a huszti esetet. Mancinak irtam tegnapelőtt, remélem megkapja.
Daniról ir a levelében s irja, hogy Danit nagyon szereti, mert érzi, hogy Dani
szeretettel ragaszkodik hozzá.
Babykám! egy kérdésre őszinte választ kérek Tőled. A gyerekek komszomolisták-e vagy sem. T.i. azt állitják, hogy tanitónő nem lehet az, aki nem
komszomolista. Lehet, hogy igy van s azért szeretném tudni, hogy Kató és
147
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Magdi komszomolisták-e, valamint Dani pionér-e. De erre a legőszintébb választ kérem és várom Tőled.
Irtad a Rácsokné halálát. Nagyon megrenditett. Örülök, hogy kitartottak, nem lettek hitehagyók. Mond meg nekik, hogy miséztem érte, elvégeztem a temetést és ha Isten segit hazatérni a sirja sem marad lepecsételetlenül.
András-napra sokat gondoltam a házigazdánkra. Az nap értük miséztem, kérve a jó Istent, hogy adjon nekik erőt és egészséget, különösen sok
örömet gyermekeikben.
Leveleidet későn bár, de pontosan megkapom. A Mihály-napi megemlékezés jól eset hiveimtől és köszönd meg nekik nevemben, megemlitve,
hogy állandóan a legnagyobb szeretettel gondolok reájuk. Tudom, hogy András-napra és megismétlődtek azok a jelenetek és gondoltam is rá.
Én az én névrokonomtól elváltam. Jelenleg még jóbb helyzetben vagyok. Most már dec. 1.-től nem is járok ki a munkahelyre, hanem itt bent
a zónában dolgozom irodában. Felfedezték az irásomat és hogy pontosan,
tisztán és mutatósan végzem a dolgomat és igy a főirodában dolgozom, ahol
a fizetések kiutalását vizsgálom felül, nem e csapják be az elitélteket a fizetések kiutalásánál. Főnököm egy varsói zsidó, Grif Felix (elitélt ő is és lengyel
állampolgár), nagyon előzékeny velem szemben.
Leveleid cimzésénél következetesen ugy iród, hogy н/я 123. s ez zavart
okozhat, azért ne „н”-net, hanem „п”-t irjál, п/я (почтовый ящик röviditése).
Leveleidben irjál nyiltabban is, mert itt a cenzura nem szigoru, oly annyira,
hogy Vass Jóska tisztán magyarul irva kapja a leveleit.
Most pedig minden összefüggés nélkül, sorban válaszolok a leveles-kekszek céduláira: Nagon örülök, hogy a kis csomagot a portrékkal
megkaptátok. Borzasztó nehezen ment az elküldése, egész odisszeája volt
azoknak a portréknak. Amint látod, tekercs alakjában, külön-külön volt becsomagolva és felcimezve ugy az enyám, mint a Vassé. Ebben az alakban
nem akarták a postán ajánlva felvenni és a soför visszahozta. Akkor egy
rongyba pakolva a kettőt, más alakot adva küldtük, de igy sem voltak hajlandók a postán elfogadni. Visszahozták s akkor csináltattunk egy kis ládikót és mint csomagot próbáltuk feladni, de ezt sem fogadták el, mert nem
volt kellő sullya. Akkor megkértük a sofört bontsa fel a ládikót és rakjon
bele valami sulyosat, követ vagy homokot, amit meg is tett és igy nagy
nehezen elment. A Vass portréjának az átadásáról levélben értesits, igy: „a
técsőiek voltak, vagy igy és igy intéződött el a dolog.” Andrásék és az ismerősök mit szólnak a szakálomhoz? Neked látom tetszik, de itt is mindenki
el van ragadtatva a szakálom formájától, még a csekisták is; azt mondják,
ugy nézek ki mint III. Sándor orosz cár. A szakálért már senki egy szót
sem szól, ne aggodj tehát, hogy kellemetlenségem lesz belőle, sőt részben a
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szakálomnak köszönhetek sok elnézést, még a csekisták is csak „старик”nak szólitanak. Az összes képeket megkaptam és mindegyiken jók vagytok,
csak a Magdi képe rossz, ahol Irmával vannak ketten és Te a „nagy” családi-képen nem egészen jól sikerültél és a most küldött képen, ahol Apának a
„három gráciája” van, szintén nem a legjóbban sikerültél. A misékre küldött
50. rubelt megkaptam és a napokban el fogom végezni a miséket, Irmának
„за всякое прошение” és Hercecskának a halottaiért. Nyugtasd meg őket.
Cigarettám van elég s igy ne nagyon erőltesd meg magad, pénzbe kerül
és drága, egy pár csomagból ki is hagyhatod a cigarettát. Máskülönben is
olyan helyzetben vagyok jelenleg, hogy nagyon kérlek, most már husvétig
ne küldj csomagot, pénzem is van, mert itt-ott keresek is valamit, arra sincs
szükségem. Manci küldi havonként a csomagokat és most annyi mindenem
van még, hogy husvétig elég volna akkor is, ha sem Manciék, sem Te nem
küldenétek. Manci ugy is fog küldeni s nincs hová rakni a holmit s igy még
egyszer nagyon kérlek, husvétig semmit ne küldjél. Ezzel szemben leveleidben bővebben irjál a falusi dolgokról és a többiről is nyiltan, mert ugy
látom, itt nem igen cenzurázzák már a leveleket, megunták. A Kató-Picura
ügyet nem ellenzem, ha Ti is jónak látjátok. Erről az 51. sz. levelemben
bővebben irtam, sajnos, nem kaptátok meg. A Magdi ügye ellen sem volna
kifogásom. Egyszóval az Iván képére ugy kell tekintenem „як на зятя”!?
Irod, hogy Katót már figyelmeztették, miért ir. Borzasztó ördögi munka! A
gyermeknek tiltják, hogy apjának irjon. Én arról nem tudtam s igy megértem a dolgot. Igy tehát mond is meg nekik, ne irjanak. Magditól a napokban
kaptam levelet és irja, hogy szereti a helyét, de irja, hogy farkasok járnak
arra; nagyon vigyázzon magára. A sztrájkkal ne busulj. Sikerült, kiharcoltuk, 3. heti pihenés után megérkeztek a vályánkák és akkor szó nélkül kimentünk munkára. Ők is érzik a büdöst, nem nagyon mernek már erőszakoskodni, de mi is követelőbbek vagyunk velük szemben. Érzünk valamit a
levegőben, különösen azt, hogy az ő szénájuk sincsen valami nagy rendben.
Kérded, van-e bolt? Van és mindent lehet venni: cukor, margarin, keksz,
cukorka, kolbász, konzervek, lekvárok, marmaládék stb. És pénzem is van
most 500. rubel és azért irom és kérlek, husvétig ne küldj semmit.
Szemedi Jancsinak nagyon köszönöm, hogy ellátja lelkiekben hithű és
kitartó hiveimet és kérem, amikor csak szerét teheti látogassa meg őket és
pasztorizáljon közöttük. Nagyon jól eset pársoros megemlékezése és vigasztalása a jövőre vonatkozólag.
Szeretettel számtalanszor csókol mindnyájatokat:
Apu.
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191. Bendász István feleségétől kapott 65. hivatalos levele
Коп 28 Дец 53.
Érk: 1954 І/13.
Дорогий Опуко!
Опят сідаю та пишу Тобі Опу. Доні 25-го пушов до Бабки я тепер
сама дома. Чекаю діти по першому домів. Не знаю як усудиме, свиню
тепер заріжеме, істи ість ще добре і файна тучна. Лиш діти коли можут
прийти на довший час домів, а заіли бы щось свіжого и Тобі Опуко зашлю у посилці. Міклош ноп нодь зойоккол мулт ел. Удь існок езек оз
емберек годь римеш. Велунк іш нодь вендиґшиґет чіналток, тылем киртек таньирокот. Борщ, герінґ, шолато, крумплі гушшол, тистак волток,
танцолток, инекелтек. – Ірмо іш гівотолош волт. – Мар елыре тервезік
Оннаик годь годь лес о корачонь 4 ноп üннеп. Лес мулотшаґ. шüтиш
фöзиш. Фурик Иван що хворый быв на гептику, я уже писала, що умер.
Оддалася она тепер, дівочка у неі народилася, великі Хрестини были.
Пили так, що усі такі пяні были Фурик, Кедики. Она оддалася за
Шардуського, пристав. Снився Ти мені Опуко, бізівно посилку получив уже. Поланя каже що поздоровляе Тебе і любила бы Тебе видіти. У
нас упав сніг. Нині цілий день паде. Так говзко не мож ходити. Монціка
обіцала Донію що купить юму платя. Не знаю, ци изполнит обіцанку.
Зачали завожовати колхозникам до хижі радіо. 3 руб. треба буде платити місачно. Продалам капустяну велику бочку за 35 кг. пшениці, бо
уже розсохлася. Куплю до неі еще 15 кг. буде ½ м. а дам изпікльовати
(пікльовати = молоти – Б. Д.). Чорба Куруц купив, мае много дітей, та
треба му таку бочку. – Старый Андрій щос хворіе, боіться що умре, а
я кажу, Андію не умерайте, хто буде доган різати. Сміе ся, что старый,
інфлуензу мае, так ми ся видить. Повно е у селі хворых на сесе. Анна
із Андрійом ся посважала, що и не говорять. Загнала Анна 1 м. мелаю продати до Хуста. Андрій пушов узав гроші од Івана Юлиного 240
руб., а половицю грошей пропив из людми. – Анна така сердииа.
Поштичко Марто горогсік Вікіре (Федорчак Віктор – Б. Д.). Мікор
о Поштик кантор батянок мегголт о фіо едьсерре окорт Вікі о теметыбе
менні оз Ондраш Маріо ланьавол о теметобе. Гідеґ волт варні келлет
волно. Міґ о 2-ік теметишт елвиґзі ш солток о попнок, ő ерре рим дугошен мент едьенешен рогонт о голоттол. Ш мошт Марто темпл. шем
медь озото. Мінден о риґібен. Вікі нодьсеруен рендбе седте о портаят,
кігірдетте, окік некі олаіртак о торташдійот, мінденкіт кіфізетет. Персе
кі меньіт 3 руб. іш одток. – До нас ходить аутобус. До Берегово 15 рубл.
До Мунк. из Берегово 11,75 коп. – Доні из бусом йшов до Берегова.
Бесилнек оз емберек: годь о темпломі коньвек йоннек. – Оні тüчкöт
- 279 -

богорот öссе бесилнек. Едьік ест дічирі, о машік озт дічирі „Піштат”
тудод. – Нем іш ярок шегово йоб оз ідь. – Вікі міот іш. Йончі ігирте
годь приде нащивити нас на новый гуд. – Того тыждня на чиненику 2
мотори ся из били і два (вост.) началники умерли із Севлюша. Не знаю
сесь сніг що хоче, одколим сіла писати, полудне тепер 12 часу звонило
і ще паде. Та такий сніг упав, великий. Выбубновали що свині різати
лиш так мож, що шкуру треба здерти. – Штраф 100-500 и шкуру – Бігун Марусю буде брати Сокалош Юра Юнді, абое в Грушові учат. Сяк
говорять та и я пишу Тобі.
Много думаю, що абысь ся не застудив і сокоти абы Ти ноги і руки
не померзли. У Вас студено у Сібіру. Мы жиеме здоровыми усі.
Не журися золотый Опуко.
Цілуеме Тя. Аньука.
192. Magdolna lányomtól hivatalosan kapott 17. levelem
1. І. 1954.
Érk: 1954 І/16148
Дорогий Няньочку!
З’їхалися вже і ми на канікули додому. Катерина нині прийшла,
а я ще 30-го числа. У нашій гімназії навчання усе скорше кінчаєся, як
у других. Ми там з Варварою, як міністри, она директор, а я завуч, а
діти подчинëнные. У нашому Мічов – граді нового нич ни є та напишу
мало Копанських новин. Умер наш бувший сусід старий дідо Сідак тай
Кордошка стара. Вікторчик теметловав їх, як учув, що умерли та так
до них біг, аби без нього не обійшлося там нич. Іще у нас одна новина,
уже завели радіо і до хижі, то так буде туй гулюкати, що мусай буде
тікати. Я прийшла додому, але 2-го числа уже і мушу іти в Ужгород
на треніровочний збор до 7-го на Різдво якраз дома буду. Напишу Вам
склад нашої команди: Женія, Анна Шеверяна (кураторова), Ольга Нейметка (Шеньерка), Анна Неймет (Івана Неймета) Марія Фуричканя
і я. А тепер візьмемо ще дві молоденькі дівчатка, бо ми вже такі, як
чиненик, та мусай підкріплення брати, Марту Бабинцьову і Марту Андрійка Нейметового. Вони ходять у десятий клас, сього року будуть
кінчати. Всі так повиростали, що і упознати їх тяжко. Рідко прихожу
додому та дітей малих уже не упознаю. Часто приходити додому не
варта, бо много пішачковати треба, один раз на місяць около 20-го усе
одознаю і думувство. У нас у Мічові вже ходять товариші вовки, у ночі
страшно і ходити, айбо я не боюся від них, бо товариш вовк знают
кого їсти. Ви не журіться, Няньочку, я з ними не стрічаюся, бо в ночі
148

Levelezőlap:
Érk: 1954 І/16 г. Омск п/я 123 Бендас Степану Михайловичу Feladó: Велика Копаня Бендас М. С.
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дома сижу, лиш у вівторок каждого тиждня мушу ходити у Вишково на
політзаняття, але я сама не хожу, ходять і вчителі з другого приселка
і пару людей-колгоспників. Тепер, Няньочку дорогий, хочу побажати
Вам много здоров’я, довго жити в здоровлі і haza jönni чим скорше у
новому 1954 році, побажати в kegyelemteljes Різдв’яних св’ят і щоб
уже в 1955 р. були ми всі разом.
Цілую Ваші руки і Вас Няньочку донька
Магдалина.
193. Bendász István feleségétől kapott 68. hivatalos levele
Великая Копаня: -3. 1. 54
Копаня 1954. 3-го.
Дорогий Опуко!
Таку радость маю Опуко. Катов і Магді дома суть. Правда Доні у
Бабки, мы рідкосьме уедно. Ты хибиш Няночку, се сумуе нас, недьедік
корачонь ийдеш чіллогунк. Завтра 4-го идуть на наради, будуть 4-го
5-6-7- го прийдут опять 7-го, а дома будут до 10-го. Доні ще пушов 25го дец. а там буде до 10-го. Могді иде до Хуста, а Катов иде до Берегова. – Свиня так добре ість, що сьме усудили, що не ріжеме най ще ість.
Пишу Доніови бо писав. – Писав що добре ся чуствуе у бабки. Бийлови
загнали 14 кг чомаґот ш некед меґ 18 кг от. Мамко а свиню абысте не
різали як ість. Знаеш некі оз едь илминь пержелиш шотыббі, и вун хоче
дома быти коло того актуша. – Иппен тепер получила з Твоеі посилки
извещеніе 24-го получила пошта посилку. Дуже радуюся што получив
посилку. –
Діти хотять убрати ялинку. Ірмі принесли Иванові діти файну
ялинку. – Бо не будуть дома лиш у середу придуть, абы была готова.
Так у нас студено, що не мож довго вонка быти. Нині сніг упав,
а май тепло ние. – Так ховзко, що не можу ходити. Сміяв бысь ся из
мене, Могдіины чоботы старі ношу. Великі, айбо теплі. Куфайку твою.
Из дітьми сядеме та Тебе взпоминаеме. Як бы май инак было,
якбы Ти дома быв, Опуко! Уже так – науновало. Много бы писати, а
нішчо читати, як кажеся.
Діти пишуть Бийлови, Дідикови и Тубі Опуко. Усі пишеме сидиме коло стола. – Радіо понесли, назад поклали до Гандерки коло
Ержіи, на новый рук. На новый рук учителі устроили маскарад. Вилюска богоц, Вилюс верховинец а другі також ся убрали, до 3 рано
гуляли.
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Пишу ти радостну вістку у нашій хижі е огинь спиме по позможности у теплум Опуко. Таким голову простудила, що тепер ня так лупае, 2 шірінки ношу тепер.
Може Йончі приде до нас на руздво або на по руздві. Меґ фоґок
мар міндент кирдезні тыле.
Удь фай годь мошт чомоґот нем кулдтем некед Опу. – Де Монці
кулдыт ш мошт серетник Биланок иш, Опанок іш юттотні чомоґот.
Езен о тилен удь бетеґешкедем, міндиґ натгаш, іт фай, от фай. Де
вологодь меннек о нопок. Варлок гозо. – Ш ідь телнек о нопок. Мінден
гондолотунк велед Опукам. Варом Доніт міт фоґ мешилні. Мішу годь
вон? Ківанчі водьок, озт ірок некед.
Іт о фолубо медь мінден о ригібен. О колгозбо одток ел молоцокот де ин миґ нем весек, студено е ще на свинята малі. Балиганя хвора
была, мало не умерла, іньекціі давали йі.
Тоніт (Bácskai Antal – B. D.) Кіш Копаніт мар риґен латтом, де
мурізнок Іцавол (Bácskai Antalné – B . D.). Іванчi Öчи Оклібо фелчер ш
нодьон ісік. Ниго оз арокбо іш олсік. Веттунк теґноп 10 кг фегирлістет
2,60 коп. о коперабо. Кончаю иду спати Опу. Сокоти Опуко Дорогенкий на себе. –
Цілуеме много раз. Тебе. Твоі.
Не журися Опуко нічого, из нами якось иде.
194. Bendász István feleségétől kapott 67. hivatalos levele
Копаня 1954. 8-го.
Дорогий Наш Опуко!
Перше пушли діти у кіно. Лотобар грае. Я усталася сама. Сідаю
та пишу Ти Опу най заговорю из Тобою ходь у письмі. Котову чекаю
тепер, учора не прийшла. Представ собі, в нашуй хыжи тепло. Туй Ти
на круглому жовтум столику пишу. Занесли шпор наш, далам цівку
поправити. Андрій Шевера поправив за 5 руб. – Учора поклалам на
огинь Опу, а раз дуркнуло, а решітка упала, но се біда, цілий шпор
мусілам розубрати. Туй свята і огня не буде. Побіглам до Ферчика і
Ферчик поправив. Зрадоваламся, весело горить огинь. Файна ялинка е
у нас. У Аннинуй хижі стоить. Межи скриню та постілью. Різали курицу, голубці из рижкаши, кіста, книші, напекли. Андрій молнар Чийпеш
„Молочар” были из Анною колядо – вати. Поздоровляе Тебе пили и на
Твое здоровля.
Мы душевно из Тобою. Взпоминаеме Вас. Боже коли будеш
межи нами.
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Дуже остра зима, студено так фест. Свиня файно ість. слава Богу, а
тучна Опку. У плечах така широка, біла кучерява, среди рідкого, монґоліцо керестезиш йо евő. – Ондраш иш Онно болдогок, годь меґ дічиртед
őкет годь фіотолок. Добрі они люде. – Чок кігосналнок. Де міт чіналні.
Удь йо огодь вон. Чок Те лидь еґишигеш, ш відяз сівем моґодро. Чок о гідеґ оггост, филтлек, миґ о силтőл іш. Діти наші дорогенькі, добрі ангелики наші золоті. Доні ще у Бабки. Най иде треба му мало переміни, Опуко. Так ся радовав що иде а Монці страшно його любить. – Пише мені.
Доніт нодьон варом. – Ондраш ледüлт оз адьро олудні ¼ 8 еште вон.
Онно дрімал о сикен. Мошт бе йыт Жандарчина Марта Оннанк утан,
годь менньенек Свереньок Мішагоз удьлатсік шок вендиг вон налук. –
Анночко Кішаньо, Кадарик Восіль, мег бесилтик іген иш Мішанк едьüт
фогнок канталні ярні едьмашгоз. – Тегноп шок дьерек канталт, гоззанк
о Гриць кішфію йот 1-дüл канталні. Серенчит гоз Опу! – Могдінок гозоттунк едь чізмат Лемберґбыл 109 руб. волт. – Іван алтол, йо кінизишу
чізмо, мо йыт меґ. Ярнок о канталок, еґис бе голлом годь инекелнек.
Ондраш копот 2 кіш молоцот о колгозбол ойандикбо, сип кіш молоцкак, 4 гонопошок. Мі іш го езт леваґюк весунк, годь нöйöн ітгон фоґс
белоле енні. – Вілусни Унгварон вон, курзушон. Копаньо о риґі огодь
те миґ ітгон волтал. Оз едьік тонітонő о фронціо тонарны, тештвире о
варошотокбо локот. Ірманок мешилт рола. Федорчакик іш ваґток діснот.
Умерла жона учора стара у 8 часів, а чоловік за ньою того вечера у 10
часів. Міша Дідув, в Черебинах.
Обое нараз мож казати.
Бондітол о ланьо Котов нодьон риґен нем копот левелет. Утодод
онньібол годь оттон йоттил (оссе керултил веле.) Ő керулт одо, – иртед?
Нодьон гіаньзол некунк. Драго Чіллогунк Опуко. Удь рескетунк
иш серетüнк. Сеґинь Доні міндиґ мондйо, мільен йо Тасьунок, ітгон вон
оз Опукайо ш оз еньим, ... бар мар ітгон волно.
Йо оз Іштен. – Чок небушулй Опуко, арт оз егишиґнек, ш оз еґишиґеднек Ондьолом. Нодьон відьяз моґодро.
Много многораз цілуеме Тебе
Твоі.
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195. Apósomnak ezen egyetlen hozzám írt levele már nem talált
a helyszínen, Egressy János utánam küldte,
és már itthon kaptam kézhez.
149
8. І. (1) 955.
+! Дорогой мой Стефан! С любовью приветствую Тебя и желаю
Тебе всего лучшаго. Для меня большая радость, что дана нам можливость, что можем переписоваться и безпосередно можем между собою
держать свіязь, давно не виделись. Я в течении этого времени – на третей
колонии нахожусь и чувствую себя здьес неплохо. П. Дмитро, Тевкейш,
Бартфай, Марина, Меллеш, Легеза тоже здесь. Из дому пишут и шлют.
Бобика с детками твоими тоже радуют меня с своими письмами. Жалко
мне их, ибо нетерпеливо ожидают моего возврата домой и видно, что
безполезно, ибо наши дела очень медленно идут в перед, но мы не падаем духом и твердо надеемся, что и наша очередь прийдет, и мы освободимся. Осеню большое давление крови имел, надо было кров брать
из меня, но благодаря из дому присланным лекарствам стало мне лучше
и тепер Богу слава здоровым чувствую себя. Как твои дела? Пиши мне
дорогый мой! Этот раз только на карточке пишу, но если ответ получу,
то тогды часто и обширно буду писать. – Поздоровляю, целую и благословляю Тя – Твой любящий Отец:
Бачинский Ю. Ст.
196. Katalin leányomtól hivatalos úton kapott 14. levél
11 января 1954 года.
Érk: 1954 I/31150
Дорогой Няньку!
Снова появилась на работу, к нашим детишкам. Хорошо отдыхать,
но не долго. Очень люблю своих первоклассников, которые еще не знали ничего на початку года, а теперь пишут, читают и рахуют. Это большая радость учителя. Но работы с ними довольно много. Тому, что я еще
и III-ий класс веду вместе с первым. Писать много планов и т. д.
Пишта написал нам письмо и прислал фотокартку. Очень сподобались мне эти карточки. Хорошо стоит ему сокал. Но никак не могу себе
уявить его, потому, что я никогда его так не видела. Всегда уявляю перед
собой его без сокала. На лице написанная вся жизнь его с тех пор, пока
я не видела его.
Levelezőlap:
Карагандинская область./ Джесказганский район / Станция: Теректы, П/я 392/5-1 / Бендас Стефан
Михайлович
Feladó: Иркутская область Анзамайский / р-н. П/о Чукша, П/я 215/2-051./ Бачинский Юлий Стефанович
150
Címzés: г. Омск п/я 123 Бендас Степану Михайловичу Feladó: Береговский р-н с. Оросиево
149
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Пишет за мои ухажоры. Но они все только в жартах споминанные
потому, что хозяйка, Анна нас всегда докучает с ними. Но не можно сказать ничего, есть их много, но никак не хочется за такого пойти, который
бы отказал помощь моим родным. Лучше быть самому. А что опоздает,
это не мешает.
Будучи дома сделали много фотоснимков.
Если хорошо выйдут, то несколько зашлëм. Между ними и то, как
Мамка кормит свиню.
Здесь у нас очень холодно, выпал большой снег. Мы с моим директором никак не согласуемся. Но пока ещë идëт работа. Хочу отсюда
уйти. Если удастся. Буду видеть, как будет идти дела дальше.
Безчисленно руки целует:
Катерина.
197. Magdolna lányomtól hivatalosan kapott 18. levelem
11. І. 54 р.151
Дорогий наш Няньочку!
Вже і зимні канікули пройшли і я вже знову в славному Мічов-граді. Коли дома сижу, то так дні пролітають, що і не замічаю. Три дні від
4-го до 6-го наради в нас були в Хусті. Сиділа я там тільки перший день,
а другий день не пішла, а третій день пішла за грішми, аж 18 крб нам
дали за те, що три дні прослухали наради фародшагдій. А на Різдво вже
нич ни так, як давно було, діти ще ходять колядувати з звіздами, а ті великі, файні бетлегеми вже не ходять і люди вже май помали колядують,
як другим разом. Няньочку, заслав нам Пішта фотку, дуже добра фотка,
так йому парує тот сокал, хочу йому писати не вагйо ле бо шкода, мені
так дуже любиться.
Упав у нас тут уже великий сніг, так не добре по ньому ходити,
мені, як мені, а дітям, як прийдеся з хащі і по два кілометри пішачковати,
такі прийдуть уморені. Ніякої вже тепер роботи не маю, написалам дома
всі плани, Катерина намалювала що треба було, те тепер тільки сижу та
на сніг гляну. Має до нас за се півріччя прийти інспекція. Як прийдуть,
то напишу Вам, Няньку, результат, чи похвалять, чи покритикують. На
сих нарадах мало нас похвалили, не знаю що ще буде на других. Тепер
на Різдво був дома Віктор Сабо у відпуску тай много хлопців поприходило зовсім з армії лиш я не знаю, як пишуться. Данило приїхав з Мукачева на третій день Різдва ми всі один день разом були, тільки нашого
дорогого Няньочка не було між нами, но ми всі ремилüнк, що на другий
рік együtt фогунк канталні. Ігоз?
151
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Няньочку на цьому кінчаю, бо спішу до поштаря, а то він зараз йде
в Вишково.
Цілую руки і Вас Няньочку Ваша дочка
Магдалина.
198. Chira Sándor nagyprépost és pápai prelátus
Bendász Istvánhoz írt levele az omszki lágerből
(Idegenektől, ugy otthonról, mint a lágerekből rabtársaimtól
illegális uton (feketén) kapott 10. levél)
12-15. II. 54.
Magyarázat: Chira Sándor nagyprépost és pápai prelátusnak hozzám
írt levele az omszki lágerből.
Drága Pistám!
Kedves figyelmedért hálás vagyok. Tényleg mitsem tudtunk Rólatok.
Annál boldogabbak vagyunk, hogy most hogylétetek felől tisztában lehetünk.
Kérésednek eleget teendő közlöm, hogy Legeza István halálhire talán
nem biztos. Velünk van ugyanis a kis Csuri. Hazulról gyakran kap póstát. Lehetetlen, hogy meg ne irták volna neki. Hiszen a Legeza fia birja unokahugát
Mártát. Holis felől nem kételkedem. Még vele voltam, amikor kisebb hűdés
érte. Állandóan ingerült, beteg állapotban volt. S hol hal meg? Nem utazás
közben? A nekrológot sajnos ki kell egészitenünk: Ilniczky, Dr. Hadzsega,
Födeles Cyrill, Volosin Ágoston, Ortutay Jenő főesperes ugyanis nincsenek
benne. Kohuticsról is beszélt nekem egy magyarországi rabtársa. De Kornél
megcáfolta a halálhirét.
Zseltvay Mityu mélyen üdvözöl Téged, Kahanecet és B kollegát. Csuri
üzeni Szabó Jóskának, hogy Bandival (az édesapjával) együtt volt Mordaviaban. Jó egészségben volt. Szekérrel fát huzott a konyhára naponta egyszer-kétszer. (Szabó Józsit és Kökörcsény Palit is – megj.)
Igen kiváncsi vagyok mi van Bóbita Miklóssal? Igaz lenne, hogy apostatált ő is? Popovics Döme állította. De ő apostatának hirelte Harajda Dezsőt
is, kivel én együtt voltam Olzserászban. (Most közös бытовый lágerbe került. Hová? Nem tudom.) Mászlej kispapot is, aki nekem azóta irt, s apósától
is tudom, hogy Döme tévesen informált.
Itt van 3 galiciai, kettőt ismer Kahanec is. A harmadik Mordaviából jött.
Velünk nem közlekedik. És a tiszaujlaki ref. pap: Kovács Zoltán, aki ottani
kollegáit üdvözli.
Eleddig találkoztam: Kampó, Tivadar, Popovics, Puskás Laci, Mikulyák, Egressy Miska, Terban, Karpinec, Legeza István, Ortutay Pista, Ruszinkó Miklós c. kanonok, Sztankaninec Antal OSBM Lozán Polykarp OSBM
Bártfai, Sörös, Bakó Zoltán, Pásztor Ferenc beregszászi főpap társainkkal kü- 286 -

lönböző pontokon. Voltam Dr. Harangozó Ferenc szombathelyi vicerectorral
is. Mészárost érdekelni fogja. Jól volt.
Két évig munkás brigádban voltam, s kétszer distrophiát kaptam. Szivem legyengült. S így kivontak a munkás nép soraiból. De hiba nincs. Még
Isten segitségével folytatnám ott, honnan kitéptek. – Lelki életemet folytathatnám. Ez a fő. Két derék litván és egy lett kollega is segít benne.
Az otthoniak betegeskednek. Kórházakba járnak. Kornél szívére,
tüdőtágulásra, felesége Bazedov-kórral, Vidor szívére panaszkodik. (Kolhozban dolgozik már egy éve!). Édesanyám megöregedett szegényke. Tüdőgyulladásban volt az elmúlt télen. Csak utána tudatták velem, milyen komoly helyzetben forgott. Szemei elgyengültek. Vidoréknál lakik. Szorgalmasan küldi a
csomagokat. Azt sem tudom, hogy honnan birják? Talán maguk koplalnak,
csak nekem legyen? Bandiék megvannak. Gyerekeik igen szépen tanulnak.
Volt „báránykáim” kitartanak hűségesek.
Jelenleg jó, mondhatni finom bánásmódban van részem. (De inkább ne
kellene már itt élveznem!)
Jelzett fiuk nem igen kaptak ajánlatodon. Ime ez a késedelem oka. De
találtam jobbat. Remélem Hozzád jutnak soraim. Szeretném.
Szlivka konverziójának szivből örülök s remélem, hogy ez már maradandó is lesz. nektek meg gratulálok a közreműködésetekhez. Deo gratias!
Káhánecet szívélyesen köszöntöm. Igen kellemes benyomást tett reám
ez az ember. Hálásan emlékszem vissza, hogyan látogatott betegségemben.
Isten fizesse meg néki.
Palit szeretettel emlegetjük Mityuval és Csurival. Gondoljuk, hogy engedett pessimismusából. Itten már a föld fekete „a sárga föld” már ne rémítse.
„Lesz még egyszer ünnep a világon!...”
Mindennapi szentmiséimben, imádságaimban Téged s szeretteidet, valamennyi rabtársamat meleg szeretettel emlegetek. Édes Anyádnak kézcsókjaimat, családod tagjainak rokoni csókjaimat tolmácsold, ha irni fogsz nekik.
Misut sajnálom. Palival, Jóskával és Jonyval együtt szeretettel ölel
Sanyi bátyátok.
199. Bendász István feleségétől kapott 69. hivatalos levele
Копаня 1954. Йон. 24.
Érk: 1954 ІІ/6.
Дорогий Наш Опуко!
Не гнівайся, щом Ти не писала. Такам хвора была, зубы, голова ня так боліли. Свиню зарізали, усьо прийшло нараз. – Солонина
дуже файна на долонь широка. Поклала будити до Юри Чутори, коло
Ферчика що живуть. Вытопила до 20 л масти, сало та одпадки. А
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решту будити клала. Піштатол коптунк левелет Дец 24-én. Нодьон
меґ орüлтüнк. О дьерекек корачоньтол миґ нем волток ітгон. Варом
ыкет е гит виґин сомбатон відьенек едь кіш фрішлінгет моґукнок.
Опуко! Озт гондолом, годь озирт не кулдьек чомоґот, мерт шойналс
мінкет? Фай о сівем иртед Опу. Öрüлок годь вон Піштанок пинзе, меґ
енні волóйо іs вон. Теґноп коптом левелет Монцітол аз еґис левил
Бийларол сол ат вон гельезве маш о цімме, сіве фай о дьомро іш.
Окорок Бийланок кулдені чомоґот. Леґолаб мошт, мікор вон о діснобол воломі. Бийланок іш ірок міндиґ. Ірто Монці годь нодьон галаш,
годь ірок некі.
Опуко! О 2 лань нем komszomol, még itthon voltál Danit pionernek be irták. De nem komszomol. Környékezik őket, de Dani nem
reagál. Tászu Vélyusziké már komszomol vagy 2 hónapja beadta a derekát. Legőszintebb válaszom : van e olyan dolog, 1 volt e Apuka, hogy
én őszinte ne lettem volna hozzád, angyalom. A Furik Vászily hentes fia
van Magdyval ott. Ha jön haza, hát vele szokott jönni, s irom is nekik ne
járjanak sehova. – képzelheted mennyit aggodom érted, értük. De jó a
Szűzanya s megsegit.
А Пішто képét nem mutattam senkinek. Mert tudod az emberek haragszanak a (szakálra) vallás szempontjából, érted? S tudod nem tudom
mit csináljak. Jobbnak látom igy. Te mit mondasz jobb igy? S magyarázkodjak nincs türelmem. A fésűt получив? Я послала ти гриeбіньi.
Іван пришов додому на канінули. Нем тудом годь годь низ о кéпен
ра? Миг 2-ыв езен ківüл. Котов іш голґот. Вологодь лес. Хліб мають
у руках.
У хижі кладу огинь дуже студено не мож выдержати без огня. –
Те Опу годь нінч сотинам йоббон тудок прошпералні. Некунк Донівол
кевиш кел. – Весек едь кіш крумпліт 6-7 кг. от едь „сотьоррол” ш вон
шокаіґ некüнк. Веттем 10 кг лістет іш. Ґізі Полоташ Ондрашни емликсел ра, гозот едь кіш лістет одтом некі дівань парнаро едь коново
доробкат. Мошт годь сотинам нем волт, йоббон шойналток. Гозток
о діснонок крумпліт, гойот, тöкöт. Ш кігізлолтом о діснот тенґерін.
Меґінт весек діснот. – Теґноп волт Ондраш іш, окі солґалт налунк.
Бе волт чіпве. Ідь есибе юттоттом, іґирт фат йоббон мондво рüщат.
Менйек ел о комітетре ш кирйек Сокалош Іван біротол бізонітваньт,
ш відьем бе фебр. 4-ікин семилье – шен Сыллышын а лісоуправаро,
ш ы іш аккор от лес, ш козбеяр годь копйок. 7 руб. едь вязанкат.
Шірт мікор емлеґетет. Доні іш üл оз остолнал. О іш ір Некед
иш Бийланок. Чок 2-тен водьунк ітгон. Оннаик по шору, о порост
уннепбе чок яр еґис ноп.
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О Боро Федор фіо Іван, шофыр о колхозбо. Мошт корачонь
3-нопян о Поланьо Маріо тештвиривел, Бігун момавол, розписалися.
На перед дня Ивана хрестителя побожилися (Віктор).
О молмот о колгоз весі ат, нем міркаирт (Mirka – véka,
mértékegység – B. D.) ырылнек, гонем пинзирт 1 тол. О фоґаддол мі
вон? Финькипезыдтюнк оз удворон мойд кулдык кипет. Кадар иш
Копчо теґноп оссе верекедтек, кит елленшиґ. Миґ озóто Молвінанок
удворолт. Доні мондйо, годь Кость ірт фел годь Мішу оз ы фелешиґе
утан яр ш ерре фeл фентрыл леірток иш Мішут кідобтак оннон, (A
právoszláv püspökségről – B. D.) ш нем волт аллашо шокаіґ. Ш мошт
елмент Скотарскібо мüкыдні товаб. – Монці ірйо, Момо озт мондйо,
годь 2 батькó міот нем туд аллашгоз ютні.
Hát волт аллашбо, мирт удворолт? Де Мішунок не ірял еррыл,
годь ин меґ іртом, ш те тудод. – Немсеретним, годь Монці гороґудйон. Мерт кулді о чомоґокот нінч кіре кылчын, шнекем ньуґодшаґ, ш
коньебшиґ, годь Тиґед іш еллат, міре сукшиґед вон. Ин нем іром меґ,
годь Те іртод не кüлдйек чомоґот, міре озт тудні некі. Некі (не ірял)
Опу, мерт озтан нем фоґ кüлдені о виґин едьсер шем. – Фольтон рад
ґондолунк Опу. Де мессе водь. Го рад ґондолок сінте оз ерым елгодь.
– Сінте нем гісем годь нем водь ітгон. – ½ м. гов ешет, торт о гідеґ,
Доні корчолязік. – Мо о батківскі зборин меґ дічиртик а фіодот.
Ш ехт Те водь. Кевешет бесил. Мошт оббо годьто оз ірашт, шоккозік. Віктор Федорчак іш нодь шокішто, о клуббо яр шоккозні. Ы іт
üл чендбе, гонґят нем голлоні. Оннуш йó боратнык Ержікивел. Ержіке дьокрон алмодік велед. – Полано Ферійе бетеґ, реумаш, фексік.
Меґгüлт, ы о коператів кочішо, арут гоз. Волтом Кадарикнал уйивре.
Сінтин волт Черешенько емлеґетиш. Иван оз Анно bátytyánál ott is.
Варнок мар удь годь, велем еддьüт. Опукам ырüлык о гельзетеднек.
Торч кі от вологодь. –
Szeretettel csókolunk Apuka én és a gyermekeid.
200. Magdolna lányomtól hivatalosan kapott 19. levelem
6. ІІ. 1954.
Érk: 1954 ІІ/28152
Дорогий мій Няньку!
Недавно я приїхала з дому, дуже великі були в нас морози і ми
не учили один цілий тиждень, якби хоч іще один такий тиждень. Дома
так скоро пролетів тиждень і Катерина була дома. Прийшла сюди в
понеділок у вівторок у Вішк на політзаняття, а у середу назад на агіта152

Levelezőlap:
Érk: 1954 ІІ/28 г. Омск п/я 123. Бендас Степану Михайловичу. Feladó: Вышково-Мичов Бендас М.
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торські збори, скучати нам не дають, усе прошиталуємеся мало. Не
журіться, Няньочку, з вовками, якщо і є вони, но товариш вовк знають
кого їсти, на моє старе м’ясо не лаком’яться. Так казав один жид, коли
ішов з козов, а назустріч їм вовк, коза зачала мекати, а жид: „мекай не
мекай товариш вовк знають кого їсти.” Я сама Няньку ніколи не хожу,
а все з другими учитилями, або з людьми, так що журитися нічого.
Вчора я була списовати своїх виборців, бізüно якась біда їх понесла так
далеко жити, ходила, ходила від полудня до вечора і тільки у чотири
хати зходила, нічого, хоч і на сьогодні мало роботи залишилося.
Завтра у нас великий день буде – хрестини. Народився у моїх
хазяїнів син Йожі. Завтра будемо його хрестити, мене вибрали за старшу
сокачку, уявіть собі ото меню, що я ізготовлю. У мене великі здібності
до куховарства, ото іще давно було видно, коли Василів токан та фрігу
ілам скорше, ніж варити.
Зараз чекаємо на днях інспекцію, не дуже боїмося, eredmény напишу.
Няньку! Ви там щось пишете за зятя, ото іще май рідкоє од води,
як мені буде хотітися. Зараз ніякої кедви до лігінів не маю. Якби не ганьба, то навхтема vén kisasszonynak усталася. Накупую песиків, мачок та
одного папагаля. Ото буде файно. Пишу Вам Няньочку чисту правду
komszomolista nem vagyoк. Можна працювати і без того, правда мало
натискають, но викрутитися можна, Катерина і Данило тоже нет.
На сюму кінчаю.
Цілую Вас багато разів і дуже ваша дочка
Магдалина.
201. Bendász István feleségétől kapott 70. hivatalos levele
Копаня 7-го.
Érk: 1954 ІІ/28.
Дорогий Наш Опуко!
Бізівно чекаеме писмо. Того тиждня не писала, бо опять голова
ня лупала. Лежалам.
В суботу Вилюсови подержали свадбу 15 річну. И мене прикликали Бачкайови, Петенькови а усі учительі. Дьусі Бачкай грав на
гармониці. Танцовали до 2 часів. Подарунки нанесли. Пітьу Vorkután
van 69 kg. nyom. Монці (Petenykóné, Manyi néni – B. D.) Vulsánán főz
a Heszsztrojon a sztalovába a munkások, s a vezetők részére. Ott tudod,
villany telep készül. Azt mondja Монці, hogy irjam meg neked hogy
Pityu (Petenykó István atya – B. D.) haza fog jönni nem soráka már. Én
is ugy örülök ennek a jó hirnek. Як ся маеш Опуко? Álmodtam rólad.
Ни хворый Ты?
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Діти были дома фотографовалися опять. Пошлю ти фотку в посилці. Така у нас тверда зима, люде кажуть, що и не памятають на
сяку остру зиму. Я так иззябу, сижу у твоюй куфайці в чоботах. Хоч
кладиме тот огинь, а ни чути. Мы инак здорові, жиеме помале. Усе
за Тебе думаю, говориме. Що Ты чиниш Опуко? Nem élet ez igy nélküled. Olyan árvának érzem magam nélküled. Úgy fáj ez nekem. Az évek
mennek. – Vigyáz Apuka nagyon magadra.
Felujitottam Gájerékkal az ismeretséget a volt jasinai patikusokkal,
ők Fekete Ardóban vannak. Feri Polánén nagy beteg, izületi reumája van,
s annyira szenved. S ezek a bábszki vorozskák mit sem használnak. Én
rémesen sajnáltam szegény embert, egyszerűen irtam Gajernek. Adjon
valamit segitsen rajta. S küldött is orvosságot úgy, hogy fájdalmai megszüntek, izzad és ez kell. Tegnap megint irtam, új orvosságért ma elment
Márja. Gájer üdvözletét küldi Neked és Apának. Úgy örülök, hogy segithetek én is rajta, képzeld, meghatott mikor látom, hogy az ember sir fájdalmába. A lelki fájdalom s a testi fájdalom úgy gondolom egy. S nekem
is a fejem hasgat rém fáj, azért sajnálok mást is. S a lelkem apu az soha
sem szűnik. Fáj értetek. Ugy vágyom arra, hogy együtt legyünk.
Ezek a háziak is csak kihasználnak. Már meguntam.
Tudod a pari milyen. –
A maga érdeke az elsőbb. –
S én hogy vagyok, semmi köze, azt mondja. – Hányszor sirok én
Apuka. S te olyan messze vagy tőlem. Nincs kinek panaszkodni. Én senkinek sem panaszkodom csak neked tudnék apuka, te vagy a világon az
egyedüli édes párom, egyetlen csillagom, a szivem fáj érted.
Kádár Vaszily és Kopcsa verekedése úgy végződött, hogy Kopcsa
följelentette Hvosztéknak (a nagyszőlősi rendőrség főnöke – B. D.) S
letartóztatták most 10-ikén lesz a tárgyalása. Vajon mennyit kap. Pistától
várok levelet. De nem jön. Pedig ha ezt a levelet meg kapod. Szeretném
tudni, hogy igy van irva.
Sok szeretettel csókolunk s gondolok Rád Anyud.
202. Bendász István hivatalosan küldött 16. levele
Омск, 14 февраля 1954 г.
Любимые мои!
Воспользуюсь первым случаем, чтобы уведомить Вас, о своем состоянии. Относительно здоровья, я совсем хорошо чувствуюсь. Пять
лет, что я разлучился с Вами, но временем крепче и крепче чувствую
себя связанным с Вами. Уже во всем успокоился, только с разлукой с
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Вами не могу успокоиться. Ежедневно смотрю фотокарточки посланные
Вами, и любуюсь.
Письма Ваши регулярно получаю. Так, как материально я сейчас
обезпечен, прошу Вас, посили пока не посилайте мне. Пишта мне уведомил, что 7-го числа писал Вам заказное письмо и надеется, что получите.
Утешает меня, что дети послушные, слушают Тебя, даже и помагают материально. Писала, что Даниила похвалили на родительских совещаниях. Так и надо сыне учись но никогда не забывай при том, что кто
ты. Ты мальчик толковый, ты знаеш, какими путями должен ты идти.
Пишите о всем, что только может интересовать меня. Как живут
наши соседи, не забывают-ли меня.
Привет во первых хозяинам нашим; пердай им мой сердечный
привет отдельно Андрею и отдельно Анне якож и Ивану и Ирме. Привет
всем, которые заслужат это от меня.
Целует Вас всех:
Стефан.
203. Bendász István feleségétől kapott 71. hivatalos levele
Фебруар 21-го. 1954.
Érk: 1954 ІIІ/5.
Дорогий Опуко! Не писала Тобі того тыждня. Была я в Берегові
у мамки на пару днів. Сусіда Марта хоче дітину, покликала мене абым
ишла из нею до Берегова до доктора. И я из ухом маю біду, так думаю
пуйду из нею и себе дам поникати. Зуби хочу поправити. Ние уже чим
істи. А Ты Опуко? Як Твоі зуби? Пишу Ти одну сумну вістку. Фері Поланин умер. Писала я тобі, що хворый? Ноги го лупали раз, то гнойили,
у больницю не хотів ити. Зачав кашлати, а страшно плувати. Так думаю,
мав и он туберкулозу. – 5 тижднув був хворый. 16 фебр. – як умер. Читвир быв похорон. (Греко-католицькі вірники без священика похоронили його – Б. Д.)153 Много людей было на похороні. Віктор лиш не быв
(Федорч.) Стара Марія и молода дуже дуже засмучені. Ілка дівочка уже
велика у 5 у класу ходить. Хлопчик Миколка 5 року мае.
Гобіці Морці писав. Добре ся мае. –Другі в Берегові усі живі здорові. Монціка писала що окуляри ци добрі? Звідуеся? Та бізівно! Кадар
копот примусову едь ивет. Фебр. 17 én волт іт о тардьолашо о фолубо.Дуже у нас студено. 20, 25 градусів морозу. Неможся дочекати тепла. Радіо завели у кожду хижу. И туй у Андрія е заведено купили „репродуктор” гуде цілий день. Знаеш мене пораз и нервозит. Гуде та гуде.
– Діти уже давно не были дома, казала я ім абы не ишли, студено.
153
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В Берегові умер Бецо пірош баршонь шопкабо волт. Нодь теметише волт. Сіладінинок Міцінек базедовйо вон. Бетеґ. Іло іш Берегсасбо
тоже локік. 2 діти мае. Староста Павел прийшов из лагера, котрый Шеннерку Марію узав. –
Міша Пилип оддае 2-у доньку Марію за Грицищукового Ивана, Іринин сын. Іріна з двома дітми пушла до Рацина. Стара Кедічка ще жие. Ще
3 пари ся зберають. Оголоски ім кликали. – Доні ся добре учить немае
двойки. У Юреґи у Юри друга дівочка ся народила, Віктор у войску е.
Опуко идеш годь водь немлегет тигед ківарні оньіт водь есембе
удь оґодом иртед ондьолом. Нінчен онньі чіллоґ оз иґен мінт оганьсор
есембе водь те некем. Відяз Опукам Чіллоґом моґодро. Монці писала що
загнала посилку Тобі. Мене серце болить що не посилаю Тобі Опуцікам.
Мар меґсоктом. Де гушвитро елкüлдöм не нилкüлöз Опуко идеш. Омі
кел ірял Монцінок. Ы меґ серзі. Водь ин іт.
Бар мар ітгон латналок Опуко удь фоґлок киньезтетні, серетні, шімоґотні. Іштенем де фай о сівем ольон мессе, мессе водь Те тылем идеш
едьетлен паром о вілаґон.
Моні (Petenkó Istvánné – B. D.) бесилте годь Вулшанаро менет Драгован меґалт оз оутойюк ш толалкозот Медвецкіиккел. Шоні іш Новоселіцарол одо воннок гельезве порохіаро. 8 дьерек вон, едь колдуш о лабаро. О чайнабо вон мошт Шеверко Мішо, Фурік Верон фирйе, уродилося
у них дівочка 2-га дітина, о коперотівабо лес вендиґлы іш.
Маш мінден о риґібе. Лошшон илüнк нопрол нопро.
Міліо Серететтел чоколунк Опуко Оньу.
Нем тудом мі оз Пішто нем ір. Варом о левелет тыле.204. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 57. (33.) levele
Omszk. 1954. márc. 15.154
+!
Édes Babykám és drága Gyermekeim!
Alig melegettem fel itt egy kicsit és – tekintve körülményeimet, hogy
rabságban vagyok – elég jó helyzetbe kerültem, mert már irodában dolgoztam, ujból tovább löknek. Elszállitanak innen 300. embert és sajnos közöttük engem is. A hely ismeretlen és mint minden elszállitás előtt most is az
emberek elméletben beutazzák az egész majdnem végtelen szovjet területet
és találgatják hová is visznek bennünket az Uj Földtől, Rilszken, Szachalin
szigetén, Vorkután az Urálon keresztül minden lehető és lehetetlen helyet jósolgatnak. Persze ez mind csak találgatás, mert itt az ilyen dolgokat olyan
titokzatossággal végzik, hogy még a csekisták közül is csak egyesek tudják
154
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azt. Engem a hely nem is nagyon érdekel már, hiszen már egy jó pár helyen
voltam és a tapasztalatom az, hogy a különbség nem nagy láger és láger között, egyformán rosz az. Ha rosszabb is az egyik a másiktól nagyon kicsit
rosszabb és ha jobb nagyon kicsit jobb. Engem inkább a szállitás izgat, igen
a szállitás, mert utazásnak nem lehet azt nevezni. Áruk, barmok vagyunk mi,
amelyet szállitanak, és közben macerálnak, kinoznak testileg lelkileg. Még
nehezebbé teszi helyzetemet az a körülmény, hogy társaim közül senki nem
jön velem. Maradnak mindnyájan Szabó Jóska, Kökörcsényi, Szlivak és Vass
is. Még megnyugtató, hogy velem jön egy galiciai paptársam Káhánec, aki
igazán Krisztus-Szive szerint pap és akit nagyra becsülök. A kárpátaljaiak
közül Simonyák Miklós és Tóth Bence jönnek velem. Az előkészületből arra
lehet következtetni, hogy távolra és nem a közelbe megyünk. Itt még formális
tél van és ez még aggasztóbb. De legyen meg a jó Isten akarata.
Mamáéknak rögtön irjatok, hogy semmit ne küldjenek, amig uj cimemet nem közölöm. Nem tudom milyen helyzet lesz uj helyemen és azért
legyetek arra is elkészülve, hogy feketén nem fogok tudni irni nektek, de
megegyezünk abban, hogy havonkint irok Nektek egy levelezőlapot, mintha csomagot kaptam volna. A csomagokkal pedig ne nagyon törődjetek, hiszen Manci hüségesen küldi, most is olyan nagy tartalékom van, hogy csak
kellemetlen a szállitásnál. Pénzem is van 500. rubel körül.
A félig magyarul irt leveledet, amelyben Polánén Feri haláláról is értesitsz, megkaptam. A hir nagyon lesujtott és fejezd ezt ki a hozzátartozóknak
azzal, hogy III/6-án miséztem lelke üdvéért és a temetési szertartást is elvégeztem érte. További levelezésedben a magyar kitételeket redukáld és legfejebb a levél közepén használd, de ott is orosz betükkel, tehát a levél elején és
végén sohasem, mert nem tudhatom, uj helyemen milyen lesz a cenzor.
Remélem, azóta már megkaptad 56. sz. levelemet, amelyet szintén „ajánl
va” küldtem és igy az ott irtakat nem ismételem. Közben február 20.-án Mamáéktól megkaptam a 31.-ik csomagot és 25. rubelt. Leveles-kekszet is kaptam
Mancitól, amelyben többek között irja, hogy tudna állást szerezni Misunak, de
Mama nem engedi azzal, hogy „akkor elveszi annak a gazembernek a feleségét”. Már többször kérdeztem tőletek, de eddig még nem adtatok választ arra
a kérdésemre, hogy Mama melyik templomba jár. Irja Manci, hogy Nálunk
30–35. C° hidegek voltak. Elképzelem, milyen pusztitást végzett, különösen a
gyümölcsfákban. Itt az ilyen hideg normális és nem is figyelünk már fel reá. Igy
van fogalmatok arról is, milyen a 40–50 C°. hideg. Közben Chira Sanyival sikerült megteremtenem az összekötetést és egy levelet váltottunk is. Nektek rokoni csókjait küldi és irja, hogy Berta néni a Vidor mellett van Irhócon és Vidor
már egy éve a kolhozban dolgozik. Kornél betegeskedik és Liviának bazedója
van. Vele van Zseltvay Miklós és a Csurgovics fia. Irod, hogy a füleiddel és fo- 294 -

gaiddal bajlódsz. Semmit ne sajnálj egészséged helyreállitására és vigyáz magadra nagyon, mert Te nagyon szükséges vagy még nem csak a gyerekeknek,
de a testileg teljesen kimerülve hazaérkezendő férjed részére is. Ez bár önzés
tőlem, de én remélem fogunk mi még szép napokat is megérni az Ur akaratával. Hallottam, hogy Holis Tóni a szerzetes Kemeroszkban meghalt és Chira
Sanyi irja, hogy Kohuticsról a kanonokról is ilyen hirek keringenek. Pásztorról
a beregszászi főpapról hallottam-szem – és fültanuktól –, hogy 1951.-ben báró
Szalay magyar diplomatával együt halálra itélték, de az itélet végrehajtása előtt
meghalt és Szalayt ki is végezték. Tehát még elitélve a lágerben sem biztos az
ember élete. Ez a Tajseti lágerek valamelyikében történt.
Az én fogaimmal a helyzet a következő: végre valahára ide is került egy
fogorvos, már minden el volt intézve a fogsor iránt és most minden félbe szakadt. Már eltávolitottak 2. gyökeret és 4. lógó fogat is. Igy most már összesen
csak 7. fogam van, fent 4. és lent 3. Sztároszta Pável miért csak most került
haza? Én még otthon voltam, amikor őt 3. évre itélték, vagy azután ujból itélték? És Irina miféle Rácinhoz ment férjhez? Leveleidben irhatsz bőségesen a
falusi dolgokról, arra nem forditanak figyelmet.
A mellékelt feljegyzéseimet tedd el irataim közé.
Szeretettel számtalanszor csókol:
Apu.
205. Bendász István hivatalosan küldött 17. levele
Рудник Джесказган, 31 марта 1954 г.
Любимые мои!
Счастливо прибыли на новое место работы. Смотря на пожилость
свою, здоровья мое пока удовлетворительное. Ниже сообщаю Вам нову
адресу свою, и так, как не имею возможности и с мамкою сообщити
адресу, прошу Вас, сейчас же напишите ей мой новый адрес. Возьмите
до ведомости и то, и с мамкою сообщите, что ответы на посилку не буду
посылать, и получение посылок в очередном письме (т. е. два раза в год)
буду квитовать. Разрешают нам и на венгерском языке писать, но по возможности пишите на русском языке.
Давная болезнь моя „фекете левил” минула меня, не обновляется, и думаю, что уже не будет. В посилках кексы посилайте, хорошо
действует на желудочную кислоту мою. Денег совсем не посилайте,
а посилки очень редко посилайте, понеже не употребую, но Монция
пусть посилает как и до сих пор. Пишите часто и обширно о каждом
деле, что в нашем селе случится и о всем, что только может интересовать меня. От меня сего года уже только одно письмо ожидайте. При- 295 -

вет всем селянам мне знакомым, особенно Román Tóni, Нáfics Pista,
Puskás Laci, Horváth Guszti в Севлюше rőm. is akik Nem itt, Дe nem
Меssze Tőlem Vannak.
Целует Вас всех:
Стефан.155
Magyarázat: Gályarabságra (каторга) itéltek lágerébe kerültem,
ahol többek között, az évente engedélyezett két levél elküldésén kivül nem
engedélyezték sem a cim közlését, sem a csomag megérkezésének nyuktázását
sem. A magyarul való levelezést azért engedélyezték, mert az egyik magasrangu csekistának a felesége egy budapesti zsidó rifke volt s igy volt kinek
cenzurázni azokat. Levelem végén felsorolom azon paptársaim nevét, akik
akkori információim szerint, valamelyik szomszéd lágerben voltak, igy Román Antal, Hafics István, Puskás László és Horváth Gusztáv volt nagyszőllősi
róm. kat. káplán, majd dolhai plébános. Hogy nem messze vannak tőlem, ugy
állitom be, mintha a nevek felsorolását tovább folytatnám.
206. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 58. (34.) levele
Rudnik – Dzseszkázhán, 1954. április 5.156
+!
Édes jó Babykám és drága Gyermekeim !
Omszkból elindulásom előtt megirtam 57. sz. Levelemet, amelyben
értesitettelek Benneteket, hogy tovább szállitanak ismeretlen helyre. Irtam
egy levelezőlapot is, mintha csomagot kaptam volna, csak azért, hogy minnél előbb értesitselek elmenetelemről, hogy a felesleges kiadásoktól kiméljelek meg Benneteket. Ilyen lapot irtam Mamáéknak is. Remélem ezeket
megkaptátok. Még az 56. sz. levelem sorsáról sem tudok semmit. Leveleitekben, az eddigi megbeszélés szerint értesitsetek fekete-leveleim megérkezéséről, tehát: „Pista márc. 15. irt”.
Most pedig röviden leirom „utazásunkat”. Márc. 15. én elkülönitettek
Bennünket 86. unkat a többiektől, olyan hirtelen, hogy még csak el sem bucsuzhattam társaimtól. Alvásról szó sem lehetett a hely szüke miatt. Másnap
16-án gyalogosan elkisértek szuronyok között a 6. km-re fekvő első számu
lágpontra, ahol a pereszilka is van és ahol a különböző lágerpontokról összpontositottak kb. 700. ember között csak egy anyaországi, báró Pongrácz és
egy kárpátaljai volt, az alsókerepeci Bilák Pál. A papok közül egy lengyel
franciskánus páter, Grábszki Richárd és a velem együtt érkező lett Vucinsz
Péter római-és Káhánec József galiciai görög-katolikus pap, valamint Pro155
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kopovics Lyubamir galiciai aposztata pap. Itt a „pereszilkán” voltunk 20.
Itt holmiainkat, alapos átmotozás után, elszedták tőlünk. Innen irtam egy
rövid, pársoros levélkét is, bélyegtelenül feladva, mivel akkor már holmiainkat elszedték tőlünk. Az első lágponton van Chira Sanyi is, amely csak
el van keritve a „pereszilkától” és minden lehetőt megtettem, hogy találkozhassam vele. Sikerült is és kb. egy fél óra hosszat beszélgettünk. Sanyi jól néz ki, jelenlegi helyzete és munkaköre kielégitő (éjjeli ügyeletes a
gyengélkedő helyen), csak az 5. év látszik rajta, amióta nem láttam; a láger
nyomai, külsőleg legalább is, nem észlelhetők rajta. Ő mondta, hogy Choma Viktor, a kanonok Minszkben halt meg. Vagonirozásunk 20-án történt.
Előzőleg anyaszült mesztelenre vetkeztetve, testünk minden egyes rését, és
ruháink minden varatát alaposan átvizsgálva, minden fémgombot eltávolitva, 75.-sével egy-egy vagonba betereltek. Majd lezárják és tövises-dróttal
sürün körülfonják a vagonokat és kivülről elejére és végére egy-egy fegyveres csekistát állitanak. Itt van mindenünk, mozogni sincs hol és WC.-től
kezdve az ebédlőn keresztül a hálóig, mosdóig minden egyben a vagonban
van 75. ember részére. És ha még békében hagynának, de naponta 5-6.szor minden megállón bejönnek, megvizsgálják a vagont, nincs-e valahol
kikezdve a vagon deszkázata és mindnyájan megvagyunk-e még. Minden
lóg rajtunk, madzagokkal vagyunk összekötve. Elindulunk, utirányunk ismeretlen. A réseken keresztül látjuk, hogy Petropávlovszk felé tartunk, tehát Kemerovszk, Tájsen, Kalima és a többi távol-keleti lágerekbe való szálitás eshetősége eleset, de még mindég megmaradt a lehetősége Vorkutának,
Kominak, Arkángelsznek, az Urál különböző lágereinek, Karagandának és
Dzseszkázhánnak. Petropávlovszknál van az elágazás s itt utirányunkból
már megállapitottuk, hogy csak két lehetőség van: vissza Karagandába,
vagy a rettenetes rézbányák. Karaganda elhagyása után már tudtuk, hogy
csak a legrémesebb maradt részünkre és aggodalmak között érkeztünk meg
márc. 25. ikén Dzsezkázhánba, a rettenetes rézbányákba. Ez jóval délebbre
van Karagandától és a szó szoros értelmében sivatag. Sehol a láthatáron egy
fa, de még egy bokor sem. Fü van-e vagy nincs, egyenlőre nem tudom mert
itt még mindent vastag hó réteg takar. Szibériából érkeztünk, ahol a hó már
mulóban volt és 1500. km.-re délre, itt még tél van. Megfoghatatlan időjárás; bolond ország és az időjárás is bolond. Megérkezünk a lágerbe, amely
egy magas, massziv kőfallal körülvett terület, ahol beterelnek százasával
egy-egy szobába. Egyesével, alaposan átvizsgálva, nagy körültekintéssel
adja át az eladó a vevőnek a rabszolga anyagot. Ez eltart két napig s igy csak
27.-én, 13. nap után jutunk olyan helyzetbe, hogy kihuzhassuk már teljesen
összegémberedet tagjainkat. Megvizsgálják, nem rühesedtél, tetvesedtél-e
meg és adnak alkalmat, hogy legalább tisztességesen megmosakodj. Ed- 297 -

dig ruha, cipő le nem jött rólunk. Ó, de jól esik levetkezve aludni. Majd
jön az elosztás, kit ide, kit oda löknek. Én a 43. brigádba kerültem, festők,
mázolók, üvegesek és különböző épitkezési szakmások közé és borzasztó
boldognak érzem magam, hogy nem kerültem le a réz-és ólom bányákba.
Brigadérosom Kárállov Márián Michájlovics, egy moszkvai filológiai szakos egyetemi docens. Itt ismét uj nevet kaptam, uj nevem „CKK-46”.
Itt két láger van egymás mellett, csak egy fallal elválasztva, persze
az érintkezés tilos; a 2.-ik otgyelenie 1. és 2. lágerpontja. Én a 2.-ik lágerpontra kerültem és velem csak Vucinsz a lett pap maradt, a többi pap és
báró Pongrácz az 1.-ső pontra került. A kárpátaljaiak küzül itt eddig ezeket
fedeztem fel: Bocskor István (Nagyszőllős), Máté Árpád (Beregszász), Jakab András (Oroszvég), Bilák Pál (Alsókerepec), Lazurec Mihály (Herincse), Popovics György (Malmos) és 2. Novák testvér (Bustyaháza). Az
első ponton vannak: Krajnyák György ungvári tanitó, aki Bandi öcsémmel
együtt játszott a SK Ruszban? Egy Mázur nevü erdélyi operaénekes, egy
Péntek nevü anyaországi és Szkripka roszosi fiu. Itt van kb. 2000 ember,
de papot nem találtam közöttük. Ezelőtt egy hónappal szállitották el innen
Horváth Gusztit a dolhai római katolikus papot és nem sokkal előtte Román Tónit, akik jelenleg az innen 1. km-re levő 3.-as lágponton vannak,
amely büntető láger és azért kerültek oda, mert „hitterjesztéssel mertek
foglalkozni”. Papjaink közül ezen a helyen voltak még Egressy Jancsi és
Mikulyák is is. Itt volt Ujhelyi Pista is (aki 1941-ben, amikor én Felsőveresmarton husvétoltam, taracujfaluban végezte a husvéti szertartásokat), ő
azonban 1953. juniusában, letöltve 6. évét „felszabadult” és ki lett küldve
a Krásznajárszki Krájba, ahol egy szovhózban dolgozik. T.i. a helyzet az,
hogy „felszabadulás” után az embereket nem engedik haza, hanem számüzik egy bizonyos helyre, amikor is a lágeri cseka a számüzetés helyén
levő csekának ilyen ajánlással adja át a „felszabadultat”: Átadjuk az ön
rendelkezésére X. Y., társadalmilag veszélyes politikai vétkest további kezelés végett. Papjaink közül ebben a lágertömbben (степовий лагер) vannak, ha nem is együtt a következők: Egressy Jancsi, Lyachovics Mityu,
Mikulyák, Terbán, Román Tóni, Puskás Laci, Szávcsuk, Egressy Miska,
Stecz Bazil, Hafics, Bokotey, Hrenyó, Duliskovics Viktor. Ezekről tudok,
de lehet, hogy még több is van.
Itt „kátorzsnyikok” (fegyencek, gályrabok) vannak, jobban mondva
erre itélt politikai „bünözők”. Persze, ezek az emberiség legszebb fiai, minden nemzetiség szine-java, akiket a cseka politikai vétség miatt itélt el. A
fegyelem nagyon nagy, nagyobb mint eddigi lágereimben és a munka is
nehezebb és veszélyesebb. A csomagot nyuktázó levelezőlapok irását nem
engedélyezik, azért ilyet ne is várjatok és ezt ird meg Mamáéknak is, vala- 298 -

mint uj cimemet is közöld Mamáékkal, mert itt a cim közlését is csak egy
helyre engedélyezik és ezt is beszámitották az évi két levélbe. Igy levélben
közöltem uj cimemet Veletek, de Mamáékat nem, és ebben az évben már
csak egy levelet irhatok hivatalosan. A fekete-levelezés itt nem igen fog
menni, mert a posták is a cseka felügyelete alatt vannak és nagyon ritkán
sikerül egy-egy levelet elcsusztatni, leginkább olyan civilek által, akik valahová messze utaznak és magukkal viszik. Ti azonban irhattok és irjatok is
ugy, ahogy eddig irtatok. Csomagot minnél ritkábban küldjetek, mert most
is olyan kellemetlen volt az „átköltözés” a sok csomag miatt, nekem teljesen elég amit Mamáék küldenek, s most, hogy Omszkban elszámolták a
„keresetemet” már 800. rubelem van folyószámlámon s igy a boltban beszerezhetek holmikat. A leveles-kekszeket azonbak továbbra is várom, s ha
néha néha küldtök csomagot. Cimem: Казахская ССР.
Карагандинская область
Рудник - Джезгазган
п/я 392/2-2.
Szeretettel számtalanszor csókol mindnyájatokat:
Apu.
207. Sógornőmtől, Bendefi-Bendász Bélánétól
hivatalos úton kapott 3. levél
1954 április 26
érk: 1954 V/ 14157
Drága Pistuka!
Irta Dani a cimedet és azonnal menesztem a csomagot. Ezt még a mult
hónapban akartam feladni, fel is adtam, de közbe jött, hogy el mész onnan.
Már nagyon idegesek voltunk, hosszu hallgatásodért. Sajnálom, hogy az ünnepek alatt hazai nélkül voltál. Mi csak meg vagyunk olyan egyformán szomoruan. Mami sokat busult miattad amig nem tudta meg holléted. Misu jár
Szkotárszkiba, még most sem egészséges most szed vitamin injekciót és sziv
cseppeket is. Piri lát el bennünket. Piri készül menni haza Magyarországra.
Csak sikerülne szegénynek ott mégis vannak hozzá tartozói, talán jobb lesz
nekik, mert bizony nehezen élnek. A csomagot 26-án adom fel.
Majd máskor többet irok, mert most nagyon álmos vagyok.
Szeretettel csókolunk mindnyájan
Manci

157

Levelezőlap:
Каз. ССР./ Карагандинская область / Рудник-Джесказган / п/я 392/2-2./ Бендас Стефан Михайлович
Feladó: Отп: УССР./ Закарпатская обл./ Г. Мукачево ул. Сталина № 56 / Бендас Маргарета Алексиевна
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208. Magdolna lányomtól hivatalosan kapott 20. levelem
Мічов
3. V. 1954 р.
Érk: 1954 V/21. 158
Дорогенький мій Няньочку!
Недавно мені Мамка написала Ваш адрес і я вирішила зразу написати листа. Правда була я ще і дома після того на Великдень. Була і Катерина, так що всі разом святкували за винятком Вас, Няньку. Може Вам і
щикалося, бо споминали Вас кожної мінути. Святкування довге не було,
бо вже на обід я їхала назад в свій Мічов. Того тиждня до нас і інспекція
прийшла. До мене на уроки не встигли, бо я до обіда учу, а вони прийшли вже досить пізно, провірили документацію тільки так думаю, що
все в порядку було, бо нічого не кричали, ні не сважалися. Того року на
нарадах похвалили нас та може і цього року похвалять в другу сторону.
Няньочку! Я вже досить давно думала, та додумалася до такого,
що Данилові ходити в десятирічку не виплата. З десятого класу дуже
важко кудись поступити, всі що закінчили сидять дома і роблять в колгоспі, або завідуючими клуба і все. На мою думку йому добре було б
поступити в якийсь технікум строїтельний, або ще в якийсь другий, там
може одержувати стипендію, закінчить і буде зразу мати спеціальність,
може поступити зразу на роботу і вчитися заочно, або і стаціонарно з
технікуму скорше приймуть, як з десятирічки. А то учиться та в Копані,
ні основу добру не буде мати і все коло Мамки сидить та перетвориться в
мамчиного синочка киньешного. Мало побідує на стипендії та без Мамки, та буде знати, де раки зимують. Життя майдобра школа. Яка Ваша
думка відносно цього. І я ще все не покинула надію на учобу. Якщо не
вдалося стаціонарно, то хоч заочно думаю кудись поступити. Хочу поступати в Черновиці на природничо-географічний факультет учительського інституту.
Три роки треба вчитися. Вже трохи підготовляюся, читаю літератури, з 15 червня починаються екзамени, треба здавати українську і російську літературу усно і письмово географію і хімію. Все нічого тільки
хімія мене заїдає. Я її вчила ще в І-ому курсі педучилища і все забула,
що буде і сама не знаю.
За одно лиш друкую, щоб вистачило грошей поїхати, а то так і
того року сталося їду, їду, а як прийшло іти, то грошей немає. Нічого,
якось буде. Але ото буде фігня, як пійду та не здам, або не попаду по
конкурсу буду ганьбитися і додому прийти. Тепер такі великі конкурси
на всіх заочних відділах, що дуже тяжко попасти. А вчитися мушу піти
158

Levelezőlap: Érk: 1954 V/21. л/о Казахская ССР. Рудник-Джесказган п/я 392/ 2-2 Бендас Степану
Михайловичу. Feladó: Бендас М. С. Вышково-Мичов Закарпатская область.
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позад того співу нещасного, я співати не знаю, а учити учнів мусай, онь
боюся, коли приходить урок співів, а там, як удасться поступити та буду
мучитися лиш з географією та природою, без ніяких там співів дурних.
Дуже мені жаль, Няньочку, що Пішту знову перевели на нове місто
та на таку погану роботу.
Ми б уже дуже хотіли всі, щоб він прийшов додому і дома робив
помаленьки. Написав одного листа звідти і на тому кінець. Дуже чекаємо від нього листи ми тут зажуримося спустимо голови, а він своїми
листами все розвеселить і заставить знову піднімати голови.
Скоро кінчається навчання, ще осталося два тиждні промучитися з
дітьми, дуже радуюся, бо вже начинають надоїдати.
Більше не знаю, що писати, тому і кінчаю. Передавайте привіт всім
добрим Вашим друзям. Поздоровляє Вас Варвара і мої хазяїни.
Цілує Вас і Ваші руки, Вас дуже любяща дочка
Магдалина.
209. Bendász István feleségétől kapott 73. hivatalos levele
Мая. 5 го
Érk: 1954 V/21.
Любий Опуко!
Нетерпеливо чекаеш мое писмо? Як ся чуствуеш на новум місті?
Так ся журю, що Ты так далеко, такое щастя маеш Опу. – Здоровля у
Тебе як? Сокоти на себе. Я нараз написала Мамці адресу, Монці теж
мені писала. Надіюся що посилку получил? Уже?
Мы дома здорові. Потепліло, та и ухо ми май тихо сидить. Лиш
нога ми пухне ліва, но то нич. 25-го четверо сиділи коло стола. Взпоминали Тебе и плакали за Тобов. – Инше усьо по старому. Свинятко ще
сьме не купили. Дуже дорогі были, кажуть тепер подешевіли мало. Та
чекаю. Посилку пошлю и я Тобі. Озт мондйо Пішто, гозо фог йонні,
варом гозо. Бийлуко кипзелд, ірйо Монцінок мівон оз ы Бабелесивел
„елгоньогол” нем ір, педіг ин ірок міндиг Опанок, некі, Некед.
У Вас ци потепліло? Надіюся що тепло? Нині получила од Ґобіці
письмо і пише що Опко приде нашчивити Нас, чимнайскорше. Так ся
радую йому що приде до нас. Гобіца пише що писала Тобі, а письмо назад пришло, бо Ты там не быв уже. Цілуеме Опуко Тебе. Твоі. Діти и я. –
Серетнилек мар латні. Удь варлок, йол водьунк толюк о нопокот.
Кöзелеб огоз о перцгез.
Ни щикалося Ти?
Идеш Опукам!
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Учера были ми у Бори Юри на именини його. Кадар Василь из
жонов, Андрій из жонов, я та домашні. Файно ся погостили. Выпили
на Твое здоровля. А усі Тя поздоровляли, абым ти письмом передала.
Андрій тепер ся ладить до Польщі (у Станіславську область – Б. Д.)
идуть колхозным мотором корови куповати у наш колхоз, и свіні собі
хоче купити там. Андрій часто иде у Надвірну. Через Ясіня идут на
Яблоницу, а так у тоти села. Щось так парить, хмарно нині, буде дождь
Анна туй сидить на веранді серед хижі і поре Ірмі платя. Я коло стола
туй пишу. Такое дріманя иде і на Анну і на мене. Доні радуеся, що скоро кончиться школа, екзамени зкоротили, лиш из 4 предметов буде здавати іспыт. А Монці нетерпеливо чекае його і платя хоче йому купити.
Бийлука хоче нашчивити і Донія брала бы из собов. Так Донія любить.
– Хочу ще и до Берегова і дітьом написати. Доні рано, до полудня, е у
школі, в час пополудню приходит. Ілонка Кішова носить нам молоко
каждый день 1 л. по 2 руб. Доні страшно любит молоко. Мясо так нет.
Зажену Ти фотки опят. Хоче и вун ся учити фотографовати. Йовшка
Бокотей (Tanító, leventeoktató Kopányban, elítélté – B. D.) дома, каже,
що буде Ти писати. Цілуеме Опуко Тебе. Твоі.
Опу ідегеш водьок міоттод, міт долгозол? Відяз ондьолом могодро
идеш Apuka.
210. Bendász István hivatalosan küldött 18. levele
Рудник, 12 мая 1954 г.
Любимые мои!
Первое письмо на новый мой адресс 7-го числа получил, которое 18 апреля было Вами писано. Можете себе представить, как утешило меня, что связался с вами. На новом месте чувствуюсь не плохо, на каждый случай не хуже, как на прежних местах. Здоровья мое
пока ничего, только с зубами неважно у меня. Уже на новом месте дал
выдергнуть один зуб, так уже лиш 6 зубов осталось у меня. Пока с
животом еще ничего, – порядочно переваривает, – но боюсь, что без
зубов дело ухудшится. Писал я Вам уже фекете левилбен, что есть возможности у меня зубный протез сделать, но только в том случае, если
можете мне добыть: 1) гильзы стальные для коронок 100 штук (acél
hülzni koronára 100 drb.); 2) зубы стальные большого размера коренные
нижние и верхние 100 штук. (nagy méretü acél fog, alsó és felső zápfogak
100 drb.) и 3) ноты для аккордиона, современные танцы (танго, вальсы,
фокстроты) (egy pár kotta, a ma divó táncokra de leginkább „Szomoru
vasárnap délután...” kottája, akkordionra, vagy fortepianóra is lehetnek.)
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Государственная цена гильз 33 коп., а зубов 44 коп. за штуку, правда
что за эту цену только через врача, или зубного или медицинское учреждение можете получить. Попробуйте через знакомых это сделать.
Одночасно и Монции писал я об этом, но неизвестно мне, получили-ли
Вы и Монция мое уведомление.
Утешает меня, что Пишта прилежно пишет Вам, мне тоже пишет.
Пишет мне между прочим, что апреля 5-го и апреля 24-го тоже написал
Вам письмо с 7 февраля (56-ое) не получили Вы, хотя, как он пишет, как
заказное дал на почту. Аж смешно мне было когда читал, какое недоразумение случилось с последним письмом, которое Вам написал 24/IV.
(59-ое). Пишет: „Поадресовал конверт и написал на верху «Заказное» и
сунул в карман с тем, что при подаче на почте куплю марку. Другого дня
иду возле почты и спомню, что письмо у меня в кармане, – но забыл, что
нет марки на нем и что заказно хочу отправить – и рефлексно бросил
письмо в ящик. Только, что сделал это, все вспомнил, но уже поздно
было.” Представляю себе, как удивит домашних, когда вместо заказного
с доплатою получат мое письмо.
В письме своем уведомляете меня о смерти Роман Ивана кантора.
Я думаю и верю, что он крепкий был аж до последнего издыхания и
явление Виктора при смертельном одре его, только под вплывом сестры
его Марии случилось, но он не согласился с тем. Что при похоронах его
и Виктор присутствовал, жадную ролю не играет, так как он против того
уже протестовать не был в силе. Напишите мне, согласился ли с тем,
чтобы Виктора призвали к нему. Как держатся Сидаки, Чонка Юра, Павлик, Кедик Иван. Ирина за Рацином Сомбатошкою стала? Не понял из
письма Вашего, когда в связи с Ириною пишете „Павел зато не пришов
до дому” и. т. д.; который Павел и где он был.
Пишите часто и подробно о всем, что только может интересовать
меня. Поздравляю хозяинов наших Андрея, Анну, Ивана и Ирму. Передайте привет мой всем, которые крепкие во вере своей, молюсь за них и
прошу их молитвы.
NB. Радуюсь, что Мония наново попала на почту, сердечно поздравляю так ее, как и мужа ее Ивана.
Всех Вас целует:
Стефан.
Megjegyzés: Ezen levelem, bár hivatalosan lett elküldve, tartalmilag
bővebb az előbbiektől és majdnem a feketelevelek tartalmával lehet összehasonlitani. Magyarázata az, hogy amikor 1954. május elején közölték velünk
az engedményeket, többek között, hogy havonta irhatunk levelet és tartalmi- 303 -

lag is bővebben, akkor irtam ezen levelemet próbaképen. Mivel azonban többeknek kellemetlensége volt a „bő tartalomból”, továbbra is megmaradtam a
kipróbált fekete-levelezés mellett. А benne foglaltakra vonatkozólag, bővebb
magyarázat a fekete levelekben található. Román Iván, a volt kántorom, aki
hüen kitartott katólikus hite mellett s akit hozzátartozói halálos ágyán próbáltak megtántoritani hitében, de sikertelenül. Нalála után sizmatikus pópával
(Fedorcsák Viktor aposztata pappal) temettették el.
211. Bendász István feleségétől kapott 74. hivatalos levele
Мая. 14-го 54.
Érk: 1954 V/28.
Дорогий Опуко!
Усе зачну Ти письмо, а усе мушу лишати, усе якась перепона в
писаню. Анна веснуе у городі і на сотинах. Я дома маю занятя мыти,
варити. Знаеш Опуко, як то е в домашнуй роботі усе чинити треба, а не
слідно. Як Твое здоровля? така я несопокуйна, що из Тобов е, ци Ты не
хворый? А шо робиш? Знаеш усьо, усьо інтересуе мене, що коло Тебе,
та из Тобов е Опуко. Так студено у нас тепер, холодно, а усе думаю,
а у Вас як мае быти? Абысь ся не застудив Ты мені. – На новом місті
ужесь ся насоктовав Опуко? Пишу и Бийлови, Опкови теж. Бийлови по
мадярски пишу зовсім, любила бым и Тобі, бо май ліпше бы ми ишло
писаня до Тебе.
Монціка писала що писала Тобі помадярськи письмо, получив?
Посилку уже бізівно получив. Бо сниламся из Тобов сего тыждня, што
Ты дома. А мы так ся радуеме Тобі. Казав що посилку получив. – Та
я певна у тум, бо Ты сам мені казав у сні. Мы здорові. Зараз канікули
Даніел радуеся. Зкоротили екзамени йому, лиш из 4-ох предметів будуть. Устно лиш из геометріи, а писмово алгебра, руского и украинского языка. 1-го юнія кончить. Каже, мамко буду мало дома, а так иду до
Мукачева. Монці обіцала што платя купить. – Мушу топанки му купити.
Цілком подер уже топанки.
Слава Богу здоровый росте. Так ми жаль, што не можеш го видіти. Котов, Могді теж чекаю іх дому. Люде веснують, на улиці так тихо.
Доробан губощербый хворый, у болниці е, на легких дике мясо росте.
– Знаеш, що неоддав гроші, а из Віктором партуе. Най буде йому. Фурик
Юра выбудовав хижу в черебинах, а тепер продае. Зовсім из мебляли.
До Ужгороду наміряе ити жити. Писала я Тобі, що вун хворый, білу кров
мае. Посилку хочу Ти послати, добре? уже бым так ти гнала. Думаю,
що потребуеш на жалудок лік. Мамка ми загнала из Берегова дві великі
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лади, а хочу усьо, усьо изпаковати у лади, що буде ми усьо рострясено
стояти. Чок шегітени Піштат іш гозо о йо Іштен. –
Свинятко бым любила купити, малі дорогі 250-300 рублю, посредні 500-600 рублів. Та ще ни знаю. Як уже е и жалива, та мож бы варити.
Усьо инак по старому як Ты лишив, иде динь за дньом, але так скоро щось. (Közelebb ahoz a perchez. –)
Кончаю. Любий муй Опуко. Сокоти на себе.
Цілуеме безчисленно Тебе я и діти.
212. Bendász István feleségétől kapott 75. hivatalos levele
M. (V.) 22. 1954
Érk: 1954 VI/8.
Édes Apukánk!
Olyan boldogan veszem kezembe a tollat, hogy beszélgessek legalább
Veled a levélben. Apu nincs nyugtunk mindig eszünkbe vagy, hogy hogy
vagy, mit csinálsz. Egészséges remélem, nem vagy beteg? Az út fáradalmait
kipihented?
Mi hála Istennek jól vagyunk. – Mancikától kaptam levelet, s írja hogy
P. csináltatja a fogait biztosan mert kér fogat. – Megmagyaráztam a f levelet
is nekik. Fognak örülni.
Dani tegnap átesett algebrából irt irásbelin. 3 példát kaptak, s meg csinálta mind a 3-at. Jól érti az algebrát és a geometriát is. Most fényképezni
szeretne megtanulni. Sakkozni szeret. Magdi és Kató ilyen tervekkel vannak
menjen Dani technikumba, de ez csak technikum nem?
Hát én nem tudom hogy volna jobb. A felső iskolába is adnak sztippendiumot. Ezt a 8-ikat igy elveszti 7-ikből kellett volna. Meglátjuk Magdi neked
bővebben leirta. Nincs türelmem irni. (Mondta ő.)
Ugy látom eső lesz, borul és én olyan álmos vagyok. Formálisan nyom
le az álom alig birok írni. Olyan hüvös ez a május, vége felé jár és én mindig
fázom, láttál ilyet? A gyümölcsfák teli hernyóval különösen a szilva fákat lepte meg úgy, hogy száraz ágak maradtak s szinte feketék a fák, a szőlő lugasok
is nagyon nehezen fakasztják a rügyeket.
A kopányai kolhozi karban András, a házigazdánk és a lánya is énekelnek mennek Szőlősre. Sokan énekelnek benne. – (Holnap vasárnap 23-án)
A disznók nagyon döglenek
Ma pl Bóra Jura is levágta az övét. –
Jó, hogy én még nem vettem. –
Irtam, hogy az öreg Román kántor meghalt. Láttam kiteritve. Olyan
sápadt kis sovány volt a ravatalon. A temetésre Háfia meghivta Furikkal és
Mari nénivel egyetembe Viktort. Míg élt hallani nem akart róla. –
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Mi minden nap hordatunk 1 l tejet.- Dani nem szereti. Krumplit kg-ként
veszem, mert nem érdemes többet venni, már nagyon hibás. Mindegy ugyis
venni kell mindent. Annáéknál koszt terén teljesen elválltuk ezen a télen. Én
csak rá fizettem. Ők 3-an mi 2-ten Danival. – Észrevétlenül kezdtem külön
főzni.Irtam, hogy Mózerné (Mózer Mihály bebörtönzött pap felesége – B.
D.) nagyba ujságolta Mancinak, hogy a férje haza fog jönni. Most, hogy melegebb van már amilyen meleg, hát jobban érzem magam. Ugy hogy, Apu
képzeld, meg is híztam. Vigyázok magamra. Muszáj. – !
Te, ha Bélának nem irok rögtön, reklamálja. Most is irtam neki. Apunak
is. – Apa is irt. Röviden. Jól van. változott a csomagcíme. Levélre külön címe
van, hát jó, hogy ennyit ís irt, ennek is örülünk. –
Minden a régibe fút, nap nap után, s gondolunk Angyalom Rád, minden
percünk a Tied. Csillagunk vagy Apu. –
Sok szeretettel csókolunk és gondolunk Rád szerető gyermekeid és szerény személyiségem. Anyu
Vigyázz Apu magadra nagyon, úgy féltelek. –
213. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 60. (35.) levele
Rudnik, 1954. május, 26.159
+!
Édes jó Babykám és drága Gyermekeim!
Mindenekelőtt is arról értesitelek Benneteket, hogy eddig három levelet kaptam uj cimemre; kettőt Tőled és egyet Magditól. Azon kivül Mancitól
is kaptam egy magyarul irt levelet. Május 17.-én megkaptam Mamáéktól
a 32.-ik csomagot, leveles-keksszel együtt. Volt benne a sok finomságon
kivül vaj is, amely nagyon izlik, hiszen már pont 5. éve, a vajnak még csak
a szinét sem láttam.
Leveledből ugy veszem ki, hogy az 56. számu levelemet nem kaptátok
meg, bár ajánlva volt küldve. Abban küldtem egy kidolgozott prédikációt,
amellyel köszönteni gondoltam hazatérésem után rég nem látott hiveimet és a
Dani Munkácsról géppel irt céduláját, amelyet kért hazaküldeni. Leveled tartalmából ugy veszem ki, hogy az 57. sz. Levelem megérkezett. Első leveledet
uj cimemre május 7.-én kaptam meg, tehát 19. napig jött. Irtam Omszkból a
pereszilkáról is egy rövidke levelet, bélyeg és boriték nélkül (háromszögüre
összehajtva) mivel akkor már holmiinkat elszedték tőlünk; megkaptátok e?
Innen az 58. és 59. sz. Levelek lettek küldve, az első ajánlva és a második is
annak készült, de tévedésből bélyeg nélkül lett feladva; megkaptátok-e eze-
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Mivel boritékja, valamint maga a levél is tintával van irva, másolatot nem készitettem róla. – B. I.
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ket? E hó 12.-én egy sám nélküli hivatalos levelet is küldtem. Mindezen levelekről várom éretesitésedet, amire további miheztartás végett van szükségem.
Irod, hogy küldtél Bélának csomagot, jól tetted, legalább részben honorálod a Manci jóságát velem szemben, hiszen én már 32.-ik csomagot kaptam
tőle, és Bélanak is jól esik a figyelem; ugyis irja, hogy elhanyagolod, igaz ő
ezt a levelekre érti. Egyenlőre 58. és 59. sz. Leveleim tartalmát nem ismételem, majd ha biztosat fogok tudni sorsukról, meglátom mit csináljak. Most
csak nagyjában és a fontosabbakat ismétlem.
A mi helyzetünkben, mondhatni óriási változás állott be május folyamán. Leszedték rólunk a számozást, éjjelre nem csukják be a barakokat és
havonta két levelet irhatunk. Egyenlőre a bekeresett összegnek csak a 24%
kapjuk meg, de ezzel szenben bevezették az u. n. „зачет”-okat, azaz, ha az
előirt norma 100%-án felül dolgozol, a feldolgozott norma részarányában fél
naptól három napig bezsámitják büntetésedbe. Tegnap közhiré tették, az uj
kormányrendeletet, amelynek értelmében, mind azok, akik, mint kiskoruak
lettek elitélve (18. évig) és büntetésük 1/3 részét leülték, azonnal szabadlábra
helyezendők, akik pedig – ezek közül – az 1/3 részt nem töltötték le, ügyük
felülvizsgálás alá esik és esetleg büntetésük le lesz szállitva. Tehát megint egy
lépés előre. Mi következik ezek után, egyenlőre csak találgatások folynak, de
reméljük a legjobbakat. Jó az Isten megsegit. Irodd, hogy Apát várjátok haza.
Nem tudom minek az alapján, mert egyenlőre a korosakra rokkantakra vonatkozólag semmiféle rendelkezés nincs, legalább is velünk ezt nem közölték.
Mi ezt csak sejtjük, hogy ezután ennek kell következnie. Reám ez sem fog
vonatkozni, mert sem annyira koros, sem rokkant nem vagyok. Csak itt és
most sikerült annyit elérnem, hogy második kategóriába soroztak, eddig mindég első kategoriás voltam, azaz nehéz és legnehezebb munkákra alkalmas.
Babykám! ezen levelemet hivatalosan küldöm és egyenlőre a feketézést beszüntetem, nincs értelme egyenlőre. Havonta kétszer irhatok, mondják, hogy magyarul is. Ezzel megpróbálom és ha megkapjátok Ti is magyarul
irjatok, abban a tónusban, ahogy eddig irtátok a csomagban.
Uj helyemen és környékén réz-ólom és mangán- érc bányák vannak,
azokban dolgozunk és egy kis rész épitkezésnél. Nagy utánajárással sikerült
bejutnom „szobacicának”. Egy 25x6. méteres termet, ahol százan vagyunk
elszállásolva naponta felmosni, kiseperni, ablakokat mosni, ivó- és mosdóvizzel ellátni stb.; ez az én munkám. Eddig ketten voltunk erre, most azonban
csak egyet endedélyeznek. Nem rózsás a helyzett, de még mindég jobb, mint
munkára járni.
Egészségileg meg volnék, csak a fogaimmal van baj. Már csak 6. van
(egyet már itt huztam ki). Érintkezésbe léptem a fogtechnikussal, aki azonban lórról beszél. Csak abban az esetben hajlandó megjavitani fogaimat, ha
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szerzek neki: 1) 100. drb koronának való acél hülznit (гильзы стальные
для коронок 100 штук), 2) 100 drb. nagy méretü alsó és felső zápfognak
való acélfogat (зубы стальные большого размера; коренные нижние и
верхние 100 штук) és 3) egy pár modern tánc-kottát (tangó, valcer, foxtrott)
akkordionra, vagy ennek hiányában fortepiánóra (ноты для аккордиона;
современные танцы: танго, вальсы, фокстроты), de különösen szeretné az
„Egy szomoru vasárnap délután...) kottáját ezek hangszerek egyikére. Állitólag a fogak hatósági áron csak kopekekbe kerülnek, de hatósági áron csakis
orvos vagy egészségügyi intézmény tudja beszerezni. Irtam eről Mancinak is,
Legyetek jók közös erővel valahogy beszerezni ezeket a dolgokat ismerösők
utján. Lehet, hogy Piri tud nektek bővebb felvilágositással szolgálni erre vonatkozólag, esetleg segitségetekre tud lenni.
Magdi levelében felvetett egy próblémát, amelyre vonatkozólag,
magam sem tudom, mit válaszoljak. Irja, hogy Dani inkább technikumba
menjen és ne folytassa a 10.-letkát. Ha a helyzet változik gimnáziumba szeretném adni és ahoz a 10-letka a fontos. Máskülömben ti jobban látjátok a
helyzetet, hisz nekem az itteni iskola rendszerről fogalmam sincsen. Ezzel
szemben Magdinak igaza van, hogy otthon esetleg nem fog kapni elég erős
alapot, talán tekintettel vannak a tanitók, hogy ki fia, milyen körülmények
között van stb. és esetleg eltekintenek sok mindentől, jó bizonyitványt is
adnak, bár az alap nincs is meg. Persze, én ezeket mind nem tudom, csak
feltételezem. Ha nincs igy, akkor rendben van a dolog és ott is kaphat jó
alapot. Más részről egy fiura nézve veszélyes, hogy állandóan az anyja
szoknyája mellett legyen, – elanyásodik, kényes, nebátsvirág, élhetetlen
lesz. Különösen a mai helyzetben és körülmények között amikor az élet
oly nehéz és könyörtelen,önálló minden körülménnyel megalkuvó, lelkileg
edzett, a nyomort és éhséget elviselő, az eszméért még a megaláztatást,
lenézést stb. megvető egyénekre van szükség. Én már 5. teljes éve el vagyok Tőletek választva, nem tudom milyen irányban és mennyire fejlődtek
a gyerekek és azért nem tudom mit tanácsoljak sem Danira, sem a leányokra
vonatkozólag. A leányok már az életben vannak és leveleikböl itélve, ugy
látom, megállják a sarat, jó uton haladnak, elveikhez hüek. Félek, hogy
Dani internátusba kerülve, önállóbb lenne bár, de lelkileg tönkre menne.
Mi jót látna vagy tanulna a mai internátusi „tömegtöl”? Dani pont abban a
korban van, amikor a legfogékonyabb a gyermeki lélek és a leghajlamosabb
minden roszra. Nem ismerve a körülményeket, nem tudok tanácsot adni.
Üljön össze a családi „nagy”-tanács – Te a két Mama, Gabi, Kató és Magdi
– és határozzatok.
Szidákék hová járnak, hogy az öreget Viktor temette? Román a kántor
gyónt halála előtt Viktornál? ha temette az már az ő akaratán kivül is tör- 308 -

ténhetet. Irina Rácin lévén szombatos lett? Nem értem mit akartál mondani,
amikor Irénnel összefüggésben irod: „Павел за то не прийшов дому” melyik és honnan? Leveleidben irj arról is mely családok tartottak ki egészen és
melyek csak részben; azaz, kitől nem jár senki templomba és kitől járnak csak
egyesek és kik. Manci irja, hogy Kabáczy a szerednyei pap otthon van; nem
követelik tőle és a hazatérő papoktól az aláirást? Bokotey Jóska, hogy került
haza és hol helyezkedett el? Én eddig azt hittem, hogy csak 1-2% kiskoru
elitélt van köztünk, és most sül ki, hogy a politikai elitéltek 20% mint kiskoru
lett elitélve.
Mindnyájatokat seretettel csókol:
Apu.
214. Bendász István feleségétől kapott 76. hivatalos levele
Копаня. 1 юній
Érk: 1954 VI/14.
Дорогій Опуко!
Монці писала, що 19-го мая дала Ти зуби на „repülő posta” 108 зуби
и 100 шк. гüлзни. Може Ты то уже получив. Того тыждня хотіла ти написати, але мылам платя, вошоловала. Діти прийшли в суботу. У неділю
діти поіхали до Оросіева і до Берегова, платя дали собі шити. Доні нині
послідні екзамени зложив. Я на тум абы он докончив 10 кл. Ты що до
того кажеш? Як поступит у технікум стратит 8-й кл,- из 7-го треба было
поступити. Не знаю што ще буде. Могді хоче дале ся учити заочно. Она
каже што писала Тобі, – за Донія и за себе. –
Опу! Я се не выдержу без Тебе, коли Ты будеш дома? Все ся журю.Як ся Ты маеш Опуко? Здоровля у Тебе? Тепло у Вас? Сесь май
місяць такый дождяный був, холодный. Ныні був дождь рано, але слава
Богу уже май тепло. Сего місяца 9-го буде позичка. –
Котов купила Даніеви (темно зелене) полотно на літо, літное платя.
Хочу сего тыждня понести до Севлюша, абы Майер Гойнолчин пошив.
Доні слава Богу файно росте. Добрый хлопец. Усе каже мамко нянька я
не забыв, памятаю добре на ного. Коли уже буде дома. – Сирота Доні.
Слизи мене тогды и заллють. – Каже мені, мамко пишіть, абы сокотив на
здоровля Опуко.
И Анна учора пушла із колхозным мотором пікльовати пшеницю
2q. аж до Ківяжди (с. Кам’янське – Б. Д.). 2 мотори мае колхоз, оден
мотор веде (шофером) Ниймет Міша Іванув, що коло колодяза живе, а
другий мотор Боры Федора сын, що узав Бігуничину Моню.
Пишу Ти Опукам новину, мало ліпше вызераю, утылам. Сокочу на
себе, иш варлок гозо. Ниго ольон рос нопом сокот ленні. Піштукам нем
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ір, мінден пілонотом гоззад сал, илетем парйо. – Опо ірт, де рöвіден, мегвалтозот о чомог само, ийш ірйо егишшигеш. Монці ірйо, годь Бийло
коргазбо вон, шаргошагбо вон, сегинь Бийло. О коттакот Монці елкüлте
Некед Опуко, лес оккор „фекете”.
Одошагом нінч. Аз öрег Ондрашнок тортозом оз ин ціпым шоркаирт иш Доні ціпы толполашаирт. Іріна Боро Мішани окор некед чомогот
кисітені, медьек гозза мегбесилні міт од беле.
Кипзелд Опуко, некем иш лес уй ругам мар едьсер, веттек о дьерекек, мар нодьон рам фирт. Го ітгон леннил гондолом, годь кöрӱл веннинк
Тигед, гондолотодот лешнинк, штб штб. –
Снила я з Тобоу. Бізівно того тыжня получив зуби. –
Відяз Опукам, чіллогом могодро, гіс Те водь некüнк о мінденüнк.
Гіс тудод, годь вон некед кіирт илні иш кüздені. Удь фай о сівем
иртед о семембыл едь кöнь чеп Опу лепоттьонт, латод мільен нодь іт о
фолт. (Itt egy nyíl látható, mely egy tintapacára mutat, ami egy lepottyant
könnycsepp nyoma.) Берегсасбол иппен мошт коптом Оньутол левелет.
Чокйоіт кулдік, го ірок ірйом мег. Леголаб о кöнь чеппем лес велед Опуко. Негорогудь о рендетлен іраширт.
Много раз Тя цілуеме, безчисленно. Твоі і я.
215. Sógornőmtől, Bendefi-Bendász Bélánétól
hivatalos úton kapott 4. levél
1954. VI/7
érk: 1954 VII/2.160
Édes Pistám!
Már régen készülök Néked irni, de nincsen időm. Ma pünkösd van és
igy elhatároztam, hogy mindenkinek irok kiknek tartozom az irással. Délelőtt
voltam bevásárolni Néked, mert szeretném holnap a csomagot feladni. Ide
ugy látom később ér oda mint Omszkba. Én mindég tértivevénnyel küldöm
és arra rá van irva mikor veszi át a láger. Béla még mindig beteg és kórházban
van. Nagyon aggódom érte. Mitől kaphatta a sárgaságot nem tudom. Fertőzés
vagy gyomorrontás. Türelmetlenül várom levelét, hogy és mint van. Ő irhat
egy hónapban két levelet. Tegnap voltam egy hasonló sorsu asszonynál neki
azt irta a férje, hogy az ottani kórházból 24 embert haza engedtek mint betegek. Ez az első eset, hogy ebből az osztályból elengedtek. Van egy ismerősöm
kinek 25 évről 10-re leengedték. És olyan is van aki 25 kapott és haza engedték. Nagyon vártuk a háromszáz éves évfordulóra, hogy lesz Ukrajnára amnesztia, de hiába. Nem volt semmi. Én már nem is tudom, hogy mit csináljak.
160
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Szegények ártatlanul hazug emberek rágalma miatt szenvednek. De remélem
és bizom benne, hogy csak eljön az idő, és kiderül, hogy nem ti voltatok a
hibások. Csak legyetek türelemmel és ne hagyjátok el magatokat. Remélem
a fogak megérkeztek és azóta el is készült és eszel vele rendesen. Pistuka vigyázzál magadra. Sokat gondolunk reád. Sárika néni és Ernő bácsi is azt irja,
hogy fog jönni. Már dühösek vagyunk rájuk, mert csak igérik mindig. Dani
még nem jött, pedig nagyon várom. Szeretettel csókolunk mindnyájan
216. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 61. (36.) levele
Rudnik, 1954. jun. 12.161
+!
Édes jó Babykám és drága Gyermekeim!
Magyar nyelvü leveledet megkaptam és igy továbbra is magyarul irjatok. Részben jobban tudjátok magatokat kifejezni, részben bövebben irhattok.
Manci volt olyan kedves és beszerezte a fogaim csináltatásáért kért
acél-fogakat, amelyeket jun. 1-én meg is kaptam és már meg is kezdtem
fogaim csináltatását. Az illetó várja a kottákat, ugy látom ez a legfontosabb
részére. Manci eddig még nem irt s igy nem tudom, mi módon és milyen
áron szerezte be őket.
A Mózerné által mondott dolog, egyenlőre még nagyon alaptalan. Volt
nálunk egy tábornok és az államfőügyész helyettese. Összehivtak bennünket
és bejelentették, hogy a politikai elitéltek ügyét átfogják vizsgálni, tekintet
nélkül arra, kéri e azt az illető vagy sem. Tehát lehet beadni „zsálobát”, de
anélkül is át lesz vizsgálva. Bejelentették, hogy az átvizsgálás folyamán a
büntetés nagysága „tetemesen” le lesz szállitva és sok esetben felmentéssel
fog végződni. Mindenkinek az ügyét ott fogják átvizsgálni ahol itélték. A
miénk tehát Ungváron lesz felülvizsgálva. Érdekelne, vajon kik fogják felülvizsgálni? ugyanazok a „nyomozók, vizsgálók és birák”, akik előzőleg
is ezeket a funkciókat teljesitették, vagy pedig ez a „garnitura” már le van
váltva és uj emberek kerültek ezek helyeire? Én személyesen is beszéltem
az ügyésszel és leadtam neki letartóztatásomnak körülményeit, aláhuzva
azt, hogy ez nem csak reám, de százon felül hasonló körülmények között
letartóztatott és elitélt papunkra vonatkozik. Leadtam, hogy 1948 végén a
vallási ügyek megbizottja, (Rászputykó) felszólitott katolikus hitünk elhagyására és a sizmára való áttérésre. Amikor mi ezt egyhangulag megtagadtuk,1949. febr. 16-án felsőbb rendeletre likvidálták a gör.-kat. Egyházat,
nekünk pedig betiltották a paposkodást és a templomot hatóságilag bezárták. Minket közben nyomozó hatóságaik magukhoz idéztek és előbb kérelemmel, szép szóval, majd fenyegetve, majd testi sértéssel, minden lehető
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és lehetetlen módon arra kényszeritettek, hogy aposztaták legyünk. Amikor ez sem segitett letertóztattak és még azután is a letartóztató hatóságok
(Klyucsinszki – Fedorov – Kovács) kijelentették, irjam alá az aposztáziót
és abban az esetben megsemmisitik, ugy a letertóztatási parancsot, mint
a letartóztatási és egyéb jegyzőkönyveket. Ennek megtagadása után Ungvárra kisértek, ahol a nyomozó hatóságok is arra helyezték a fősulyt, hogy
csak aláirni és akkor mindennek vége, haza engednek, ellenkező esetben 25
évre itélnek. Egy alkalommal feltettem a nyomozónak (Paczula hadnagy)
a kérdést: milyen vádokkal fognak vádolni és kivel fogják azt bizonyitani, hogy 25. évre itéljenek. Ő kijelentette: vádat és tanut, annyit találnak
amennyit akarnak, hisz nekik abban prakszisuk van, de máskülönben is,
ők ellenünk kész váddal rendelkeznek, amelyre tanu sem kell. Még pedig:
„azt maga sem tagadhatja, hogy a liturgiában emlitette a pápát, de hiába
is tagadná, mert mi tudjuk, hogy ez előirás volt, és maga akár akarta, akár
nem, emlitenie kellett. Emlitette 1945-ig és megvan a 4. pontja (nemzetközi
kapitalizmussal való együttmüködés a kom.-izmus ellen); emlitette 1945.
után már mint a mi területünkön élő és igy meg van a 10. pontja (agitáció
a kom. ellen). Maga nagyon jól tudja, hogy a pápa a mi legnagyobb ellenségünk és mind ennek dacára, nem hajlandó megtagadni őt és a moszkvai
patriárchát elismerni.” Még az itélet kihirdetése előtt is felszólitottak az
aposztáziára és ennek kategorikus megtagadása után kihirdették az itéletet,
25. év, tekintettel arra, hogy a halálos itéletet eltörülték 1947-ben. – Az
ügyész végighallgatta és kijelentette, hogy az alkotmány értelmében senkit
vallása elhagyására kényszeriteni, nem volt joga a hatóságoknak. Ellenvetésemre, hogy mindennek dacára ez igy történt, kijelentette, hogy ez hivatalos hatalommal visszaélés volt egyesek részéről. Kijelentésemre, hogy ez
nem a helyi, hanem a központi hatőságok részéről lett inscenálva, elismerte,
hogy ott is történhetett ilyen visszaélés. Kérdésemre, hogy a jegyzőkönvekben (a nyomozás alatt) ezek a dolgok emlitve vannak-e, kijelentette: csak
nem gondolja, hogy olyan agyalágyultak, hogy ennyire kompromitálják
magukat. Kérdezte, beadtam-e zsálobát, nem, mert hasztalannak tartottam;
beadtam fellebezést annak idején az itélet ellen, amelyben jogi alapon rámutattam a vádak lehetetlenségére és a tanuk hamis voltára, de a fennt leirt
körülményeket nem is emlitettem. Ajánlotta, hogy most adjak be zsálobát,
leirva a fenti körülményeket. Erre feltettem neki a kérdést: megváltozott-e a
szovjetunió politikája a kat. Egyházat illetőleg vagy sem, mert ha nem, ugy
most is kár minden szóért. Ő himezett-hámozott és a végén kitérő választ
adott, hogy a szovjetunió politikája soha nem volt vallás ellenes stb. Erre
kijelentettem, hogy semmit sem irok, mert feleslegesnek tartom, annál is
inkább, mert kárpátalján fogják felülvizsgálni ügyünket, ott pedig minden
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gyerek tudja, miért itéltek el bennünket papokat. – Tehát én ugy láttam,
hogy legjobb esetben leszállitják büntetésemet 10. évre. Ezzel pedig ott vagyok ahol a mádi zsidó.
A kiskoruak ügyét már vizsgálják, sokat, akik büntetésük 1/3. részét
már leülték már haza is bocsátották, de a 25. évre itéltek büntetését 8–10.
évre szállitják le és tovább ülnek. Vannak már olyan ertesüléseink is, hogy
többeket a hazatértek közül „ismeretlen egyének” orozva lelőttek.
A kiskoruak után fognak határozni a korosak és a rokkantak hazatéréséről. Apának lehetnek reményei és reám nézve ez is nagy megnyugvés
lenne, nem is beszélve arról Reátok nézve mit jelentene ez, hogy van támaszotok, akihez mindég fordulhattok tanácsért.
A szomszédban van (csak egy fal választ el) Román Tóni és találok
reá alkalmat, hogy legalább hetenkint találkozzam vele. Arra is rábeszéltem, hogy ő is beszéljen az ügyésszel (aki tőlünk hozzájuk ment). Ő is ugy
beszélt mint én, és meg is kérdezte tőle, hogy tudja e azt, hogy a szomszédban van egy szakálos pap, aki éppen ugy került lakat alá mint ő.
Az ügyünk felülvizsgálásához fognak karakterisztikát kérni ugy a lágerekből mint a falutól. Tekintettel arra, hogy a lágerekben én soha büntetve
nem voltam, innen semmi rosszat nem küldhetnek. Ellenben a ravasz róka
Kis Feri még mindég árthat, amint a letartóztatásomkor is tette. Add tudtul
neki mások utján, hogy tudod, hogy minden attol függ, ő milyen karakterisztikát fog adni a faluból De arra nagyon kérlek, személyesen ne menj
hozzá, őt semmire ne kérd, mert egy ilyen semmiházinak lekötelezetje nem
akarok lenni. Én egy pillanatra sem gondolok bosszura, de félek, hogy nem
fogok tudni rajta segiteni és igy, lekötelezette nem akarok lenni; ahogy vetette ágyát, ugy alussza majd álmát.
Nekem minden reményem Sárika néniben van és aki egyszer hazudott, annak én többet nem hiszek.
Szeretettel számtalanszor csókol mindnyájatokat:
Apu.
217. Bendász István feleségétől kapott 77. hivatalos levele
Kopány 1954 Jún. 19.
Érk: 1954 VII/6.
Édes Jó Apukánk!
Leveledet máj. 26. keltezéssel megkaptuk Jún. 15-én. Megkaptuk még
az oroszul irt május 12. keltezéssel június 9-én, a 3. jelzettet nem kaptuk meg.
Képzelheted, hogy örültünk jó hangu levelednek. Örülünk jó egészségednek
meg mindennek, amiről irsz szeretett édes Apukánk. Mi is egészségileg meg
vagyunk. S lassan élünk. Hiányzol, s mindig hiányzol nekünk, árvák vagyunk
nélküled, apu. Tudod, hogy megy az egy Apa nélkül. S a galamb is búsul min- 313 -

dig párja nélkül. A gyerekek elmentek fürödni a Tiszára. Magdi, Dani, a kis
Zsuzsi is itt van. Magdi elhozta a multkor, volt Beregszászban csütörtökön egy
hete. Ruhát ment próbálni. Sárika nénitől kaptak nagyon szép anyagot, sötét
bordó egyszinü selymet. Loknis szabott aljal és fent sajátjából egy kis kihajtott
gallérral. Nem engedtem elrontani koca varrónőkkel. Danit várja Manci, de a
ruhája még nem kész. Szmereka Ferivel varratom, mert csak 8 rub. zöld vászon.
2 nadrág s egy sport kabát bélés nélkül, s olcsóbban van. Szakálas Jurának is
vart egy ilyen zöld anyagból s igazán szépen varrta meg. Szerdára 23-ikára
igéri. Vettünk egy pár cipőt is neki, fekete fél 70 rub. Kató vett egy jó inget
is a többihez. Kató még Orosziban van, nem jött haza végleg. Még malacunk
nincs. Csonka holovánál (kolhozelnök)voltam. S megteszi nekem, hogy ad egy
malacot. Kgr. 30 rub. olyan drágák a disznók, hogy rémes. Sztároszta Misa, a
disznók gazdája igérte, hogy szépet választ, csak bizzam rá. Kérdezősködött
felőled mondtam, hogy üdvözlöd, boldog volt. Viszont küld üdvözletet.
Csonkának beteg a felesége, Szőlősön a kórházban van. Méh baj,
vese, a tüdejével is van valami. Szegény búsul. – S Vászélyka Németnek is
a felesége szintén méh bajjal a kórházban. – Szőlősön a műtő asztalon halt
meg Szolmájka Ánca bélcsavarodás operáció közben, a múlt héten temette
a pap Viktor. Darabán scserbáncsén, aki tartozik 1200 rub. a fia vö, rákja
van. Az egész testén rák van, húl a hus róla lefelé. Oda van már, nagyon. –
Akiket emlitel leveledbe, hogy hová járnak. Kivéve Német András családja,
Ilonka az anyós, Német Iván nem, de a felesége. Cigákék sem. A kántor
nem gyónt. – Irina a férje után ment. A lányok általában mind. Az öreg Szidákot lehet azért bevezették, mert 2 részre oszlott a család, rokonság. Oda
is, ide is. Pável, aki 3 évre volt itélve, nem jött rögtön haza, mert ott maradt
dolgozni, de már hazajött.
Márikát egy párszor elpüfölte már. Hrabár Janika Sztányiszlávszká
obl. dolgozik. Volt itthon úgy hallom. – Nem is tudtam, hogy Kabály itthon
van. – Tudod hogy van, mindenki magának él, – csendben. – Jóska (Bokotey József – B. D.) könyves boltban árul. – Nem beszéltem még vele. – Irt
neked? – Igérte hogy fog. – Tera által elküldtem a cimedet. Csomagot rég
küldtem, készitek számodra, már igazán illene, – drága Angyalom. Nincs
perc hogy ne volnál eszembe, Apu. Vigyázz magadra csillagom nagyon, – a
fogakat intézd nagyon sürgősen, bármibe kerül is.
Sok sok. Szeretettel csókolunk s gondolunk Reád
Szerető Anyud és a gyerekek. –
Csonka Jura nagybeteg. Vese s tüdő bajjal fekszik itt a kórházban.
Lábai dagadnak. Rövidesen írok megint, sietek hogy menjen el a levél. –
Referálok tovább a dolgokról. –
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218. Dániel fiamtól kapott (6) 8. levelem
27/VI-54 р.
Érk: 1952 XII/27.162
Дорогий Няньку!!!
В первих словах мого короткого листа дозвольте передати Вам
мій палкий учнівський привіт.
Няньку чи Ви знаєте, що наші дівчата завоювали перехідний
приз. В премію дістали грамафони. Я здав норми на значок ГТО І
ст. Вчусь я досить добре. Вчителі в нас добрі. З старих тут зістався
Зазимко, Гулянич З. Вилюс, Леньо і інші. Нашу школу продовжили,
добудували ще 4 приміщення. Могдія учить у Вишкові на приселку
Мічов. Катарина на старому місці. Тëтя Шаріка писала, що вже скоро прийде нас навіщати. 1 октября ми відсвяткували 25 річчя стрия
Бейли. Сьогодні впав первий сніг. Він нам тільки біди приніс. Зробився великий кал. В школу ходити тяжко. Потрібно ходити так, як
білка. З камня на камінь перескакуючи. У нас в колхоспі є автомашина. І між школою і почтою буде будуватись новий клуб. Цеглу вже
давно привезли. Вже скоро можна буде кататись на коньках і лижах.
Няньку Ви не дивіться на почерк, в мене перце не дуже добре. Тому
і почерк поганий.
З цим я кінчаю свій коротенький лист.
Багато раз цілує Вас Ваш син Данило.
Бендас.
Дорогий Опку! И я припишу пару слов. Нерозумію, што уже
позавтру 5-го місяць, што посилка пушла, а ниякоі вістки за неї. Откритка ние еще од Тебе Опку? Получил ли ты? Сынок Пішта тоже
непише щос нам, сего місяця ще и неполучили од него жодне письмо, а се звик писати.
Сокоти Опуко на здоровля. Мы здорові. Жиеме помале. Усе за
Тебе здогадуеме, говориме, што Ты поробляеш? Од нас так далеко,
Ты Няньку.
Безчисленно цілуеме и згадуеме
Твої.
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219. Dániel fiamtól kapott (7) 9. levelem
27/VI – 54 р.
Érk: 1954 VІІ/10.163
Дорогий Няньку!
В первих словах мого коротенького листа дозвольте передати
Вам мій учнівський привіт.
Я приіхав у Мукачево 23-го і пробувши 4-и дні я рішив Вам написати листа. Спочатку я не зважувався Вам написати таку неприємну
звістку, але не можу в собі здержувати й таіти від Вас Бийло бачі 25-го
мая помер. Я був ще дома і ми знали про це, але ми з Мамкою не наважилися Вам про це написати.
Ця вістка всіх нас сильно тронула. Монцінинія цілими ночами не
спить і плаче день і в ночі не можна іі втішити.
Бабка кріпиться. Вона тільки тоді плаче коли іі ніхто не бачить.
I-го червня я здав останній екзамен з курсу 8-го класу. 8-ий клас
я закінчив з добрим успіхом. Ви мабуть чули, що було скорочення
екзаменів ми замість 8-ми екзаменів здавали 4-и. Ми здавали з: алгебри/письмово /-4; геометрія /усно/-4; украінська література /письмово-твір/-4; русская литература /письмово-изложеніе/- оцінку не знаю,
но думаю, що 3 або 4. Зараз іду купатися та пишу все коротко вслідуючому листі все опишу докладніше.
На цьому кінчаю свій коротенький лист.
Цілує ВАС ваш син
ДАНИЛО.
О ЛЕВЕГЫ НЕМ ТІСТО.
220. Bendász István feleségétől kapott 78. hivatalos levele
Kopánya 1954 Jún. 30.
Érk: 1954 VII/16.
Édes jó Apukánk
Ma nagytakaritást rendeztem. Eléggé fáradt vagyok. De a levelet megírom nem halasztom tovább. Este 9 óra körül. Magam vagyok itthon. Dani
elment Munkácsra a mult héten (ma egy hete szerdán.) Képzeld, Manci már
táviratozott Dani után. Feri a ruhákat nagyszerűen megvarrta – 2 nadrág és
egy sport kabát, 50 rubelért. Nagyszerűen áll Danin a ruha. Apu egész a Te
alakod ma minden mozdulata. Dani határozott, 9-ikbe megy tovább. S ne
gondold, hogy nem önálló. Nagyon is. Mind a 3 csemetéd az. Magdi megy
Zsuzsival hétfőn. Kató Orosziban, nem is volt még itthon. Én is elmentem
163
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volna, de megvettem a kis malacot 3 hónapos. 420 rub.-ért. Ártány s jól eszik.
Rettenetes drágák, de vettem, legyen. 18 kg volt.
A gyerekek nem tudják azt etetni, hogy ne kerüljön sokba, s mégis fejlődjön, hát hizó kell hogy legyen belőle. Inkább ők nyaraljanak szegénykéim.
Irok egy ujságot, megkaptam végre az ajánlott bélyeg nélküli Pista levelét (melyről neked is írt Pista) Jún. 28-án. Tőled még Omszkból írt csomag
lapot is megkaptam.
Sokat álmodom felőled édes apu. Jóska írt neked? Terának mondta, vár
tőled levelet.
Szőlősön a kórházban Szilágyi megoperálta Bóra Jurát, gyomorfekélyféléje volt, tudod ő már régen beteg. 2 óra 20 percig tartott az operáció, még
nincs 8 napja. Vért adnak neki, gyenge. Tóni állandóan ott botorkál. ház mentes. – Csonka Jura meg itt van a kórházban még él. Sokan betegek. Tera Násztinec nős fiát is vesegörcsökkel szállították be.
Pinkász Salamon fia. 1949. Júniusában megnősült egy magyar ajku lányt
vett el. S képzeld van egy 4 éves kislányuk és teljesen hülye, a kis fia épp. Eladta
azt a nagy házat. Rácin Irináék vették meg 22 ezer rub. Mind a zsidók elszéledtek,
ő lett az utolsó, aki elhagyta Kopányt. Beregszászban vett házat. A feleségének
vannak ott rokonai. Tegnap beszéltem vele üdvözletét küldi Neked. –
Anyutól kaptam 2 nagy ládát. – Vagyis vettem. Neki felesleges volt.Csukható zárral, lakattal. Jó bele csomagolni. – Mit tudom meddig maradok
én itt. Néha már úgy únom. Ezek a háziak kihasználnak mindenemet tönkre
használnak, elégettek ládákat. stb. stb. – Tükörtől kezdve az ollóig mindent.Pénzt a szobáért nem vettek el vagyis csak a 4 falért. Mert semmijöket én nem
használom. De én ezt nem szeretem. Elhatároztam, ha Dani itt fog járni, itt
kell hogy maradjak vele. fizetek 30 rub. butor nélkül ennyi. – but. 50 rb. – Igy
élni gondolhatod. Az ember még nem is busulhat, hogy ők ne tudják. Sokat
kéne írni, kár a papírért. Csak hidegen hagy már minden Apu. –
Én csak Veled Apa, s a 3 gyerekkel búsulok. Úgy szeretnélek látni egyetlen apukám, megöregedtél? A fogakkal mi van. – ? Ugy várom soraidat. –
Becsüld meg beosztásodat. Úgy örülök, hogy egészséges vagy. Légy
erős kitartó mindenben.
Sokat sokat gondolok Reád, édes Angyalom. Vigasztaljon az a tudat,
van egy Fruzsid, aki gondol Rád s miliószor csókol, Csillagom
Anyud
Egészségesek vagyunk, ne busulj / Várlak mindig. Apu
Lapszéli jegyzetek:
Icik huszton vett házat
megözvegyedett 2 kislánya maradt.
Vigyáz magadra nagyon féltelek Apu
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221. Bendász István feleségétől kapott 80. hivatalos levele
Jun Julius 3-án 54.
9. 8. 54 (érkezés)
10. 8. 54 (tovább küldés)
Érk: 1954 VIII/20.
Édes jó Apukánk!
Pont 1én kaptuk meg leveledet. Képzelheted nagy örömömet. Aputól
levél. Nincs nagyobb boldogság számunkra. Hála a jó Istennek egészséges
vagy nekünk. Mi is egészségesek vagyunk. Én még mindég egyedül a kis
malaccal. A gyerekek nagyba nyaralnak „a nagymamáknál.” Örülök, hogy
megkezdted fogaid csináltatását. Írok Mancinak mi van a kottákkal, elküldte e őket a csomagba? Hanem, légy nyugodt intézkedem, hogy elmenjen.
A fogak 2 fogsor lesz. Alsó és felső. Kivehető lesz? Legalább fogsz tudni
enni Apuka. Nyugodt lesszek legalább, hogy a gyomrodat el nem rontod.
Nekem az első fogam hiányzik 1 s oldalt egy. Lent a jobb oldalon 2-tő. A
gyerekek mondják, anyu tessék megcsináltatni a fogakat. Apu haza jön s
mit fog szólni. –
De ugy félek, Apu hidd el, csináltatni fogaimat és bizony muszáj lesz
neki menni. Mert én is érzem néha a gyomromat. Irtam hogy meghiztam, jobban nézek ki. Várlak haza nagyon Apuka. Már olyan türelmetlenek vagyunk.
– Örülök nagyon a leveledben írt dolgoknak. Nem szeretném Ferynek mások
által. Én szeretném egyedül. Találnék arra alkalmat, hogy találkozzak vele. S
beszéd keretébe. Hátha én beadnék kérvényt v esetleg megirom Neked. S ha
arra kerülne a sor, hogy kéne az általa írt dolog is. A bíró Tera Násztinecz fia,
akinek a felesége az esküvőről megszökött, ö is Velem szembe igazán jó. S
Fery is, legalább is szinleg, ha nem egészen. Megcsinálták, hozzá írtak Andrásékhoz. Nem fizetem a „nálogokat” (adó) már. Annyi minden féle fizetni
való volt. Ki bírja. – Szaténa sincs. Te is írtad, Apu, ne vegyek szaténát
S olyan jó igy. Kevesebb a kiadás. –
A 2 lány 1. havi fizetése 450–500-ig s aztán abból élünk. – Most megkapták a nyári pénzt. Bevásároltak maguknak cipőt, ruhát, a malac. S a kosztra ami kell. – Ird meg Apu, hogy igy jó volna. Én jobbnak látom. Kérni semmi
esetre sem. Nem szeretek kérni senkit és semmit. – A malmot átvette a kolhoz. Antolik Jura (mácská a csuf neve, maga nevezte el magát ivás közben,
s rajta maradt a csuf név) Anna Antolácskának a veje, Miska Német sógornőjének, így fogod tudni, ő a „direktor” a malomban. Anna Antolicska, az a
szőke lánya Ánnának, összeiratkozott tavaly egy fakóbüki özvegy emberrel.
Egy napot sem élt vele. Elváltak. Most megy férjhez Páláncsuk Misa fiához,
e héten adták be a zájávát s Péter Pálra lesz egy kis esküvő féle. Anna a mátocska, így mi is hivatalosak vagyunk.
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Nem tudom elmegyek e én. – Páláncsuk Misát is megoperálták sérve
volt. Bóra Jura jól van. Scserbolubéj Iván nagybeteg rákja van, a hús esik le
róla. S az emberek jönnek nekem mondani, az a magas Kövérné is, hogy adós
nekem nem adja meg a pénzt, úgy kell neki, meg annyi beszéd. A fia Dombászon dolgozik. (a felesége itthon van.) küldhetne onnan. Én nem szólok ҆ se
á-t, se b-t. Azt lesik, hogy mit fogok mondani rá, – egyre megyek ha beszélnék. Téged is féltlek nem e voltál az illetővel nyilt. De te tudod jobban hogy
jobb.”Zs”. beszéljétek meg ha lehet Tónival. Fejleményektől függ, a hegyet
is megmozdítanám Apu érdekedbe. Aranyos Csillagunk Apuka. Nincs perc
hogy ne légy eszembe. Nagyon sokat töprengek, hogy kéne hogy jó legyen
minden. Semmire sem lyukadok ki. Próba szerencse. –
A szomszéd Fercsyk Nagyapa lett. Feryéknél kislány van. A meny tegnap hazament Csongovára. Meg akarják otthon keresztelni. Tátjána a neve.
Jura Darabáncsék, a Teracsicsó öccse is nagyapa, a legidősebb lány Anna
férhez ment egy tanítóhoz (a kórházba a parochián) kislánya van. – Pilip Vászély tőlünk a 3-ik szomszéd felesége tüdőbajos, s 4 apró gyerek. –
A malacnak vettem egy kis csukamáj olajat, köhögős, s van egy kis
málé, hát öröltem lisztet és tokánt tejjel adok neki, mert olyan girhes kis malac. A kolhozban 300 drb van. S gyenge a kosztjuk. Napjába többször kell
kinállgatni. (Olyan rossz a tollhegy olyan csunyán írok.) Vas Gyöngyitől kaptam levelet, az ura érdeklődik irántad. Referáltam Apuka. Dani még egy szót
sem ír a haszontalan, s szerdán holnapután 2 hete, hogy Mancinál van. S
mondtam rögtön írjon.
Valahogy mindenki hallgat. Apa is írha(tna) gyakrabban Jól van. – Kérdezősködik Rólad Apu. Irtam hogy a tavasz tél folyamán aludni nem tudott.
Aztán küldték Anyuék minden féle orvosságokat, Maláriás volt tavaly ősszel,
ő is szegény a 70-iket tapossa. Beregszászban jól vannak. – Munkácsról várok én is levelet. Az itteni 10-letkába egész változások. Az igazgatótól kezdve
a keletiek majdnem mind elmennek – tanítani máshová. – A fiatalság itt általába mind tanul. A végzett tanítók felsőbb iskolát végeznek Lemberg, Ungvár,
Kiev, Csernovicba. Nyári szessióra mennek. – Ez az András úgy iszik, nincs
olyan nap, hogy részeg ne legyen. Szeretnék én is elmenni Bereg.-ba a fülemmel. Vigyáz Angyalom magadra. Minden tekintetbe T. üdvözlöm. Nem bírlak
már elvárni.
forró --- igaz szerettel nagyon sokszor csókol
Anyud
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222. Sógornőmtől, Bendefi-Bendász Bélánétól
hivatalos úton kapott 5. levél
1954 julius 4.
Érk:1954. VII/21164
Kedves Pistám!
Látod már megint irok Néked. De tudom, hogy Te őszintén felelsz kérdéseimre. Ha valaki olyan helyre megy mint Béla azt megjelölik, hogy melyik az ő lakása? Én nagyon szeretnék elmenni, de mégjobban ide elhozni.
Már irtunk négy helyre is, de ha Te tudsz valamit légyszives velem tudatni.
Én még most is olyan vagyok mint aki nem tudja, hogy mi tesz.
Nem volt elég a betegség most még ez a nagy bánat hozzá. Mamát
csodálom őt megedzette a sok bánat. De én egy roncs lettem. Pedig milyen
erős voltam. Nem tudom hinni, hogy nincsen kihez tartozzam, hogy egész
árva lettem. Nem tudok gondolkodni nem vagyok ura az akaratomnak. Itt van
Dani és Magdi igyekeznek vigasztalni, de csak pillanatokig tart és kezdődik
minden előről. Ma irt Babika ő is vigasztal és buzdit, hogy ne hagyjam el
magam, de nékem hiába minden. Ha lefekszem futnék ki a világba, ha embereket látok idegesit. Most csak, arra kérem a jó Istent, hogy adjon erőt és
belenyugvást az Ő akaratába. Remélem a csomagot megkaptad. A kottákat
még nem tudtam meglelni majd most már fogom keresni, hogy hol van. És
akkor elküldöm. Teri férje ott maradt, ahol volt. Te Pistuka én azt hiszem,
hogy Ő olyan mint a Te jóakaród volt. Itt legalább is ugy beszélik. Remélem
Te egészséges vagy és a fogaid is azóta rendben vannak. Leveled megkaptuk
csak a bélyegnélkülit nem. Ha lehet irjál nagyon jól fog esni.
Szeretettel csókol
Manci
223. Bendász István feleségétől kapott 79. hivatalos levele
6 Jul. 1954.Érk: 1954 VII/21.
Édes Apukánk!
Tegnap pont befejeztem leveledet. Éppen cimezni akartam a boritékot
s betoppan Magdy körútjárol kivel Pirivel. Megnem ösmertem Pirit fehér
babos kendőbe. világos rózsás ruhába meghizva jól néz ki. Megörültünk
egymásnak. – Én hogy a gyerekek nincsenek, szétrakódtam a szobába szellőztetni a holmit. Tudod, mamám a rendezés, takaritás. És muszáj is. A Te
ruháid is stb. Gyönyörű napos napok vannak. S kihasználom az alkalmat.
– Rendezek, s folyton rendetlenség. van. Hát lehet ebbe a szurdéba s a hol164
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mival rend. Sohasem tudom mit hova teszek. Ide teszek oda teszek. Most
a szoba ugy van berendezve ha érdekel Apu, leirom. Ahol volt a háló ma
is az a szobám. – Annáék ahol alusznak onnan járok be, a másik ajtó előtt
van a felső ruha szekrény. A sarokban a kisszobai divány, az ablak előtt
sezlon az ebédlői. A sarokban az ágy, a másik ágy támlái a faltól az ágy
támla mögött, az ágy alatt a rugany. Lábtól az ágy végében a zöld garnitura, mellette a sarokban a fehér nemü szekrény, a garnitura előtt kisasztal (a
sárga). A másik sarokban a speizi zöld szekrény benne edények, s a lomok,
hogy a szobában rendetlenség ne legyen, s mellette a kis zöld mozsdó. S a
Dani szekrényén rajta a fehér éjjeli szekrény. S igy van hely a szobában is.
Pirinek tetszett a kis szobánk. Piri azt mondja, az övé még kisebb szoba, s
ott ha látnám mi van, mindég felfordulás. Össze rendeztünk. Ettünk. S kezdödött a tracs. – Mindenről. – A boritékot már Magdy megcimezte. Reggel
5-kor föl keltek, s „putnevéj”(alkalmi) autón elmentek Magdyval Husztra.
Piri 2 gyereke Huszton nyaraltak 1 hónapig a Laci anyósánál. Ment értük és
vonaton mennek haza. –
Magdy ment a pénzéért. 11-kor hazajött én addig kitakaritottam, a malacot megetettem, s neki láttam vasalni. Magdy mire haza jön kikészitem,
mentek Ungvárra tréningre, onnan pedig pénteken indulnak Ternapolba volébal versenyre. –
Szegény Béla már tudod, hogy meghalt. Manci megirta. Ő az ívás áldozata. Ő már itthon is fájlalta a veséjét, szívét, lábai dagadtak. 6 l vizet vettek
el tőle ott, Piri és Magdy mesélik. Misuval van most megakadva Manci. Misu
udvarol Kosztynénak, azt Tudod. S Manci irtóan féltékenykedik. Fürödni
nem megy vele egyedül, mert meggyanusitják. Menjen Piri is vele. – S Manajló Icának, azt mondja Piri, de ez titok apu, talán rákja volna „méh rák”. De
erről ne irj. Ezt csak Piri nagy titokba leadta. S hátha nincs is. – Gondolom. –
Nem tudom Piri honnan veszi. Mondja Piri, hogy a kottákat Manci nem tudja
beszerezni. Igy Magdy Ternopolban megpróbálja ott ezt beszerezni, ha lesz.
S én irok’ Vassnénak ő szépen zongorázik, a viski papné szintén, a testvére
kisfia. Próbálok aztán Katónak is írok. Neki úgy emlékszem meg kell lenni.
Itt a kották közt nincs „a szomorú vasárnap”. Gabynak is írok mond meg legyen türelemmel… a fogász. Megyek is mindjár aludni ugy fájnak a lábaim,
Apuka. – Mama nem jár sehová templomba. Mondja Piri, Mama igazán erős.
Tartja magát. Béla h. hírét is szegényke igazán csodálatosan, a Jó Isten sz.
akaratába belenyugvással viseli. Apuka légy Te is erős aranyos Angyalom.
Tudom, hogy fájni fog. De mint Gézánál is előre látható volt. Nagynéni mindig mondta nekem nem lesz ennek jó vége. Béla orra borvirágos volt már az
utolsó időben Mancinak erről ne irj. – Kondoleálj. szépem
S nem említve ezeket a dolgokat. Vigyázz m Apu!
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Sok szeretettel millió puszi Anyud
Ma reggel föl megyek, s a koperativa előtt megszólít. egy ember ide
való, de nem tudom, hogy hivják. S mondja hogy, Csap mellett „Salamon”
a falu neve, ott dolgozott, s találkozott Mátéékkal, Juliskával ott tanit Máté.
Üzenik általa, menjek el hozzájok Katóval.
Úgy látszik szeretnék nyélbe ütni a Picura házasságát, ez az óhajok, úgy
gondolom. Picura Ungváron a fin – vidgyilen dolgozik. Magdy azt mondja, tessék elmenni. – Menjek el Apu? Ugy látom Picura nem tágít, a múltkor volt Beregszászban, s volt anyuéknál is, Katóval is találkozott. Hatalmas, erős – szőke
fiú. – Komoly, spóros. Mondja Kató, Putyi azt mondta, képzeld ez a Picura
senkinek sem vesz ajándékot. Katónak tavaly beállított Orosziba, kölni vizet
vett születésnapjára. Kató restelte elfogadni. Picura ment erre motorbiciklin és
bejött engem meglátogatni, ez még tavaly előtt volt. S úgy látom nem tágitanak.
Hát én írok Katónak, Ő mit szól erre, hisz Tőle függ. Istenem mi szülők
a legjobbat szeretnénk. Mit tudom én, hogy volna jobb. Bizony nehéz ma
férjhez menni. S Kató is 25 éves múlt. – Gyerekkori ismerettség, tudom én,
hogy van ez. Meglátjuk. Mi lesz, hogy lesz. –
Apuka ha itthon lennél. Nincs nekem senkim kivüled. S Te oly oly
messze mentél tőlünk. – Hiányzol s mindég hiányzol nekünk. –
Ismét egyedül ma. Megzörren valami. S szinte összerezzenek. Apu jön.
Képzelj ilyet. S rádöbbenek hát Apu hol messze. Szervusz. Apuka!
Szeretettel csókolunk
Anyud
Lapszéli jegyzet:
Irok Munkácsra. Icának Ungvárra kéne írni, elkérem a címet tőlük, apu
ez lesz a legjobb, ugye ide is oda is irok.
Apukám mikor leszel mellettem?
224. Bendász István feleségétől kapott 81. hivatalos levele
8- ika. Jul.
16. 8. 54 (érkezés)
18. 8. 54 (tovább küldés)
Érk: 1954 IX/1.
Aranyos Angyalom!
Sietve irok egy pár sort. Nagymosást akarok rendezni. S nem lesz időm
irni Irtam a szomorú vasárnap érdekébe Katónak. Daninak, hogy a Misuné
cimét küldje el. Vagy Misu esetleg, ha megy Ungvárra, Icától kérje el. – Ő
biztos fogja ismerni. ezt a hallgatót. – Ez az a szomorú vasárnap amit Marina
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Gyula énekelt mindég. Szomorú vas. száz fehér virággal koporsó stb. van
benne, s a vége szomorú vasárnap Ez? kell neki. –
Hogy vagy? édes Apu? Sokat sokat gondolunk Reád.
Magdyval ugy határoztunk ha ő haza jön, én is megyek egy kis luftrájzéra. Úgy a munkácsiak, beregszásziak vannak. A kis cinyu fejlődik egész ki
kosztolódik az öreg. – Ugy járok körülötte mint egy gyerek körül. –
Apukám a fogaid készen vannak? Leveledet várom. Hisz Tudod Te vagy
az én mindenem, Apu. Érdekel minden. Nagyon kérem Sz. Anyánkat vigyázzon reád. Adjon neked lelki testi erőt. – Örülhessünk egymásnak. Jól vagyunk.
Gyorsan mennek a napok. (S mindég. (közelebb.) Az idő. – Nagyon szép nap
van ma, meleg. – Azt mondják szép lesz a termés. Majdnem minden nap esik. –
A gyerekek selyem bordó ruháik nagyon szépen sikerültek. A nagynéni eljön minket is meglátogat, nagyon örülök neki, apu. Alig várom megérkezését. apa írt a fogai nagyszerűen fungálnak. Jól van. Téged csókol.
– Tegnap volt Iván dény. Fakóbükön nem volt Annáéktól senki prázdnékon,
Viktor volt Fakóbükön. Jura Bóra már itthon van. Akartam menni venni
petróleumot s szappant, zárva van a kop., reviziók vannak. – Na szervusz
Apuka Millió puszi
Anyud.
225. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 62. (37.) levele
Rudnik, 1954. jul. 16.165
+!
Édes jó Babykám és drága Gyermekeim!
Borzasztó gondolat: Béla nincs többé. És ilyen hirtelen, szinte derült
égből villámcsapásként ért a Dani közlése. Igaz, Manci irt betegségéről, de a
sárgaságot soha nem tartottam olyan veszélyesnek. Igaz, rabságban minden
legcsekélyebb dolog veszélyes; legyengült fizikum, ernyedt akaraterő, apátia,
a halál gondolatával való megbarátkozás, elkeseredés stb. mind veszélyessé
tesznek minden legkissebb dolgot. Szegény Béluka! nyugodjon békében! Isten legyen kegyelmes lelkének. Lelke üdvéért miséztem és fogok a jövőben
is, a temetési szertartást is elvégeztem in contumatiam. Szerettem; megértő, jó testvér volt, jószivü és odaadó. Apadunk lassan, hatan voltunk, már
csak ketten maradtunk. Szegény jó Anyám!, neked a legborzasztóbb. Felnőtt
korban, öreg napjaidra elvesziteni jövendőbeli támaszaidat, akikre jogosan
számithattál, nem is beszélve az anyai sziv érzelmeiről. Még csak azt sem
mondhatod, hogy eltemetted gyermekeidet, nem! Téged a jó Isten sulyosabb
kereszttel látogatott meg. Te csak 2. leányodat temetted el, a 2. fiadat csak
elveszitetted. Az a vigaszod sem volt, hogy utolsó éveikben lássad őket, ide165

Mivel ugy a boritékja, mint maga a levél tintával van irva, másolatot nem készitettem róla. – B. I.
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genben, elátkozott földben nyugszanak hamvaik. Bandi, és 11. évre rá Béla.
Egy a hóhéruk. A hir lesujtó volt, foglalkoztatja teljes belsőmet, naponkint
átélem, szivem, lelkem sajog, nem tud megnyugodni, hogy Béla nincs tőbbé. És a legborzasztóbb, hogy nincsenek könnyeim; kiapadtak volna? nem!
hiszen az elmult 5. évben csak egyszer tudtam könnyezni, 1950. nyarán, amikor feketén küldött ajánlott leveleidet megkaptam és az első hireket kaptam
otthonról. Addig sem voltak könnyeim, azután sem. Érdekes, a nagy öröm
könnyeket tud nálam fakasztani, de a szenvedés, akár testi, akár lelki, nem.
Az ütlegelések, a nyomor, a nincstelenség, az éhség, a fázás, az elszakitottság,
a lenézés, a gunyolódás, a lealázás, még csak szeretteim halálhire sem tudnak
egy könnyet sem kisajtolni szemeiből. Gondolkodom: mi ennek az oka; talán
lelkileg már annyira eldurvultam? de nem! hiszen lelkileg még érzékenyebb
vagyok mint valaha; minden legkissebb durvaság, gorombaság ugy tud fájni,
napokig bánt, napokig átélem az esetet. És szegény Manci! ez a drága jó lélek, belelátok a lelkébe, átérzem, átélem fájdalmát. Béla neki mindene volt,
kicsi és nagy egy személyben. De fel a fejjel! „Úram! legyen meg a Te szent
akaratod”. Igy adtad, igy van az jól, ugy reá, mint reánk nézve. Nehéz a kereszt, de ne feledjük, hogy Isten csak olyan keresztet rak vállainkra, amelyet
elbirunk; ha roskadozunk alatta, leveszi, vagy megkönnyiti. Egyedül Nála a
vigasz. Ő adta a sebet, és irt is ad reá.
Ha tudtok részleteket haláláról, irjátok meg. Hogy tudtátok meg? Holmiját hazaküldték? Mamáéktól a 34-ik csomagot junius 24.-én kaptam meg,
de a kották nem voltak benne. Ez egy kissé késleltette fogaim csináltatását,
de végre valahára elkészültek fogaim. Hat meglevő fogamra (3. alul,3. felül)
korona lett huzva és a többi fogsorral van kitöltve. Nehezen szokom hozzá,
az ételnek nincs ize, és beszélni is nehéz. De vigasztalnak, hogy ez csak pár
hetig lesz igy, azután megszokom. Összesen 600. rubelbe kerültek fogaim. A
Manci által küldött acél koronákat és fogakat 400. rubelbe számitotta be és
még 200. rubelt hozzáfizettem. Még a mai napig sem tudom, hogy és mennyibe szerezte be Manci a koronákat és fogakat. Apa mit ir? vannak e reményei
a visszatérésre? és mikor? A rendelkezés értelmében Neki haza kell mennie,
hiszen már 69. éves. nekem reményeim nincsenek és igy ne is ringassátok
magatokat reményekkel. Esetleg fel fog keresni benneteket Novák György
bustyaházai fiu, aki részletesen leadja itteni helyzetemet. Ő mint kiskorú
elitélt került haza. Ha csomagot küldenétek dohányt feltétlenül küldjetek, a
többiekben hiányt nem szenvedek, de dohányt itt nem lehet kapni, nincs sem
maschorka, sem valamire való cigaretta, csak a legfinomabb cigarettákat lehet kapni, amely nem csak drága, de szivhatatlan, egyenlő a szalmával, nincs
ereje. Küldjetek vagy 5. drb. kockás füzetet is. Utolsó levelem óta (61. sz. Ö
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2. levelet kaptam Tőled, a jun. 1. és 19.-én irtakat. Mancitól 1.-et és Danitól
is 1-et, amelyben a Béla haláláról értesit.
Egészségem kielégitő. Eddig elég hüvös volt itt, de mostanában nagyok
a hőségek, 60 C°-ig is felmegy a hőmérő. Üdvözlet az ismerősöknek.
Mindnyájatokat szeretettel számtalanszor csókol:
Apu.
NB! Éppen levelem befejezése után kaptam meg jun. 30-án irt leveledet. Érdekes, hogy a Pista bélyegnélküli ajánlott levele hol kóborolhatott
2. hónapig. Jóskától eddig nem kaptam levelet. Kató miért nem megy haza?
miért ül Orosziba.
226. Sógornőmtől, Bendefi-Bendász Bélánétól
hivatalos úton kapott 6. levél
Munkács 1954 julius 18.
érk: 1954 IX/6166
Kedves Pistám!
Junius 28-án irt leveledet megkaptam. Előző levelemben irtam, hogy a
bélyegnélkülin kívül a többi is rendben megérkezett. A kottákat holnap vagyis
julius 19-én a csomagban küldöm. Amiben van szomoru vasárnap, azt én találtam, a másikat meg Piri adta. Ha nem felelne meg ugy ird meg és még próbálkozom hátha lesz valakinek. Pistuka én azt hiszem a fogakról már irtam, hogy
rendes áron vettem. A fogak azt hiszem 87 rubelbe a hülzni meg 100 rubelbe
került mert az több volt, mint száz. Nem volt sok az egész. Misuval hozattam
meg, mert én abban az időben beteg voltam és nem tudtam az utcán járni. Én
adtam neki négyszáz rubelt és meglepett, hogy fele pénzt vissza hozta, pedig
még Ungváron is járt érte. Remélem azóta készen van és használod egészséggel. Mond meg a fogorvosnak, hogy ne haragudjon a kotta késéséért, de amilyen lelki állapotban én voltam nem volt erőm megkeresni. Most is ugy vagyok
mint egy alvajáró, nem érdekel semmi. Legalább a jó Isten könyörülne rajtam,
mert nem birom sokáig igy. Ne haragudjál Pistuka, hogy a Te nehéz helyzetedben is hozzád menekülök az én bánatommal, de mikor én olyan árva vagyok
és én tudom, érzem Te megértesz engem. Hazulról még nem kaptam választ
levelemre, azok is meglesznek lepve. Én még most is ugy vagyok, hogy nem
hiszem pedig már a Nacsalnik is megirta. Misu irt, hogy haza lehetne e hozni,
de már válasz nem jött rá. Én nagyon szeretnék elmenni a sirjához csak legyen
egészségem. Remélem Te megirod őszintén, hogy vannak ott temetve, lehet-e
tudni hol ki fekszik. Én irtam oda is és kérdeztem már várom a választ. Irod,
hogy veszélyes az út, de én nem félek megyek egyedül, mond Pistuka és ha
166

Levelezőlap:
Каз. ССР. Карагандинская обл./ Рудник-Джесказган п/я 392/2-2 / Бендас Стефан Михайлович
Feladó: От. УССР. Закарпатская обл./ Г. Мукачево ул. Сталина № 56 / Бендас Маргарита А.
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lenne is valami kit hagyok magam után, hisz nincsen már senkim. Csak legyen
erőm, mert most nem tudok még az utcán sem járni. Dani a kisérőm Ő szeret
még engem. Olyan mint egy apa vigyáz rám. Ha valamire szükséged van ird
meg és én szivesen küldök. Most olyan jó hirek járnak, hogy hamarosan jöttök
haza, kivánom tiszta szivemből. Dulicskovist bácsi megint irta, hogy hamarosan jön haza és még többen is irták. Imádkozzál értünk és ha lehet irjál néha.
Szeretettel csókolunk mindnyájan
Manci
Majd máskor többet irok. Kekszet most nem tettem a csomagba.
227. Bendász István feleségétől kapott 86. hivatalos levele
Oroszi. Aug. 3-án.
18. 8. 54
Érk: 1954 X/11.
Drága Apukánk!
Születésnapod alkalmából fogad szívből jövö jókivánatainkat. Adja
meg a jó Isten közös óhajunkat, tartson meg boldogságban erőben és egészségben nekünk. –
Most jelenleg Katónál vagyok. – Aug 15-től el van helyezve. S úgy
határoztunk hogy a butrot. nem szállítja magával hanem haza Kopányba.
Talán Badalón fog tanítani. S nem is tudjuk van e ott lakás, üres. S hátha
onnan is át helyezik, s aztán megint cipekedni faluról falura. – S Kopányba
van a többi holmi, hát menjen vissza ez is. –
Magdy Kopányán van. Dani pedig Munkácson van még 20-ikáig
Mi mindnyájan egésszségesek vagyunk. Vigyázunk magunkra. Idegesek
vagyunk Katóval, nem tudjuk írtál e levelet. Magdy nem írt még Kopányból.
Kató volt Munkácson, s oda sem írtál. – Most idegeskedem vajjon mi van veled.
Nem e vagy beteg? Nincs e valami bajod? Vigyázz Apuka nagyon Magadra. –
Mondta Manci elküldte neked a kottát. S a csomagot is. – Jól vannak.
Mama friss. – Misu meghizott nagyon, Manci meg a férhez menésről beszél
Azt mondta, hogy elmegy mert nincs itt jövője. Ott legalább férhez megy,
de csak jövőre. Kata is virul, vár. Várpalánkára akar költözni. –
A Kató férhez menetele egyszer abba maradt. –
Ez az Oroszi elég rendes kis falu. Csendes. Javába áll a cséplés. –
Éjjel dolgoznak a nagy meleg miatt.
Sokat gondolunk Rád, Apa írt, jól van. – Popovics Döme megint vele
van. Üdvözleteket küldenek Neked. – H. Kornéllal találkoz. S mondta, hogy
Sanyi irt, s irja találkozott az iskoláját nekivel. Vidor lánya Évike férhez
ment egy tanítóhoz.
- 326 -

Irok most a gyerekeknek is. Mi van velök nem irnak Kopányból. –
Leveleimet megkaptad? –
Szeretettel számtalanszor csókolunk
Anyu. –
Drága jó Apuka!
Születésnap alkalmából kivánok gyermeki szeretettel minden legjobbat. Egészséget, kitartást.
Már nem is tudok mit írni, mert Anyú mindent megírt. Türelmetlenül
várom az áthelyezést. Nagyon rossz a bizonytalanság.
Sokat emlegetjük és gondolunk Apura. Pistát várjuk haza a szanatóriumból, reméljük már nem lesz beteg. A gyomorfájása is elmúlik remélhetőleg. Különben sok újság vár majd rá itthon.
Voltam Munkácson és Kata levágta a hajamat. Itt úgy hívják hogy
„Béke frizura”. Olyan mint gyermekkorunkban volt, csak göndöres. Egész
másképen nézek ki. Magdyt meg nem lehet rábeszélni, hogy a copfjait levágassa. Pedig a rövidebb haj jobban állana neki.
Mi is csináltatjuk a fogainkat. Anyúnak is lesz belső fogsora. Legalább nem fognak fájni a fogai.
Eddig a nyár nagyon esős volt, nem tudom milyen lesz az augusztus.
Egy picit megkésve fog érkezni a levél, de, ami késik, nem múlik.
Az egész Beregszász, abban töri a fejét, hogy engem minél hamarabb
férjhez adjanak. Tudni illik a rokonokat és a legközelebbi ismerősöket értve. De nem nagyon sikerül. De akkor is, a végén csattan az ostor. Muszáj
lesz beadni a derekamat nekem is. Eddig akik voltak, mind csak a koromat
nézték én meg erre rájöttem. Igy eltávolítottam mindenkit.
Számtalan kézcsókkal
Kató.
228. Sógornőmtől, Bendefi-Bendász Bélánétól a
csomagokban „leveles keksz”-ekben kapott levél
(Idegenektől, ugy otthonról, mint a lágerekből rabtársaimtól
illegális uton (feketén) kapott 4. levél)
1954. augusztus
Magyarázat: Az 1954. augusztusi csomagban kapott cédulácskák teljesen. Ebben a csomagban a feleségem is küldött egy cédulácskát.
D. J. K.
Édes Pistukám!
Julius 27-én keltezett 16 számu leveledet augusztus 24-én megkaptam. Vártam, hogy irsz a csomagról, de ugy látom még nem ért oda. Érdekel,
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hogy a kotta oda ért-e és megfelelt-e. Most jöttünk meg a miséről, mert minden hó 24-25-én mondatok érte misét. Pistukám kimondhatatlan fájdalom
azt leirni, hogy Béla nincs többé. Olyan üres és céltalan az életem. Nincs
kiért dolgozni. Én aki olyan erős hitü voltam és a fájdalom ilyen gyengévé
tett, nem ismerek magamra. Kérem a jó Istent, hogy adjon lelki erőt vagy
vegyen engem is magához, mert igy nem tudok élni. Ma három hónapja és
én azóta csak sirok. Kérded hogy tudtam meg. Május 20-án kaptam Bélától
levelet melyben irja, hogy sárgaságba esett ugy hiszi és megy le a lágerük
kis kórházába. Ezt irta április 25-én. Kért orvosságot, injekciót és enni való
édességet. Én azonnal mindent elküldtem, de valahogy olyan rossz érzés
volt rajtam. Azután várom a levelet türelmetlenül, de bizony nem jön. Akkor jön vissza egy csomag rá volt irva, hogy elköltözött. Ekkor már értem,
hogy nincsen Ő többé. Feladtam egy válasz táviratot a Nacsalniknak, hogy
tudassa velem, hogy mi van a férjemmel, miért nem ir és a csomag miért jött
vissza. De a válasz csak jóval később jött levélen. Bélával volt egy falusi
fiu Beregszász mellől, Ő mellette feküdt a kórházban és az irta nekem meg.
Először május 20 keltezéssel, hogy Béla beteg és nem tud irni, mert gyenge.
Május 15-én vettek tőle 6 ½ liter vizet mert a lábai és a gyomra feldagadt.
Ezután jobban lett és akkor jött a főorvos az azt mondta, hogy más kezelés
kell és elviszi a szomszéd lágerbe ott nagyobb kórház van. És május 16án jött az autó és elvitte. És ekkor mondta Béla annak a fiunak, hogy irjon
nekem, de ő várt, mert gondolta hátha Béla jobban lesz, nem akart engem
megijeszteni. Egy férfi mindennap járt a kórházba és azzal üzent Bélának
és Ő neki. Mikor mondta, hogy nagyon gyenge és a szivét fájlalja akkor
irta meg az első levelet. Május 28 keltezéssel irta, hogy meghalt. Ez előbb
ért ide mint az első levél. Én még most sem hiszem, sokszor várom, hogy
jön majd. Pistuka hidd el én nem ismerek magamra. Otthonról is irtak a
testvéreim, nagyon hivnak haza. Nem tudom mitévő legyek, hogy tudnék
kicsit nyugodtabb lenni. Mami erős jobban birja mint én. Őt megedzette
az élet. Rám is elég kereszt jutott, de én Bélát nincsen szó, hogy mennyire
szerettem. És ha rá gondolok, hogy nincsen kihez tartoznom akkor elfog a
keserüség. Pláne most amikor olyan sokan jönnek haza. Tudom Ő is haza
jött volna, mert most máskép itélkeznek. Ide több 25 éves haza jött, több
jegyző köztük. No és mi van a Te ügyeddel? Nem irsz róla. Örülök, hogy
a fogaid rendbe vannak. Dani augusztus 20-án elment Beregszászba és onnan haza. Szeretnélek itthon látni. Pistuka remélem előbb haza jösz mint
én haza a testvéreimhez. Olyan szépen irnak ők is, hogy szeretettel várnak
és mindent elkövetnek, hogy haza kerüljek. Mamit sajnálom, mert igazán
megszerettem, Anyám helyett anyám, de azt hiszem, hogy neki marad aki
kárpótol engem. Irjál ha tudsz. A fésü gyengének látszik, de ez volt a leg- 328 -

jobb. Béla szivszélhüdésben halt meg azt irta a Nacsalnik. Szeretettel csókolunk. Manci
1954 VIII 25
Kedves Apuka! Pont egy órája érkeztem meg. Mama nagyba süt. Igy
én is irok. Készül a csomag. Manci üzeni, hogy ha a Teri férje irna neked.
Ne válaszolj neki. Megismertem én is pont most itt volt (a felesége. Irnak.)
(Kétes alak) Vigyázz minden tekintetben magadra. Meg ne hülj. Egészségedre is. Terit hivták a 3 betüsökhöz (KGB – B. D.) s az ellentanukat szembesitették. Kérte cimedet. Manci nem adja. Csókoltat Gabi mert hallott róla
valamit. Ő biztos haza jön. Ő irta, hogy Zurócsik Mihály is haza jön. Hát ez
a hir. Lágerek megszünnek, csak börtön lesz. Sokan jönnek haza. Lassan de
biztosan. Szállingóznak. S a 25-öt 8 évre szállitjak le. Garcsák Gyuszi haza
jön. Mészáros Annuska férje. Kató már lábadozó eszik lassan, erősödik.
Apa megint irt. De a hazajövetelről nem ir. Várnak titeket. Mikor jösztök
már? Annyi beszéd, igy lesz ugy lesz, ennyi hr. –
Szeretettel csókolunk
229. Bendász István hivatalosan küldött 20. levele
Почтовая карточка
Теректі, 5/VIII 1954 г.
Любимые мои!
Сообщаю с Вами новую свою адресу: Каз. ССР. Карагандинская
обл. Джезказганский район. Станция Теректы п/я 392/5. Скажите Микита Илонці, что Йончіом вадьок. Я здоровый и не долгозлую ничего.
Мамці напишить мою адресу.
Целую Вас:
Стефан.
Ezen levelezőlapot már mint „szabad” polgár irtam, amikor már az u.
n. „szpeckontingent” is le volt véve rólam és közölték velem, hogy haza mehetek. Annyit hazudtak már, hogy hittem is, nem is. Félve egy ujabb csekista-fogástól, nem mertem az otthoniaknak megirni, hogy indulok haza, de azt
sem akartam, hogy felesleges költségbe verjék magukat a csomag küldésével.
Nem mertem megirni hazaindulásomat, mert találkoztam olyanokkal is lágeri
életemben, akik már hazautazóban voltak és utközből téritették vissza, különböző ürügyek alatt. Ettől féltem én is. Тudtam, milyen rossz hatást váltana ki
az otthoniakban ennek esetleges bekövetkezése. Igy pedig uj cimemet személyesen közöltem velük.
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230. Magdolna lányomtól hivatalosan kapott 21. levelem
7. VIII. 54.
Érk: 1954 Х/11
Drága jó Apuka!
Egyedül vagyok jelenleg itthon a kis Gabival. Anyú elindult a nyári körútjára, Orosziból kaptam tőle levelet utóljára. Itthon minden rendben van, a
malac etetődik és ez az egész gazdaságunk. Nem régen kaptunk levelet Nagyapától elég jó hangu a levél, de az áthelyezéséről semmit sem irt. A Bustyaházi
fiú még nem jelentkezett muszáj leszek én felkeresni valahogy.
Ma nálunk nagy a muri Vászily Páláncsuk nősül, elvette Annát Antolicskának a lányát. Tőlünk az egész ház a esküvőn ül csak mi maradtunk Gabival
itthon, persze minket is hivtak, csak mi nem voltunk hajlandók megjelenni.
Tanitani továbbra is Micsóba maradok, nem akartak ezen a héten áthelyezni pedig minden nap a nyakukon ültem, de már bele is nyugodtam, jobb ott,
mint valahol aztán állandóan piszkálni fognak. Ma Hluskánya megadta már az
összes tartozását. Igaz ma még egy nevezetesség történt, Jura Bóra Misi Alenénaha összeházasodott a Darabán feleségével, annak a nyulszájunak, amelyik
nem régen halt meg. A volibálozást még vén fejjel sem hagytam abba, nemsokára megint elindulunk az ország belseje felé azt hiszem, hogy Drohobicsba
megyünk, még nem biztos. Legalább ingyen bejárom a világot. Én is elvégeztem a körutazást a rokonok között, az utam Munkács, Beregszász, Kopánya
és itt be is végződött. Szegény Munkácsi nagymama a nagy bánata mellet egy
nyugodt perce nincs az a Manci néni ugy szipolyozza, hogy az borzasztó. Ugy
kértem, hogy legalább egy hétre engedje el Nagymamát hozzánk, de ő csak
nyafogott, hogy mit fog csinálni ő Nagymama nélkül. Hát tessék mondani már
annyit sem érdemel az a drága Nagymama, hogy egy kicsit pihenjen. Azt hittem, hogy az a Manci néni komolyabb, de közben egy olyan hisztéria, hogy egy
hétig sem lennék vele együt, persze a Nagymama kedvéért több mint egy hétig
voltam ott. No, de van amilyen van, fő, hogy a csomagokat küldi.
Beregszázban is mind egészségesek. Nagymama még mindig a régi
Kaminszki, Katus Ferivel verekesznek és igy megy napról napra az élet.
Édes Apukám! Ne tessék haragudni, hogy elkéstem egy kicsit a jókivánatokkal, de Huszt miatt minden dolgom hátra maradt és ugy sem jártam ki
semmit.
Születés napja alkalmából Apukának kivánok először is nagyon sok
egészséget és kitartást és minél előbbi haza jövetelt.
Kezeit csókolja Apukának szerető lánya
Magdi.
Már tessék elképzelni itthon is már majdnem mindenki Magdinak hiv, a
Duci kezd elmaradozni.
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231. Bendász István feleségétől kapott 82. hivatalos levele
Érk: 1954 IX/11.167
Drága jó Apuka!
Most itthon lévén írok én is egy néhány sort. Mert én csak akkor írok
amikor, itthon vagyok. Máskor nincs időm.
Itthon vagyok 2 napja, segítek Anyunak egy kis rendezésben. Most
az éven nem mentem sehová kurzusra. Kipihentem a 6 évi fáradalmaimat.
Majd jövőre elmegyek tovább tanulni valami főiskolára.
Most velem lakik egy nagyon helyes kislány, egy tanítónak a lánya,
aki Apunak sorstársa volt, de már meghalt. Őt is Katónak hívják. Nálunk a
boltot vezeti. Nagyon jó nekem vele. Mintha testvérem volna. Nagyon szeretjük egymást. A jó Isten is úgy adta.
Még mindig a régi helyemen tanítok. Elszeretnék onnan menni, de
nem nagyon lehet.
Sokat emlegetjük Aput együtt és sokat gondolunk magunkban.
Fejezem levelem, mert ma sietek vissza.
Számtalan kézcsókkal
Kató
13-án
Édes jó Apukánk!
Én is irok. Sokat emlegetünk. Katóval voltunk tegnap Szőlősön, Kató
elvitt erőszakkal a fodrászhoz és tartóst csináltattam és a ruhámat is meg
varratni. A szomorú vasárnap hallgató meg van. Kató lekottázza rendesen.
s Még valami tánc darabot is lekottáz. S mivel csomagot nem küldök, mert
Mancinak vissza jött 4 csomagja. S igy egymás után neked fognak menni
a csomagok, s igy gondolom elküldöm nekik. S ők továbbitják Neked. A
csomagban biztosabb az elküldése. Ennek a kislánynak az édes apja akkor
tájt lett elvive, mikor Ödön bácsi. S akkor tudod --Megyek pénteken Salamonba „Чоп” az állomása. Juliska levelet is
írt menjek őket meglátogatni. Pávlék, Scserbán veje Bora, meg stg 22-en
dolgoznak kop. iak. Salamonba a Tiszát regulázzák, s hetenkint, 2 hetenkint haza hozza őket a munkás autó. Pávlék, a Scserbán veje, mondják,
hogy Juliska tudod milyen őszinte, mondja nekik, nagyon szeretnék, ha
Kató Picurához hozzá menne. S az emberek haza jöttek egész dicshimnuszokat zengve. Milyen derék emberek Mátéék, Picura milyen derék jóra
való fiú vütcüvszká diténa (apja fia).
Mátéék nagyon jól vannak anyagilag. Putyi már 7–8 éve férhez
ment. Van egy fiú unokájok, 5 éves a Kató keresztfia. S mondják az egész
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A levél keltezésében nem szerepel dátum. A küldeményeket a feladástól számítva 20-25 nap alatt kézbesítették.
Így vélhetően a levél írása 1954. augusztus közepén lehetett.
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utca itt már egész közhiré ment. Hogy nincs mit gondolkozni. Derék emberek. –Kire várjon. Tudod milyenek az emberek. – van annyi beszéd.
Máté Fery most állandóan Ungváron ül. Házat építenek írja Juliska. –
Voltunk Jóskáéknál is. Jóska már elég jól néz ki. Magához jött már
egy kicsit. Várja a választ Tőled. Üdvözöl. S mondja. Pistáéknak is haza
kell jönni. – várja őket haza. – Petenykónéhoz is bementem, a Karpinecék Marikája szolgál nála. Janó ir Mámkának, s Petenykóné ír Márika
helyett. Irja Janó, hogy Bártfay haza fog jönni. Petenykó végzi az erdész
mérnöki pályát már a 4. évet, s Ilosván erdőigazgató, mondja a felesége.
Scserbolubéj meghalt. Pénteken Vas. 11-én temették. Borzasztó
nagy eső közepette. temették el.
Magdy még nem jelentkezett e héten kell már haza jönni neki. A malac nagyszerűen fejlődik, jó evő. Van egy kis málém, s őröltem neki lisztet
is, eszik. – Hajnalkával találkoztam, s Májerrel is. Üdvözletüket küldik
Anna is boldog itthon van a fiacskája, a libling, a büszkesége. Irma
is itthon van. –
Dani jól érzi magát, a Manci kedvence. Magdy mondja, hogy Manci
igért Daninak egy ruhát a Béla ruhájából. Magának csinál egyből kosztümöt. S volt 2 egyforma ruhájok Misuval sötétkék halvány fehér csíkos, azt
Misunak adta. Misu is kedvenc, hiába.
Most hogy Magdy haza jön. Én megyek luftrájzéra egy kicsit.
Leveleimet megkaptad Apuka?
A fogaid már fungálnak kész van?
Milyen ott az időjárás apu? Vigyázz magadra Angyalom nagyon
ám. Úgy búsulok Veled. Hisz rettenetes nélküled az élet. – Rettegek, féltünk benneteket. –
Hiányoztok lépten nyomon nekünk. Csak megadná már egyszer a jó
Isten mindnyájan haza vergődnétek, had lenne boldog mindenki családja
körében.
Irj ha lehet Apuka.
Szeretettel forró csókkal csókolunk.
szerető családod.
Anyu.
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232. Bendász István feleségétől kapott 85. hivatalos levele
Aug 22-én.
16/ІХ. 54г.
Érk: 1954 X/11.
Drága jó Apuka!
Még a kórházból akartam írni, de ott nem bírtam, így itthonról, Beregszászból írok meg mindent.
Augusztus 14-én szombaton délben 12 óra után vakbéloperáción estem
keresztül. Maga Liner főorvos operált. Minden a legnagyszerűbben sikerült.
21-én már haza küldtek. A seb szépen összeforrt, 7 kapocs volt benne. Operálás után az első 3 nap volt egy kicsit fájdalmas, amíg nem jártam. Utána aztán
már türhető volt minden fájdalom. Az operálás alatt nagyon jól viselkedtem.
Egy szót sem szóltam. Pedig igen kellemetlen érzés volt. Ez a vakbél már
évek óta fájt nekem. Nem akartam hamarabb írni róla, nehogy tessék idegeskedni még efelől is.
Ne tessék megitélni ezért a csúnya írásért, mert még egy kicsit reszket a
kezem. egy kicsit legyengültem. de már kezdem lassan visszaszerezni erőmet.
Pistától és Gyulától kaptunk levelet. Még mindig nem jött haza.
Számtalanszor kezeit csókolja
Kató.
Édes jó Apukánk! Leveledet megkaptuk. amelyet júl. 16. keltezéssel
küldtél. Magdy elküldte ide Beregszászba nekem leveledet. Kató miatt még
mindég itt vagyok. Úgy bánt, hogy még innen csak 2 levelet írtam, de úgy
mennek a napok, hogy az irásra este jútna idő, este meg már olyan kimerült,
álmos, fáradt vagyok, hogy szunyókálva írok. A kórházban Katóval aludtam
is 3 éjjel. S bejártam állandóan hozzá. Hála Istennek szerencsésen megment.
– Most már lábadozó. Kap betegszabadságot 10 napot. Holnap megy a tanfelügyelőhöz. Még nem tudjuk hová lesz helyezve. Dani is már itthon van,
vagyis velem van itt, Beregszászba eljött már Munkácsról. –
Magdy is bosszant Kopányán egyedül írta, hogy őt is áthelyezik Micsóból. E héten megyünk is haza. Kopányba Katót is viszem. Ha a gyerekeket
elrendezem úgy részletesen leirok és referálok mindenről. Apa is irt nekem
levelet, jó hangu a levele. Csak Gyula semmit nem emlit a levélbe a hazajövetelről. Ő is irt, várjuk haza őt is egy kis vakációra. Béluka eleinte fakitermelésnél dolgozott, ott a derekára rá esett egy rönk. Kórházba került. Veséjét
megütötte. Beosztották 2ik kat-ába, bekerült a mosodába, ott is felhült. – S
állandóan betegeskedett, gyomra, szíve, lába dagadt, fulladt. Tudod Apu, én
azt hiszem, az ital hiány is ártott. Itthon ő már borvörös lilás arcu Béluka volt.
Nagyné még figyelmeztette Mancit, hogy ne hagyja inni. S ott meg nem volt
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mit inni, igy Sárgaságot is kapott. 6 ½ l. vizet vettek el tőle. Hivatalosan is
lejött az anyakönyvi kiv. S Misu irt nekik miért nem ír B. A csomagok jönnek
vissza. S ők onnan hiv, vissza írták a tényt. S egy nevetleni fiu is irt Mancinak
ki B. val együtt volt, hiv. uton is irt Mancinak, ő is volt a kórházban. Máj. 24én halt meg B. – Szegény Béluka. Manci férhez akar menni, már a jósnál is
volt. Misut is állandoan ekzerciroztatja,
s figyeli merre jár. – Misu Kosztynénak udvarol. Dani mondja, hogy őt
hordta elefántnak. Mentek Beregvárra, Szkotárszkiba, ide – oda. Ica is volt
Pityukával Munkácson, elvitték Motyót magukhoz. Hápka Mici most Munkácson van tanfolyamon, s Mamáéknál van. Kata szintén él. varrogat ő is. – A
Bandy fia Öcsi 3-ból bukott, megint 8-ikba fog menni, Motyó 10-ikbe. Mama
jól van. Nagyon fáj nekem, hogy Béla halál hírét megirtuk, szinte tudtam, s
éreztem, hogy ez nagyon lesújt, s fájni fog neked. – De már itthon a lábai dagadtak, szemei vérbe voltak, lilás vörös arca lett. Misu is rém kövér, szinte a
kezén az ujjai elálnak. Most nem iszik, nem szív, csak limonádét iszik.
Találkoztam. A sáradi T Jancsi sógorával, Popoviccsal. – Ő már föl szabadult, s dolgozott, küldte haza a pénzt. Haza jött szabadságra. – Vissza akart
menni. A munkába el is ment, ott elszámolt. Haza is jött. S jól néz ki, kövér,
meghizott. Üdvözletét küldi. – A Jankovics Nadi férje, az ölyvösi volt jegyző
ithon van. – Kabáci itthon van, de úgy hallom, hogy aláirt. –
Apuka! Úgy örülök, hogy a fogad rendbe van. Az először persze, hogy
úgy van, nehéz velök enni, beszélni. Én is képzeld csináltatom a felső fogsort,
szintén teljesen kihuzatom. Mit fogok bibelődni velök.
A fülemmel is bajlódom rémes ez az én fülem. Egyszer jól van egyszer
rosszul. – De végére járok már ennek is. – Hápka Mici volt itt Katót meglátogatta a korházban, üzentem vele, hogy küldjenek dohányt neked Apu. Míg a
gyerekek nem lesznek rendbe úgy csomagot sem tudok neked aranyos életem
párja küldeni. Híd el annyi gondom, bajom van. Kató Picurával szakitott nem
akar hozzá menni. De ujabb a huszti pap, Ruszinkó Misi jogot végzett fia, már
állásban van. Dudics, aki veled egyszerre ment Lembergbe, Bandy felesége
Gabival dolgozik a hárcskombinátban. S ő már szólt Misinek is az Anyjának
is. Misi ellent nem mondott. Marcsu néni örül. S mondja, hogy a férje, ha
tudná, hogy örülne. Van nekik 4 fiuk nősülendő, a 2-ik tanár, s azt szeretnék
Ducinak(Magdinak). Baby Ungváron vett házat, s oda költözik hamarosan,
– s akkor intézni fogja az ügyet. Kató mondja Anyu ne hogy Apunak tessék
megírni. Anyu csak ír, és soha sincs belőle semmi. Majd, ha biztos lesz, akkor.
De én neked Apu ne írjam meg. – Aranyos Apukánk. Kató pont most volt a
tanfelügyelőségen. Megkapta a kinevezést. – Beregszásztól 6 km-re Macsola
után Csoma faluba, töbnyire görkath sok. Dani most elment Orosziba a Kató
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fizetéséért. A Novák még nem jelentkezett. Menjek én el? – Irod egészséged
kielégitő. Búsulok ezért.
Vigyázz Apuka magadra. Szervusz
Lapszéli jegyzet:
édes galambom. a Te szerető családod.
Lapszéli jegyzetek:
Fogok megint irni aranyos Apukám, ne busulj
Ne busulj Apuka küldök dohányt.
Vigyázz nagyon magadra.
Minden gondolatom hozzád száll.
233. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 63. (38.) levele
Terektö, 1954. aug. 26.168
+!
Édes Babykám és drága Gyermekeim !
Régen irtam és azt sem tudom megkaptátok e (a 62. sz. levelem)
amelyet ajánlva küldtem még Rudnikról és amelyben megboldogult Béla
bátyámról irok. Mancinak is irtam abban az időben szintén ajánlva és condoleáltam Béla halálának alkalmából. Nem tudom megkapta e.
Én azóta ismét uj helyre kerültem, kb. 120. kilométerre régi helyemtől. Itt a rokkantakat öszpontositották, akiket felülvizsgálnak és az arra
megéretteket kiszuperálják; kit hová; a teljes magatehetetleneket haza
szállitják, a munkájukkal legalább magukat még fentartani képeseket számüzetésre jelölik ki valahová. Mi korosabbak és már fáradtak „üdülünk”
itt, olyan értelemben, hogy egyenlőre még munkába nem állitanak és igy
pihenünk. Augusztus 2-án kerültem ide kb. századmagammal. A kárpátaljaiak közül E. Jancsival a Mikita Ilonka férjével vagyok együtt, van még
itt 3. ökörmezői, 1. berezniki, 2. znyácovoi, 1. herincsei és 1. beregszászi
velem és 2. anyaországi és egy unvárról származó alezredes. Jancsival
sokat „családizunk” és felelevenitjük a régieket. Jancsit „kiszuperálták”
és kikerül innen, de kérdés mikor és hová; haza kerül e vagy számüzetésbe
valahová. Egy az ökörmezőiek közül, a herincsei, egy znyácovoi, a beregszászi és az alezredes is ki vannak szuperálva. Van még velem 3. galiciai
görög és 2. lengyel római pap is velem. A 3. galiciai szintén szuperálva
van, a 2. lengyel azonban velem marad. Nekem egyenlőre nincsenek ilyen
reményeim, de nagyon jól esik a pihenés öt évi megszakitásnélküli erős
munka után.
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Mivel ugy boritékja, mint maga a levél is tintával van irva, másolatot nem készitettem róla. – B. I.
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Mamáéktól a 35-ik csomagot megkaptam már itt uj helyemen, t.i.
utánam küldték ide. Elküldték a kottákat is, de ez most már tárgytalan,
mert a fogorvosnak már nem tudom átadni. A fogaim éppen elkészültek
elszállitásom előtt, jól sikerültek és kivehetők. Elszámoltam a fogorvossal, az anyaghoz még 200. rubelt fizettem hozzá, az anyagot 400. rubelbe
számitotta be. Küldött Manci 25. rubelt is a csomagban, de leveles-keksz
nem volt, amit nagyon sajnálok. A Ti jul. 3. és 6.-án irt leveleiteket is
már uj helyemen kaptam meg, utánam küldték. A Piri-féle pletykákat nem
kell komolyan venni. Gondolkodj magad is, szegény Mancinak most nem
ilyen dolgok járnak a fejében, szegényke azt kérdi tőlem, hogy vajjon
a Béla sirja meg van e jelőlve és lehet e pontosan tudni, hol nyugszik.
Exhumálni akarja és hazaszállitani. Irtam neki, hogy erről szó sem lehet
már csak azért sem, mert a mi temetkezési rendünk olyan, hogy senki
nem tudja, ki hol van elföldelve. A Kató-Picura ügy végleges elintézését
én véglegesen reátok – a családi tanácsra – bizom, azt azonban furcsának
tartom, hogy Te Katóval menj hozzájuk. Irod, hogy fogaid rosszak; feltétlenül csináltasd meg őket, bár mibe is kerülnek. A zsálobára vonatkozólag
csak annyit mondhatok, hogy nem látom értelmét beadni. Részben, mert
mire beadnátok már valószinüleg felül is vizsgálják a rendelet értelmében
ügyemet, részben pedig azért, mert nem igen fogják érdemében átvizsgálni, hanem egy tömeg-munkát fognak végezni. Bizzuk a dolgot a jó Istenre.
Az ügyésszel nem voltam nyilt, csak azt mondtam neki, ami tény és amit
ő nagyon jól tud ugy is.
Apa nem e irja, hogy vannak reményei a hazatérésre? Csomagra bár
nincs szükségem, de a dohányom már teljesen kifogyott, ha netalán küldenétek a dohányról ne feledkezzetek el és küldjetek minnél több kockás
füzetet. Mancinak irtam, hogy egy zsebfésüt és egy zsebtükrüt küldjön.
Mindnyájatokat szeretettel számtalanszor csókol:
Apu.
234. Sógornőmtől, Bendefi-Bendász Bélánétól
hivatalos úton kapott 7. levél
Munkács 1954 augusztus 29
Érk: 1954 X/6.169
Kedves Pistám!
Tudatom veled, hogy augusztus 27-én adtam fel csomagot, másnap jött
a lap, hogy áttettek máshova és én mindjárt Babit menesztettem, hogy a posta
intézze el, hogy azon a cimen adják át Néked. Babi irt egy zsálabát és azt kellett
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Степан Михайлович. Feladó: УССР. Закарпатская обл / город. Мукачево ул. Сталина № 56 / Бендас
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oda adni. Mert máskor mikor sokkal előbb megy el táviratilag elintézik. Pistuka
vigasztaló soraid jól estek, de nem tudtak vigaszt hozni. Sokszor azt hiszem,
hogy elment az eszem nem tudok gondolkodni. Én tudom, hogy mindenkinek
meg kell halni, de ez, ilyen hirtelen és fiatalon. Előttem, mint ép, egészséges
életvidám ember van, hiába akarok nem tudok megnyugodni. Kérem a jó Istent,
hogy adjon lelki erőt és vigaszt, de nagyon mély az én világom, mindent vesztitettem el benne. Dolgoztam egy nap husz órát nemtörődve egészséggel semmivel, csak azért, hogy neki meglegyen mindene és Neked is tudjak segiteni.
Kértem a jó Istent, hogy adjon néki egészséget és erőt és a Nacsalnyik is megirta. Először egy falusi fiu irta, aki mellette volt a kórházban. A csomagok vissza
jöttek, de a holmija még ezidejig nem. Te mi van az ügyeddel? Most nagyon
sokan jönnek haza. Béla is jött volna, mondták Ungváron, szegénykém legalább azt érte volna meg. Babi itt volt pár napig és 28-án elment Beregszászba,
igérte, hogy majd még vissza jön, ha a gyerekek már elmennek. Szeretnék még
vele lenni, mert azt hiszem, hogy haza megyek a testvéreimhez, mert nagyon
hivnak. Sajnálnak, hogy ilyen szerencsétlen vagyok. Pedig tudom, hogy otthon
sem fogok tudni megnyugodni, nagyon rossz természetü vagyok. Pistuka irjál
ha lehet legalább ha Tőle már nem jön, Tőled kapjak néha levelet. Itthon mindnyájan megvagyunk, Mami egészséges és erős, nem olyan mint én. Remélem
hamarosan haza jössz, szeretnék még veled elbeszélgetni.
Szeretettel csókolunk mindnyájan:
Manci
235. Bendász István feleségétől kapott 83. hivatalos levele
30-го агуста 1954 г.
Érk: 1954 X/1.
Дорогий Стефанку!
26-го аугуста поіхала до Мукачева до Мамки. Иппен Тобі паковали
посилку. 27-го дали на пошту. 28-го пришла Твоя открытка што адреса
перемінилася. Я скоро пушла на пошту. Подала заявленіе, а они урядово
докончат, абы посилка была переадресована на Твою теперішну адресу.
Радуюся што пишеш ,Ты здоров. –
Мы усі слава Богу здорові тепер. Я опять у Берегові. Котовка перемішчена до Чоми недалеко до Берегова. Поможу юй ся перенести Доні
уже дома. Могді теж іде учити.
Я тепер у Котушки туй пишу письмо Тобі.
Письма, що на стару адресу писала Тобі, навірно ся вернуть. Нем
долгозол міт йелент? Шкрупулізлую. – О сокалт го легет вагд ле. Ноты
получил. Твого Нянька гроб дала починити, поправити, абы файный быв.
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У Мукачеві усі здорові. Монціка жалуе Бийлу. Хоче ити до родины
зовсім жити на другий год. –
Бокшай дохтор и Моргитка поздоровляють и отказуе, що «дьере
гозо кічіким» иш фогйо инекелні «годь го кит сем öссе коньеz» немшокаро. Дочка професором. а сын учится на врача 4-тый год. –
Не пишу Ти по мад., бо не знаю ци можна або нет.
Котушка каже кончи уже письмо, бо она хоче Ти написати пару
шориков.
Цілуеме и много, много думаеме на Тебе.
Твоі.–
Дорогый Стефанку!
Уже стыдно, что я так давно не писала Тобі, але знаеш Піштику я
очень занята. Мы вже работаем! Слышу, что Ты слава Небесному здоров, желаем много крепости и здоровя на дале. Фери також искренно
поздоравляет Тебя. Он пока ничево, только нервный, что не раз и не
терпимо. – Бобика очень добрая душа, мы ейо все очень любим, а дети
Твои красиви, здорови и послушны. Данико очень вырус и совсем на
Тебя похожий. – Можеш гордый быть на свои дети.
Я надеюсь, что мы еще в жизни встретимся, только уважай на себя,
а здоровля то главное. Чекаеме Нянька домой, думаю пару месяцев еще
уйдет пока мы его увидим. –
Из искреннего сердца поздоравляем и целуем
Котушка из семьею.
Дорогий Стефанку! Сколько раз пишу Тобі всегда возвратятся
письма, або Тебе переложат в другой лагерь. Правда, что не пишу часто,
потому что, очень мало времени остается мне после работы, а тогда нада
заботится хозяйственными и семейными делами. Хотяй и не пишем, но
очень много вспоминаем и молимся за Тебе и питаем надежду, что увидимеся. Отец об этом пока ничего не пишет. Успокоюет нас, что Ты здоровый и что дал попрвить зубы. Уважай на себя! Котовка учать в Гати
(Gát) возле Берегова 15 км, хорошо что при дороге, было так что будет в
Чоме, но здесь лучше. В Чоме работает старий Даниелович. – Кончаю,
потому что и Мамка хоче дописать. Буду в отпуску то ще раз напишу.
Тетя Шарика стала энергично поступать с родственниками. – Искренно
поздоровляю и целую Тебя дорогой Піштику Чобико и Жужика.
И Я щиро поздорвляю Тебе и желаю доброго здоровіе и крепости
Много думаеме и споминаеме Тебе. Прошу Небеснаго або еще увидилисмеся. Много раз сцелуем
Мамка
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236. Sógornőmtől, Bendefi-Bendász Bélánétól
hivatalos úton kapott 8. levél
Munkács 1954 szeptember 19
Érk: 1954 X/12.170
Kedves Pista!
Lapodat megkaptuk, amelyben a juliusi csomagot nyugtázod. Én azt
gondoltam, hogy azt még ott kaptad meg, remélem nem romlott el semmi.
Mi csak meg vagyunk, Mama egészséges, Misu jár Szkotárszkiba, én meg
csak busulok Béla után. Nem tudok bele nyugodni, hogy ilyen hirtelen itt
hagyjon, nem találom a helyem nem tudom, hogy mit csináljak. Testvéreim nagyon hivnak haza, talán ott egy kicsit meg tudok nyugodni. Tudod
Pistuka ha rá gondolok, hogy nincsen kihez tartozzam, csak sirok. És még
az sem adatott meg, hogy a sirjánál kisirhassam magam. Csak arra kérem
a jó Istent, hogy adjon lelki erőt és megnyugvást. Most ide többen jönnek
haza, beszéltem jegyzővel aki szintén annyi időre volt elitélve mint Béla
és most haza jött. Most Ő is jött volna és most kellett elpusztulni. Tudom,
hogy minden hiába és mégis minden oly nehéz, azt elhinni, hogy nincsen
többé. És Te hogy vagy? Csak nem vagy beteg? Mi van az ügyeddel? Nem
irsz róla semmit. Szeretnélek viszont látni, mert lehet, hogy elmegyek ha
a jó Isten is ugy akarja. Babi nem irt mióta elment haza és Dani sem. Irjál
ha lehet.
Szeretettel csókolunk mindnyájan:
Manci
237. A 20. számú „kekszes levél”
Az 1954. évi és egyuttal az utolsó csomagban
küldött cédulácskák teljesen.171
[1.] Édes jó Apukánk!
A csomagot már elkészitettem. De közben képzeld megérkezett Iváncsó
Gyula bácsi. Tegnap voltam náluk. Meglátogattam. Szept 28 -án szabadult
föl. Lembergből Rahónak jött, ott kiszállt meglátogatta Polda leányát, ki férhez ment valami kopiny nevezetühöz, onnan Szlatinára Annus lányához, ki
férhez ment egy tanitóhoz, s ott tanítanak. Királyházán Csépeséknél lakik
Polda néni Mici özvegy lányával. A lágerben az emberek felkelést rendeztek
és meg 10 -delték őket. Igy Mici férjét Csépes Jánost is agyon lötték. Ezt
Berta néni és Kornél mesélték el nekem. Mici ezt nem tudja, nem mondják
neki. Voltam Mátyfalván is a nyáron, olvastam a Sanyi levelét, melyben írj,
Levelezőlap: Каз. ССР. Карагандинская обл./ Джезказганский район./ Станция Теректы п/я 392/5-1./
Бендас Стефан Михайлович. Feladó: УССР. Закарпатская обл / город: Мукачево ул. Сталина № 56 / Бендас
Маргарита Алексьевна.
171
A levélben szereplő dátum (szeptember 28.) alapján következtetünk, hogy az adott időszakban íródhatott.
170
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találkoztam Pistával,egészséges, jól van. Bosszankodik az öccse Misu miatt.
Ne bosszankodj.
[2.] Apu. Már máskép ez nem lesz. Ha mamát és őt ez nem bosszantja. Manci irt, hogy Kanizsán már elkezdték az ügyét, hogy haza juthasson.
Csak addig ne míg te haza nem jössz. Mert a csomagot ki fogja neked küldeni. Nagyon vár haza. Irja, sok 25 éves már haza jött Munkácsra.
Mondja Gyula bácsi kérdezzem meg tőled. Milyen invalidus lágerbe
vagy, s ákterovánéj vagy már? Az hogy ilyen lágerbe kerültél remény van a
haza jövetelre, de várni kell nem mindjárt. Ő vazneszeniától (Mennybemenetel) került ilyen lágerbe, Inkán volt, Komi földjén. Apa is kell hogy haza
jöjjön hamar. Matejkónénak egy orosz azt mondta, meglássa a férje haza
jön. Az én férjem 25 évre el van itélve hogy jönne hamar haza. Meglássa
3–4 hónap múlva mind. Sárika néni dicsekszik [3.] ő ennyit és ennyit már
ki engedett. Mi meg mégegyszer annyit akarunk. Folyton ezt beszélik, mind
haza jönnek. – S Gyula bácsi is azt mondta, az ő lágere olyan volt,hogy
mind haza jönnek onnan, de ő egyedül volt pap. Büntetve soha nem volt. S
ez a jó hazatérés f-titka. Hát te sem voltál büntetve. S azt mondja ez nagyon
fontos. – Te bekerülhetsz talán könnyebb munkára is azt mondja. Intézkedj
valahogy hogy haza jöhess, ha lehett drága egyetlen szivem. Ugy várunk
már. Gyula bácsi szakállal érkezett meg. Egész szt. Józsefre hasonlit., fehér
szép szakála van. – Azt mondta csak tavasszal szabad levágni, mert meghalna. Akkor Te sem vágd le. Egressy Jancsival ült. Nagyon sokszor csókol
benneteket. Kitartás már nem sokáig. Imádkozni fog értetek. Sokat imádkozott ez segitette ki. – Mikor felszabadult elénekelte „szlává Vösnéj Bohu”
(Dicsöség a magasságban Istennek – Nagy doxológia. – a szerk.)
[4.] Mondta Petrik Jenő meghalt, Ortutay Jenő vele voltak. – Nem
dolgozott. – Kohutics és Szkiba. – is vele volt.
Meghalt Csonka Jura (Opocsunka) férje. – a temetés pap nélkül volt,
a párásztász lisztet ide adták, abból sütöm a kekszet. Fedoránics Misa a
koperás is örül, hogy ilyen lágerbe vagy, van remény a haza jövetelre. Csak
kiút lenne belőle. A többi az ő dolguk. Várnak…
S csak szóljak neki. – Gyula bácsi azt mondta lehet látogatni is menni.
Hogy mennék. De pénz nincs ahoz. –
Nem kell e valami neked? Irjál apuka. – Mancinak is, ő olyan szives.
– Pénzed van elég. – ?
Mi eléggé jól vagyunk élünk napról -napra De már úgy várlak haza.
Semmi sem fog, irjál Apu sokat.
[5.] Azt mondja Fedoránics, hogy lehet ügyesen elintézni ott is mindent. – Könnyű neki beszélni. Már itthon van. – A dohány Bóra Juráéktól,
10 skatulya cigi Fedoránics adta. Minden a régibe. Épitkeznek az emberek,
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kenyér, liszt mizéria van. Petróleum. Oly nehéz kenyérhez jutni. – Leveleimet megkapod. – ?
Várom leveled minden nap türelmetlenül s a perceket, pillanatokat
tolnám ha lehetne. Minden nap, ha egy elmulik.
Ugy örülök közelebb ahoz a pillanathoz amikor viszont látlak egyetlen édes férjem, életem párja Csak vigyázz minden lépésedre. Végezz el
egy misét Tóni Kopanszkyné kis fiáért.
félek többet irni. –
pozdorovme. –
Millió csók
Anyud. –
[1./B.] Aranyos Apukánk!
Megint irok hozzá a cetlikhez. Iváncsó Gyula b. azt mondta, hogy
hozzájuk a lágerbe bejött a főügyész a „szud” s itélkeztek felettük, ott lett
föl szabadulva át nézték ügyét. S határoztak felette. Kimondták az elbocsátását haza mehet. Kapott pénzt utikölcségre. Legeza is haza jött, tehát még
csak 2-ten, akik 49 be lettek elítélve. –
Jó karakterisztikája volt a lágerekből. – S ez nagyon fontos.
Azt mondja, hogy álmában ezt megálmodta, az édes apja jelent meg
neki egy pláscsenéca volt a kezében, s mondta:Vozneszeniától kezdődik
meg a hazajövetelének ügye. S tényleg.
Istenem. S Szent Antalhoz keddi napon az imák. Én is bízom Szt Antalban, haza segit. – Szervusz Apuka. Nagyon imádkozom érted [2./B.] a
gyerekek jól vannak. Kató jó helyen tanít. – Magdy is szeret Micsóba lenni. Dani is tanul. – Csak már téged és Apát itthon látnálak. Lassan fogsz
pihenni. Körül foglak járni mint egy gyereket. Ma éjjel leégett a malom. A
„szilmáhot” (falusi üzlet) meglopták. Reviziót revizió után csinálják. Bár be
ne csuknák szegény Német Miskát. – azt beszélik. – Szép meleg őszi napok
vannak. – Most rüscsét (faág, lomb – B. D.) vettem
András, aki szolgált nálunk, még mindég erdész ő tőle vettem. Magdy
Micsóból vett 2 szekér fát és a szaténáját haza szállítja, van tengeri, lesz a
malacnak kis krumpli. Katónak meg forgó van, lesz pogácsa a malacnak és
olajunk. Lassan lépésről lépésre élünk. Csak már te jönnél haza. – Igyekezz
Apukám egyetlen gyöngyvirágom. Ugy remélek légy ügyes. – Ostromold
őket. Engedjenek haza. –
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238. Sógornőmtől, Bendefi-Bendász Bélánétól
hivatalos úton kapott 9. levél
Munkács 1954 október 10
Érk: 1954 X/28.172
Kedves Pistám!
A héten kaptam Danitól levelet, melyben irja, hogy irtál nekik. Remélem jól
is érzed magad és nem vagy beteg. Ide nagyon sokan jönnek haza, bár már Te is
ott tartanál. Szeretnék még Veled találkozni, nem tudom, hogy velem mi lesz. Ma
is irtak, hogy menjek haza, már szerzik be az iratokat. Magam sem tudom, hogy
mit csináljak, nem érdekel semmi, nem tudok belenyugodni, hogy ilyen váratlanul
elvesztettem, azt aki nekem mindenem volt. Kérem a jó Istent, hogy adjon lelki
erőt és megnyugvást, de nagyon fris a seb, huszonkét évet nem lehet kitörölni egy
ember életéből. Legalább Te lennél itthon, hogy Mama legalább Veled ne busulna.
Reá is sok szenvedést mért az élet. Először Apát és utána felnőtt gyerekeit egymás
után elvesziteni. Kató volt ma egy hete nálunk, most itt van Gáton nem messze
hozzánk. Jól néz ki, meghizott az operálás után. Dani irja, hogy sokat kell tanulni,
már nagy fiu. Én a héten adok fel csomagot Néked, remélem a másikat rendben
megkaptad, irjál ha lehetséges. Jó egészséget és minden jót kivánunk.
Szeretettel csókolunk:
Manci
A holmi még nem jött vissza, sem válasz, hogy lehet-e oda menni.
Manci
239. Bodnárcsuk Vaszily, sztaniszlávi görögkatolikus
diakónus és Kuz-Kuzenkó Vaszily galíciai szinész
(Idegenektől, ugy otthonról, mint a lágerekből rabtársaimtól
illegális uton (feketén) kapott 11. levél)
1. 09. 1954 р.
ВСЧ. o. БЕНДАС СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ
в Теректах. 1/п/я
Két jóttevőmnek (akik segitettek „rokkanttá” lennem), Bodnárcsuk
Vaszily, sztaniszlani egyházmegyei gör. kat. diákónusnak és Kuz-Kuzenkó
Iván galiciai szinésznek és buzgó katolikus hivőnek hozzám irt levele, a
rudnik-dzezgázgánai lágerből.
Слава Ісусу Христу!

Впрп. Отче!
Я, сьогодні (1/ІХ/ц. р.) відїжджаю в Кенгір. Так, як ми говорили,
так і сталося. Організується „Культ-бригада”. Їде нас тільки три. Думаю,
172

Levelezőlap: Каз. ССР. Карагандинская обл./ Джезказганский район./ Станция Теректы п/я 392/5-1./ Бендас
Стефан Михайлович. Feladó: Закарпатская обл / Г. Мукачево ул Сталина № 56 / Б. Мария К.
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що скоро у Вас будемо з концертом. Висилаємо Вам – Вашу знимку,
тільки одну тому, що фотограф подумав що Ви виїхали і зробив тільки
одну, а негатив знищив.
Думаю, що скоро з Вами зустрінуся тоді поговоримо дещо більше.
Поздоровлення від о. о. Романа, Вергуна, Вуціна, які всі живуть в
нашій зоні. О. Роман працює в шахті і о Вуцін. Рівно ж поздоровлення
від усіх знайомих.
Здоровлю щиренько.
Остаю з пошаною,
Та здоровлю Хр. Привітом.
Цілую руці – діяк. Василій.
Всечесніший Отче Степане
„Слава Ісусу Христу”
Витаю Вас на далекій з землі степу Казахстана, і бажаю Вам доброго здоровля і щастя, та скорого повороту до рідної хати. Ми всі на
старім місці, 103 ч. актірованих, но, ще не було суда, Василь таки виїхав и так само з актірований, нового нічого нема, 40 чол. котрі відбули
2 третих досрочно освождають. Здоровлю Вас я, і оба отці, і всі наші
парохіяни.
Бажаєм Вам многая і благая літ.
Кузь-Кузенко І. Я.
2. ІХ. 1954
p. s. Передаю Вам знимочки і три кар.
240. Bendász István feleségétől kapott 84. hivatalos levele
1-го спт 1954.
Érk: 1954 X/8.
Любий наш Опуко!
Открытку Твою получили. На котруй сообщаеш нову адресу. Що буде
из письмами котрі ми Тобі до Рудніка писали? Бізівно вернуться. Я уже 2
тыжні дома. Катарину 14-го аугуста оперовали на сліпу кишку, слава Богу
удалося. Перемінили ій на роботу до „Gát”. Межи Мукачовом и Берегсасом.
Як ся маеш Опуко? Здоровля у Тебе? Так ся нервожу що Тебе переложили. Чекаю, чекаю письмо Твое Опу. Зато ще выцці и не писала.
Кождый день думаю, но нині приде од Тебе, завтра приде, а ние.
Сяк сідаю та пишу Тобі. Мы здорові и я поправляю зуби, ухо лічу. –
Ожила я мало Опуко. Брала іньекціі. Могда у Мічові дале. – Доні
9-у класу туй ходит. – Выріс загорів на сонци. Усе май дале на Тебе похожий. – Учится. Серіозный хлопец. –
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Свинятко росте, ість добре. Концем сего місяца пошлю Ти посилку. Догану, солонину. – Радуюся що зуби Твоі у порядку. Можеш добре
істи. Сокоти на себе.!!! Писати „модьорул” можно, бо ми сяк тяжко писати. Йончіт „ӱдвöзлöм”. Нянько ни пише нич, што приде дому нас нащивити мало. – Чекаеме обох.
Доробан умер. Юра Міши Оленин Мартин сусіді нянько узяв Олену, жону Доробана. Міша Юрегув син (Пилип Міша.) на 3 годи го усудили сидіти. Ержіку (Андрія Гулянича) оперовали на „базедов”, удалося.
Была у Матьфалі у Корнила. Читала од Шонія письмо і пише, що оз
„ішколайат некі ківел” толалкозтом. Опуко, го легет вагд ле о сокалод. –
Пасулькову школу избунтовали (розібрали), будут на місто, новый
клуб будовати. У чайні е уже „столова”. Монцію не можу порозуміти, надію мае на Мішу. Лиш Ты бы, што до сего казав. Мегботранкознал ройто.
Бéйлу хоче принести додому. Не ірйал еррöл никі. – Де Мішко мае Іцу і
Костьову, а она Третьою бы была. Я выслухаю, а нич ни кажу. Головно
абы посилала пакунки Тобі. Я лиш усе дякую ім, а не мішаюся нич. –
Монці умлівае одноі мінути, а у другій за одданя говорить. –
Озт мондйо, Тигед вар мар нодон гозо. Мішу теж ни курить. Страшно
тоустий быв. Тряслися му руки, немог писати. И Ты редукуй куріня Опуко.
Ние минута абысме Тебе незпоминали. Думали на Тебе, Ты так
далеко од нас. – Опуко. Самый без нас. – Що Ты чиниш? Нам Ты дуже,
дуже хибиш. Діти усе кажуть, видно ние Нянька.
Цілуеме безчисленно Тебе.
Пиши як можна!! Твоі. діти.
скоріше нетерпеливо чекаем Тя.
241. Bodnárcsuk Vaszily diakónus hozzámírt levele
(Idegenektől, ugy otthonról, mint a lágerekből rabtársaimtól
illegális uton (feketén) kapott 12. levél)
Magyarázat: A már előbb emlitett Bodnárcsuk Vaszily diákónustól, a
kongiri lágerből hozzám írt levele.
8. 09. 54 р.
Всечесному Отцю
Бендасу Степану.
Сл. Іс. Хр. !
Впрп. Отче!
З нагоди етапу в Т, хочу Вам розказати де-що про себе і про знайомих Вам людей. Привезли мене в Кенгір 1/ІХ ц. р. но до сьогодні ще не
вивезли за зону. Вся наша „Культ-бригада мала б бути розконвойована,
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де кого вже фотографували. Думаю, що через тиждень все наладиться.
Тяжко дочекатися того дня, щоб вийти за зону.
Виїжджаючи сюда, оставив в другому л/п обох о. о, властиво трох з
о. Вуц. Оба о. о. Роман і Вуц. працюють в шахті. Добре себе почувають,
рівно ж і заробляють. О. Вер. Скоро освободжається, як по ук. дві третих, так і по закінченню срока. Трошки постарівся, но зато серйозний,
веселий і жартівливий. Богослуження відпр. на зміну.
Щодо новостей в лагері 2го л/п. Змін майже не проходило. Одно
тільки, що був „зльот” в нашій зоні, де брати участь всі відділи навіть
зі вашого л/п були люди, но я прозівав... дальше, п. Кузь-К. по актіровці
освободжається і багато інших інв. 4ої к. т. є.
Вашу знимку, ми з и. Кузь-К. вибрали і вислали Вам в Теректи через почту за згодою цензора. Знимка тільки одна.
Багато не пишу, тому, що не знаю точно де Ви знаходитеся. Думаю,
що через місяць, або півтора зустрінусь з Вами, тоді поговоримо більше.
Поздоровлення від о. о. Ром. (ан – megj.) Вер. (цун – megj.) Вуц. (инс
– megj.) Тер. (бан – megj.) Лях. (ович – megj.) Мик. (уляк – megj.) Коч.
Вовч. і Куц. Поздоровлення від вище уч. осіб прошу передати о. о. Ціол.
(ковскій – megj.) Абз(ешій – megj.) (2) Прок. (опович – megj.) і інш. рівно
ж. здоровіть і від мене.
Остаю з пошаною
Та здоровлю Хр. привітом.
Цілую руці д. Василь.
242. Magdolna lányomtól hivatalosan kapott 22. levelem
16. IX/ 54 р.
Érk: 1954 Х/11173
Дорогий Няньочку!
В неділю була я дома і узнала новий Ваш адрес. Ми вже так усі
безпокоїлися, чого від Вас довго нічого не було.
Няньку, я знову в Мічові учу, тут уже привикла, аж геть іти не хочеться. Тепер другий, четвертий клас учу. Ще у нас є і п’ятий клас там
мені дали шість уроків, три географії, два фізкультури і один малювання. Хоч на сто п’ятдесят рублів більше дістану і то краще, як ніного. Але
зате цілий день у школі треба сидіти. Катерину перемістили з Оросієва,
попала в дуже добре місто Гать між Береговом і Мукачевом, буде учити І-ий клас. Данило вже став таким серйозним хлопцем, зарядив собі
кімнату на свій вкус, поставив під вікно стіл і це в нього іроостол. Там
всі книги складує, учиться і не бітангує. Чим дальше тим більше на Вас
173
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похожий Няньку. Учиться добре, не знаю чи й до кінця так буде, як з
початку. Живемо ми тут разом з Варварою тою самою вчителькою, що і
в минулому році, на тій самій квартирі. Хозяї наші дуже добрі. Чоловік
вівчарить, а ми з хозяйкою якось газдуємо.
Няньочку, як „az uj helyen?” Ноти дісталисьте, я шукала по всіх магазинах нігде знайти не могла та мусай було звернутися до Монці нинії.
Мамка недавно прийшла додому, в Берегові була ціле літо, лічила
вуха, не журіться великої буди немає, мало і їй треба ньороловати.
Грати волейбол були ми цього літа в Тернополі і в Каменець-Подольську, виграли і тут і там, зараз дівчата поїхали в Львів на фінал, а
мені визов не дали, або дали і директор не хоче відпустити і сама не
знаю як. Вчора змагання почалися, а я тут так нервую, чи програють, чи
виграють.
Так мені хочеся іти грати, а мушу тут сидіти з цими пуголовчатами.
В неділю знову поїду додому, узнаю якісь новини і знову напишу.
Ірма і Мийдія у Копані учать. З старих учителів мало залишилося майже
всі нові й молоді.
Цілую руки і Вас Ваша дочка
Магдалина.
243. Sógornőmtől, Bendefi-Bendász Bélánétól a
csomagokban „leveles keksz”-ekben kapott levél
Magyarázat: Idegenektől, ugy otthonról, mint a lágerekből
rabtársaimtól illegális uton (feketén) kapott 5. levél
1954. október
Az 1954 októberi csomagban küldött cédulácskák teljesen.
D. J. K.
Édes Pistám!
Várom leveled de ma már I/14 és még most sem érkezett meg. Dani
irta, hogy pihenő lágerben vagy. Legalább a jó Isten segitene meg, hogy
haza jönnél. Én még mindig csak sirok, nem tudok bele nyugodni, hogy
Béla itt hagyott. Kérem a jó Istent, hogy adjon lelki erőt és belenyugvást, de
csak nem akar eljönni. Huszonkét évi házasságot nem lehet elfelejteni. Béla
nagyon jó férj volt, megértettük egymást. És most egyszerre csak nincsen
többé. A holmiját még nem küldték haza. Irtam arról is hogy irják meg hol a
sirja, mert nem ott halt meg ahol volt, hanem valahol a szomszédban. Eddig
még nem válaszoltak. Misu irt Moszkvába mostan zsálobát, hogy miért nem
válaszoltak a levelemre. Manci miattad is nyugtalankodik, szeretne már itthon látni. Szegényke neki is kijutott, ennyi csapás egymás után. És milyen
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erős nem hagyja el magát mint én. Most hallottam, hogy Tivadar Pista bácsi
is meghalt augusztusban. Ő beteges ember volt abba jobban bele lehet nyugodni. Irta, hogy dagadnak a lábai és ugy kell az ágyban is forgatni. Kért
ágynemüt, de mire odaért Ő már elment. Én irtam annak aki megirta Bélát
már négy levelet, de nem tudom, hogy miért nem válaszol. Pedig Ő tudott
ugy is irni nem hivatalosan. Szeretném tudni, hogy és mint volt, sokat szenvedett-e Béla. Azért is olyan ideges vagyok, mert csak gondolkodom és nem
tudok semmit. Pistuka irjál, ha valamire szükséged van, amit tudok szivesen
küldök Igaz jobb lenne ha azt irnád, hogy jössz haza. Máskülönben itthon
mindenki egészséges. Misu jár Szkotárszkiba minden ünnepre. A keze még
remeg, de máskülönben jól van. Az a gazember Kosztyu megnősült elvett
egy ápolónőt. Nem tudok rá nézni a gyilkosra. Vigyázzál magadra. Szeretettel csókolunk mindnyájan
Manci X/14
244. Kuz-Kuzenkó Iván szinész hozzám írt levele
Magyarázat: (Idegenektől, ugy otthonról, mint a lágerekből
rabtársaimtól illegális uton (feketén) kapott 13. levél)
A már előbb emlitett Kuz-Kuzenkó Iván szinész hozzám írt levele a rudnik-dzsezgazgáni lágerből. A levélben emlitett „парохіане”,
az abban a lágerben általam pasztorizált görögkatolikus hivők.
С. І. Х.
Бендас С. М.
Всеч. Отче!
Шлю Вам щире поздоровленя. Рівнож засилають вам сердечні поздоровленя о. Вергун і о. Роман. І всі ваші бувші парохіяни, ми Богу дякувати здорові і ждем ласки Божої, нового нічого нема приїхали в І. м/пу
люди, а наші всі на місці як і було
Здоровлю Вас, дуже щиро.
Кузь. Кузенко. І. Я.
245. Griff Mátyás varsói (lengyel-zsidó) rabtársam hozzám írt levele
Magyarázat: (Idegenektől, ugy otthonról, mint a lágerekből
rabtársaimtól illegális uton (feketén) kapott 14. levél)
Griff Mátyás varsói (lengyel-zsidó) rabtársam hozzám írt levele az
omszki lágerből. Omszkban nekem nagyon jó emberem volt s most is egy
orvos ismerősére hívja fel figyelmemet, aki az aktivolásnál segitségemre lehetne. Én azonban már akkor aktivolt rokkant voltam.
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Дорогой Мих. Степ. ! Рад, что наконец узнал, что Вы живы и здорови. Желаю Вам доброго здоровля и всего лучшего. Я здоров, работаю,
думаю о скором соединений с семьей.
Передайте сердечный привет Иосифу Макаровичу. Он очень хороший врач-терапевт и мог бы Вам помоч в Вашем здоровий.
Желаю всего хорошего Фл. М.
246. Dániel fiamtól kapott 10. levelem
Копаня 23 вересня 1954 р.
Érk: 1954. Х/18.174
Дорогий Няньку!!!
В первых словах мого коротенького листа дозвольте передати Вам
мій палкий учнівський привіт.
Я повернувся з Мукачева і хочу Вам написати, що я ці канікули
провів дуже добре. Багато купався, добре загорів. Я від Пішти дістав
62ий. Тепер аж радо я прийшов у школу бо майже половина нових вчителів прийшло. А головніше новий директор. Рік тепер був у нас такий
директор – що не стану й описувати. Новий директор – закарпатець. Він
у нас преподає географію. Також є у нас добрий вчитель хімії. В прошлому році ми хімію нічого незнали, а тепер я маю поняття з хімії. Особенно мені подобається предмет креслення. А також я люблю й матиматику. Історію нас учить Гулянич Міша (Захий), а його жінка укр. мову й
літературу. Вилюс преподає „Дарвнізм”.
Катерину переклали вчити в село Гать. Могда залишилас у своєму Мічові. Цього літа я був у Мічові. Це досить гарне маленьке село.
Вишково мені подобається, там тільки поправити дорогу і збудувати в
центрі пару гарних поверхових і простих будинків і був би город мало
меньший від Севлюша. Тільки правда у Вишкові немає залізниці. Через
Гать я часто проїзжав і це гарне село. Ну що правда то правда, мені Копаня за всі села більше подобається. Мабудь за те, що я тут виріс, але
ні воно й так гарне. Вийдеш на Сілваш то майже всю околицю бачиш.
Село літом гарне в зелених садах. Ну і я, описую так, якби Ви нічого
про Копаню і не знали. Я з Стрийком цього літа був у Скотарському це
по Львівській ж-д. Але село ще на Закарпатті. От тут краєвид гарний.
Залізна дорога прокладена на середині гори – Ви залізну дорогу знаєте.
Вчора я від Пішти дістав 63іий.
Вилюсчин брат Юра оженився і взяв Юри Міші Елениного доньку
наймолодшу Моргіту. Вилюс раз быв сватати Ірму Свиринькову.
174
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Тут у нас у Копані на місці закузочної зробили чайну. Вы бы нашу
вулицю і не впізнали Мішка Нийметів збудував нову хату, зразу зад церкви вище Кушнірки, Болаж збудував хату теж. Андрій Нийметів збудував
нову хату. Товні Копанськи і Рачок нараз на другому боці збудували нові
хати. Хоче будувати зять Киша Андрія і наш сусід Іван Сакалош збудував нову хату. Ті що я підчерк, ті збудували на зразок нашої хати.
Більше нічого не пишу, бо не маю чого писати, а по друге вже йду
спати, бо вже пів дванадцатої години. Мамка вже давно спить. Андрій
прийшов п’яний та таку біду робив, ледве ми його успокоїли, щоб він ліг
спати, а тепер спить, що з гарматою його б нерозбудив.
Няньку багато й несчичленно раз цілує Ваш син
Данило.
Бендас.
247. Bendász István feleségétől kapott 87. hivatalos levele
1954 Szept. 24.
Érk: 1954 X/19.
Édes jó Apukánk!
Végre megérkezett leveled tegnap 23-ikán. Képzelheted nagy örömünket. A 62 sz. leveled is megérkezett. Manci is megkapta. Örülünk, hogy
jól vagy pihensz. S reméljük Apuka a legjobbakat. S nem sokára viszont
látunk. Már úgy várunk. Mi is hála Istennek jól vagyunk. Én is csináltatom
fogaimat. Kihuzattam felül a rossz fogakat. Most gyógyul az inyem. – A
fülemmel még teljes rend nincs, be kell feküdni a kórházba kezelés végett.
Injekciókat is szedtem. Kató is teljesen jól van már. Gáton tanít, szereti
helyét, írja jobb mint Orosziban. Magdy még mindég Micsoi lakos. – Nem
tud onnan elkerülni. – Szegény. Örülök, hogy Jancsival elcsaládiztok. – üdvözlet neki. Megüzenem Ilonkának Pohilyné által. Írok B-ba. – anyuéknak.
A Kató Picura ügy tárgytalanná vált. Apa nem ír a hazajövetelről. De pénzt
kér. S nagyobb összeget. S állítólag Tökés is.
S biztos meg akarja lepni Anyut. Hallottam hogy Melles a volt bereznay p. hazajött Ortutay Láry férje, s Szlivka írta volna a feleségének, hogy
a Kolbász Magda férje is jön haza. Itt ez általános, hogy hazajönnek. – Bár
adná is a jó Isten Mindenki hazakerüljön. S örüljenek egymásnak az emberek. – Megvolna a szeretet, a megértés az emberekben. ---- ---Csomagot fogok féltétlenül küldeni, dohányt. Szallonát. l l. kekszet
te azt szereted a legjobban, ugye Apu. Küldök én neked egy fél kilóval lesz
mit harapdálni. Ugy szeretnélek már látni Apu? Olyan türelmetlen vagyok
gondolhatod. Fényképet is küldök a csomagba. – S ha lehetne magunkat is
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betenném. Nagyot néznél. – De Te mikor vergődsz haza Apu, ha reményed
nincs. Csinálj valamit a szakálladdal ha lehet. – szintén.
A malac eszik szépen. – nő.
lesz egy kis frissling, kostoló. S Te fogsz remélve --- --- a legjobbakat
már itthon velünk együtt enni belőle. Csak meg adná a jóságos Szűzanya.
Jancsi még veled van? Lelett az (ügyésszel) – talán használt.
Nagymosást rendeztem, s képzeld, fínom kidolgozott kezeimet mégis
kiette a lug, úgy fájnak az ujjaim, volna még barka holmi mosni, de muszáj
vagyok várni, hogy begyógyuljon, írni sem bírok velök.
Tegnap Szept 23-ikán érkezett Beregszászból a születés napomra egy
családi levél. Irják többek között, jövőre már te is személyesen gratulálj azt
kivánják. Vajjon itthon leszel e? Istenem Apu nem birlak már elvárni. gyertek Jancsival együtt. Olyan zimankós őszi idő van ma, fázom. S únom már
egyedül, a gond a fejemen. Máskor többet irok.
Vigyázzatok magatokra. szervusztok.
Szeretettel számtalanszor csókol
a gyerekek és én.
Lapszéli jegyzet:
a kottákat küld haza. nekem. – ha lehet. –
248. Bendász István feleségétől kapott 88. hivatalos levele
Szept okt. 7. 1954.
Érk: 1954 X/22.
Édes jó Apukánk!
Úgy el vagyok foglalva, nem képzeled, rövidek a napok, semmire nincs
idő. Az írást is napról napra tolom. Most már leültem, s mindenkinek írok. Te
vagy az első. Először is a lószőrt kitettem szellőzni, még a nyáron a kasra,
s most mint a gyapjut, szét „szkubáltam” milyen poros és nagy munka volt.
Most olyan szép tiszta lett. Most meg kéne rá a huzatot szerezni, s megcsináltatni a jövö nyáron. Daninak szét bontottam a Magdy téli kabátját, s abból
varratok neki egy bekecset. Fery (Szmereka) megvarrja, az iskolába. jó lesz
neki. Olyan bontásba kezdtem, elő a régi holmikat. Aztán fódozni van sok! –
A malac etetése, az élelem beszerzése neki, nekünk.
Magdy szaténáján lesz egy kis tengeri, elhozzuk. Kató tisztán forgót
vetett. Igy lesz egy kis olajunk, s a pogácsa a malacnak. Tököt főzök neki
kis rozsliszttel. S úgy eszik, fejlődik. A krumpli ezidén igen nagyon gyenge.
Nagyon rossz a termés, általában kevés van mindenből. – A piacon a krumplinak kg-ja 2 rub. Ma vittük be a fehér spart a szobába már kezdenek hideg
esték lenni. Ma nappal pl. nagyon szép meleg nap volt. Fogok bent fözni.
is. – Olyan sáros vagyok. Más minden a régiben Annáékkal együtt. A 2 lány
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haza haza jön, s ha együtt vagyunk, olyan árvák vagyunk nélküled. A csomag
készül. Az öreg, András olyan lassan vágja a dohányt. Még mindég nem vágta
föl. Már a ládát, cigarettát meg vettem. Szalonna is megy, cukor, foghagyma
részedre, apu. – füzetek stb. – 1¼ kg dohányt adtam fölvágni. – Nem e kell
neked harisnya meleg, szvetter? Ird meg mi kell. – Ugy búsulok Veled. Bár
már itthon lehetnél. – Hogy vagy édes egyetlen apukánk? Irj magadról, minket az érdekel. Úgy örülök, hogy pihensz? Reménykedem. – Csak vigyáz az
egészségedre. – Megsegít a jó Isten. –
Anyuéktól várom a levelet, hogy megirják irt e apa.? Irtunk Mancinak
is. De még nincs válasz tőle – Mátyásné nagybátyja, aki Szőlősön a kereskedelmibe ig. volt (25 év) haza jött, szállingóznak lassan, hallani itt is ott is.
– Fényképeket is küldök.
Úgy örülök, hogy küldök csomagot
Irtam, hogy Katót, aug 14 -én megoperálta Linner vakbélre. Hála Istennek sikerült. Jól van teljesen magához jött. Szinte megszépült. Magdy az is
jól van. – Kató Gáton szeret lenni Magdy meg abba a Micsóba, szegénykém.
–Dani jól tanul, s jó gyerek. – egészen Te. Van iróasztala. Könyvei rendbe.
Nem szabad az iróasztalához nyúlni, mert akkor kiabál. Új igazgatója van.
Kicsera nevezetű Ungvár Berezna környéki. –
Leveleinket megkapod Apu rendesen. Szept 23-ikán irtunk Danival levelet Neked. – A fával van baj mindég. Most András aki (szolgált) nálunk Ő
még mindég erdész. 2 rakás ruscsát adott 14•40 kop. S elhozták 15 rubelért,
hát azzal főzök, s a váricson is. –
Üdvözölnek az ismerősök. Mi meg igaz szeretettel ölelünk s csókolunk.
Anyud.
Lapszéli jegyzet:
leveles keksz is megy
Lapszéli jegyzet:
Apuka mindég rád gondolunk gyere már.
249. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 64. (39.) levele
Terektö, 1954. okt. 8.175
+!
Édes jó Babykám és drága Gyermekeim!
Remélve, hogy 62 és 63. sz. leveleimet megkaptátok, egyenlőre az ott
irtakat nem ismétlem. Ezeken kivül még az 59. sz. levelem sorsáról sem tudok s igy ezt is irjátok meg. A Rudnikra irt leveleiteket utánam küldték s igy
azoknak sorsával ne busuljatok. D. Jóskától azonban nem kaptam levelet s igy
választ se várjon, annak is inkább, hogy cimét sem tudom. mamáéktól a 36-ik
175

Boritékja nincs meg. Mivel maga a levél tintával van irva, másolatot nem készitettem róla. – B. I.
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csomagot IX/26-án megkaptam és bár irjátok, hogy a postára is szaladgáltatok a cim megváltoztatása végett, mégis a régi cimemre jött és csak utánam
küldték, mint az előbbi 35-ik csomagot is. Mindkettő megérkezéséről levelezőlapon értesitettem Manciékat. A mostaniban volt leveles-keksz is, Tőled is
egy uj cimemre a Beregszászból irt társas leveleteket kaptam meg és éppen
ma a IX/13-án irt leveledet és Mancitól egy levelet, amely tele van panasszal
és kétségbeeséssel. Azután, amiket irsz, nem is tudom mit gondoljak róla.
Misunak talán nősülési szándékai vannak? csak nem züllött még le annyira!?
nem látok tisztán ebben a dologban, pedig érdekelne. A leveles-kekszekben
emlitetted, hogy Kató már lábadozik és jól érzi magát, előzőleg semmit nem
emlitve betegségéről. Képzeld el mit éltem át a mai napig, amig leveledből
nem értesültem, hogy vagbél operáción esett át. Hála Istennek, hogy szerencsésen esett tul rajta. Részben jó, hogy Gátra került, de azért ma jobbak a
minnél eldugottabb és kisebb falvak. De a szegény Magdi „tanyája” azért
már nagyon eldugott és kicsi. Szegény gyerek, hol kell leélni fiatalságát! és
miért?, nem tud onnan szabadulni vagy nem akar? Voltál-e Salamonban? és
hogy all a Kató-Picura ügy? Mancitól magyar levelet kaptam és igy te is
magyarul irjál. A fogaim elég jól sikerültek. És Te mennyire haladtál fogaid
csináltatásával? és a füleidnek mi baja van? Semmit ne sajnálj, csak gyógykezeltesd magad. A Mancinak irt kondoleáló levelemet olvastad? Azt hiszem
ugy ő mint Te megértettétek. Bélát, szegényt, tehát a szive vitte el. Csodálkozom, hogy Apa semmit nem ir helyzetéről, pedig én biztosra veszem, hogy
mint rokkantat haza engedik. Neki már kérni kellett otthonról egy bizonylatot
a családról, hogy hazabocsátása esetén a család hajlandó eltartani mint rokkantat. Mátyfalvára hogy kerültél? Én irtam Neked, hogy amikor márciusban
„utaztattak” ide, még Omszkban egy fél óráig beszélgettem Sanyival. Pilip
Misa miért ül? Egyelőre csak dohányra van szükségem, és igy ha elküldtétek
a csomagot, többett ne küldjetek, amig Manci küld, mert nekem az elég. Ha
papjaink küzül mint rokkant valaki hazajönne, rögtön ird meg, de mások is
ha hazajönnek, mert nem tudjuk egyelőre, haza engedik e a rokkantakat vagy
számüzetésbe küldik. És most halálhireket közlök: Petrik Jenő meghalt a lágerben, felesége pedig otthon, Tivadar Pistáról is ilyen hirek járnak. Szegény
Duliskovics Viktor itt nem messze VI/26-án haslővés következtében elesett
kb. 400-500-at magával. Erről szóval bővebben. Melles Gyuláné is meghalt
aug. –ban Ungváron. Azóta E. Jancsi már kapott Ilonkától levelet és irja neki:
„örülök, hogy Istvánnal együt vagy, legalább розвеселит téged”; az emberek azt hiszik, hogy én még mindég ifju és bohó vagyok. Azóta ide került P.
Laci is az ungvári káplán, sicur veje is, s igy hárman vagyunk. Különösen
Jancsival sokat „családizunk” és „nősülünk” felelevenitve a rég mult időket
és esemenyeket.
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Kaptam Pistától levelet és panaszkodik, hogy neki estetek a szakálának
és minden áron le akarjátok vágni, pedig – amint irja - ha tudnák mennyit köszönhetek a szakálomnak; igy legnagobb részt a szakálomnak köszönhetem,
– megtoldva azt egy kis érzékelhetőbb dologgal – hogy juliusban a dolgozó
kategoriából, a nem dolgozóba kerültem, igy kerültem (irja tovább) aug. elején a selejtező helyre ahol válogatják, ki mehet haza és igy most különösen
szükségem van a szakálomra, mert az sokat mutat és közben sokat takar is.
Igaz, hogy tovább nehezen megy a dolog, mert amint irja – „még nem annyira hülyék, hogy egy egészségeset rokkantnak nyilvánitsanak, de annyira jók
sem, hogy megértsék, hogy „látnám” nagyon szeretteimet”. De azért próbálkozik. E. Jancsi már ki van selejtezve és már a biróság is beleegyezett – mint
rokkantnak – a szabadon bocsátására, de már egy hónapja várja, mi lesz, haza
engedik e vagy számüzetésbe küldik. P. Laci is ki van már selejtezve, de a bíróság még nem határozott ügyében. Van Pistával együtt egy ungvári alezredes
is, (Sz. L. Gy.) aki bár ki van selejtezve, de a bíróság nem egyezett bele felmentésébe. Azokat selejtezik, akik olyan betegségben szenvednek, amelyek
gyógyithatatlanok, én ilyennek tartom a vénséget is, de azért öreg ember, nem
vén ember, ezt Pistára értem. Máskülönben, ha Jancsi haza menne, bővebben
fog nektek referálni Pistáról és dolgairól. Pista máskülönben jelenleg nem
dolgozik, bár egészsége kifogástalan.
Mindnyájatokat számtalanszor szeretettel csókol:
Apu.
250. Magdolna lányomtól hivatalosan kapott 23. levelem
13. жовтня 1954 р.
Érk: 1954 ХІ/1.176
Дорогий мій Няньочку!
Сьогодні одержала я від Мамки листа, в якому, описує про те, що від
Пішти листа одержала, що йому вже краще і може скоро додому прийде.
Я така рада за нього, що уявити собі не можете. Як він приїде, то щасливіших від нас не буде. Завтра хочу їхати додому і сама прочитаю листа.
Дома я вже не була три тиждні, тому не дуже знаю, що там робиться.
Дуже в нас похолодало, на горах, около сніги, майже, дуже скоро
хоче зима бути.
Тут у мене багато земляків Новосільські Гиндичі, Ясінський один
дідо і із Луга, що метрики в нього стояли, Мацола чи, як він писався.
Дописую листа вже, як приїхала з дому. Всі дома здорові, Данило
учиться добре, учителі хвалять його, Мамка теж здорова. Вже занесли
до хижі шпор, а я тут купила дрова, після 20-го повезу додому. Прийде
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колгоспна машина наша, одним разом повезу те, що народилося на сотинах і дрова. Сотини цього року в мене дуже слабі. Мелаю уродилося шість міхів, поділили з хозяйкою, мені залишилося три, а крумпиль
скільки ще точно не знаю, бо сьогодні іду ділити, може чотири, п’ять
міхів буде, і ото краще, як нічого. А дров купила два читові вози, якщо
вистачить з грошей, то ще один куплю, най гріються, досить вже мерзли.
А крумпиль і мелай буде свиняткови.
З армії хлопці повернулися Віктор Сабо, Міша Неймет, Копча, а
одні пішли – міняються. Наші дівчата – волейболістки виграли перше
місце по СРСР, дуже гарні подарки дістали, а мені не пощастило там
бути – директор не хотів відпустити. Но нічого, другий раз виповтолую.
Умер старий Юра Чонка оночанки чоловік, як будуть прятяти, то вже
Мамка напише. Більш нового нічого не знаю.
Цілую руки і Вас Няньочку Магдалина.
251. Katalin leányomtól hivatalos úton kapott 15. levél
Nov 1-én 1954.
Érk: 1954 XI/19.177
Drága jó Apuka!
Ismét itthon vagyok. Csak akkor írhatok, ha itthon vagyok. Mert máskor nincs „időm”. Az új helyemen vagyok, ami csak egy kicsivel jobb, mert
út mentén van. Máskülönben minden a régi.
Otthonról 70 km-re vagyok, azért jövök ritkábban haza. Néha el-el
megyek Beregszászba, Munkácsra. Meglátogatom a két Nagymamát. Ők jól
vannak, már úgy ahogy. Mindketten „várnak”. Ami azt hiszem rövidesen teljesedni fog. Valakiket kivárnak.
Délután tanítok I. osztályt. De mivel útmentén vannak, azt hittem fogékonyabban a gyerekek, mint az eldugott falvakban. Ebben tévedtem. Mert
elég gyengén fogják fel a gyerekek az előadott anyagot. De azért remélem,
hogy évvégére mégis csak fognak valamit tudni.
Magdival soha nem tudunk úgy hazajönni, hogy találkoznánk. Mindig
kikerüljük egymást. A betegségem után magamhoz jöttem, azt a 7 kg amit lefogytam, már vissza is híztam. Csak az időváltozásra érzem még a seb helyét.
De idővel az is elmúlik.
Szombaton este jöttem, és ma vasárnap (1954. X. 24-én) délután megyek vissza. Mert közeledik a második negyedév, és a tantervet le kell adni
már. Az meg ott van Beregszászban és oda kell menni leírni. Nagyon várjuk
már Pistát haza, de hogy mikor jön, azt nem tudom. Azt hiszem, úgy mint a
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többiek, váratlanul fog betoppanni. Gyakran álmodunk vele. Nagyapának is
esedékes a hazajövetele, de hogy mikor azt sem tudjuk.
T. Bandi bácsi ott van a régi helyén. Minden a régiben.
Kezeit csókolja szerető leánya. Kati.
Édes jó Apukánk! Várom leveled, de hiába csak nem jön. Igy már
irok én. Nincs e valami bajod nem e vagy beteg? Mi hála Istennek jól
vagyunk. Sokat gondolunk Rád. Rólad folyik a téma. A csomagot okt. 22én adtam föl mire ez a levél megérkezik hozzád, a csomagot már meg is
kaptad bizonyára? Remélem megleszel vele elégedve. Ha irsz – ird meg
megint mire van szükséged. Harisnya nem e kell? (meleg). Nem tudom
mit küldjek.
Bóra Jura lánya Médy férhez ment, az itteni igazgató vette el. Irma
is menyaszony féle. A Dani egyik fizika tanitójához menne feleségül. Nem
tudom lesz talán valami belőle. Nagyon legyeskedik.
A malmot renoválni fogják. – Rossz nélküle, az emberek Husztra
kénytelenek vinni őrölni. Igen, az esküvőn B. Tóni sokat érdeklődött felőled. Üdvözletét küldi, s többen Kádár Vászily, Gulyánics, gyere haza már.
Mit ülsz már annyi sokat? Mintha az tőled fügne ugye Apuka?
Viccelnek is közbe, hogy mit ülsz már annyit, jó viccelni. – Megadja
a jó Isten. Jók az emberek. Megértők ők. Tudják ők is, hogy van családod
s Apa nélkül nehezen élnek.
Vigyázz az egészségedre. Akartam a csomagba betenni, hársfa és
„половый хвощ” teát csak már nem fért be. Mert ezt iszom nekem nagyon használ. „Ez gyógyfű” S igy neked is küldök belőle a következő
csomagba. Máskülönben minden a régiben megy, a falu épül sok, sok új
ház épült föl.
Ilka meséli, Valkovszkyt irtam, hogy haza jött. Kályhákat csinál téglából jól keres. – Gyula bácsi is Királyházán van. Kató mondta, hogy
Legeza 66 évesen jött haza, Beregszászban van. Apa irt, de még semmi.
Dani jól tanul, tegnap volt a záhálnéj bátykivszki zbori. De nem volt
ellene kifogás drukkolva mentem, hogy fognak valamit szólni. A Záhéj fiú
felesége egy keleti nő. Várvára az osztály főnök.
2 hete nem irtam neked, úgy bosszant. Vártam leveledet, de meg
úgy is el voltam foglalva. Őszi betakaritás, a káposztát beraktuk télére.
Beszerzés, mosás, vasalás, takaritás. Annyi varrni való, stoppolni. Aztán
olyan náthás voltam alig láttam. A szemeim is gyengék. Muszáj venni
szemüveget, este már olvasni sem látok.
Mancitól kaptam levelet. Irja, hogy az aug. 26-án feladott csomagról
kaptak sárga lapot Tőled, de levelet még nem. Irok neki is, lehet, hogy
nekik irtál. Idegesit hallgatásod. Lehet, hogy utban van leveled. Skrupu- 355 -

lizálok. Nincs olyan pillanat, hogy ne lennél eszünkbe. Aggódunk érted.
Reménykedünk hátha. – irsz stb stb.
Szeretettel csókolunk mindnyájan.
Babi s a gyerekek.
Magdit várom haza e napokban, ő is megvan. Dani délután jár az iskolába ½ 7-ig 6-ig van.
Nagyon szép őszi napok vannak. Meleg van nappal. Nem is kell fűteni, csak este egy kicsit, a spar bent van, itt a szobában főzök is egyuttal.
Csak már egyszer itthon lennél. Vigyázz magadra.
252. Egressy János rab- és paptársamnak hozzám írt levele
Magyarázat: (Idegenektől, ugy otthonról, mint a lágerekből rabtár
saimtól illegális uton (feketén) kapott 15. levél)
XI/5 1954
Egressy János rab- és paptársamnak hozzám írt levele a lágerbe. Ő
akkor már fel volt szabadítva és Terektén volt mint „szabad ember”, de
haza nem engedték.
Másolata:
Kedves Pistukám!
Nem birom a begyemben tartani, el kell hogy mondjam valakinek
kalandomat, fruktusomat. A hölgyikéről van szó. Nehogy párbaj legyen a
dologból, azért neked írom le az esetet. Három nap előtt „per poffa” menetközben az utcán írásban átadtam vallomásaimat az (orvos) nőnek. Mit
fektetem le az írásban, Azt Laci (Puskás) fogja tudni. Az idegen szavak
szótárából kiirott mindenféle… nemiák, tóniáktól hemzsegett vallomásom.
A vallomásom átadására főleg az inditott, hogy napok óta esténkint tömegesen mentek az emberek a hölgy fogadási szobájába s egyesek, akiknek nevét
fölírta megfelelő vizsgálat után vigyorgó, örömet sugárzó arccal jöttek ki.
Volt, aki gondterhes, dühös gesztikulálással, sőt az annyát emlegetve jött ki.
Ilyenek különösen a fiatalabbak voltak. Én is gondoltam tegnap egy merészet és beálltam a csordába már d. u. 3. órakor, pedig a hölgy csak esti 6 órakor kezd fogadni. Huszadik lehettem. Félmeztelenül kellett megjelennem.
Ne értsd félre. Az inget kellett levet. A hölgy meghallgatta a szívem dobogását, sóhajaimat, megkérdezte mi fáj. Akartam mondani, hogy „látnám”,
de eszembe jutott hirtelen, hogy ő meg nem érti. Az asztalon feküdt előtte
egy ív papir. Fellélegeztem amikor nevemet, szül. évemet fölírta és egy-két
sort firkantott. Most már olvashatod tovább Leventének (Székely) és Lacinak (Puskás) és miheztartás végett, ámbár tudom, hogy elolvassák elejétől
fogva soraimat. Hogy a tanulságot levonjátok a velem történt esetből, folytatom a kaland fruktus dolog leírását. Akit fölirt az orvosnő azt „aktolják”,
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vagyis kiállitják róla az akt aszvobozsdennoho o netrudoszposzobnoszti és
állitólag a rokkantság három osztályzatának egyikébe írja be az (orvosnő)
hölgy a főfontos bizonyitványba. Ma jött el Tőletek Markovics orvos, ő írja
az „aktot”. József atyát (Káhánec) máris hívják. Ő neki a lábai dagadtak
voltak mielőtt megjelent a „hölgy válaszon”. Nem aludt szegény azelőtt
éjszaka a lábkötés miatt. Péter atya (Cialkovszki) pedig rengeteget szívt,
borzasztó az a „látnám”. Meglátom én is ma, hogy kire esett a választása
a hölgynek, fognak-e hívni az „akt”-ra, mert állitólag ilyenek mennek csak
haza. Fogunk látni. Más. Kétszáznegyvenen vagyunk még itt „szabadok”
és kb. 12 őrnélküli, akik raktárosok, buchálterek stb. Tehát kb. 210. ment
el eddig. Tegnap 18 ment el, köztük a külföldiek, a kinaiak, a volt fekvő
szomszédom, a lengyel. Ezek Karagandába mentek s onnan állitólag haza.
Ha igaz. Más. Kisült a nagy botrány, hogy miért kaptunk olyan silány kosztot. Kitünt, hogy 52 emberre nem kaptak „pájkát”, hanem a 190-re kapott
pájkákból etettek 240 embert. A lopás a zónán tul történt. Más. Engem még
nem hívtak s Markovics már elment, lehet, hogy holnap. A Levente levelét
megkaptam. Címem: Zemlyánka I. szekció, Negyilycsák a szomszédom, az
ökrös (ő volt a postás) ismeri Negyilycsákot.
A kingiri podpolkovnik nálunk azt mondta, hogy karagandába
szállitanak minket rokkantházba. A nagy sátoros ünnepek (XI/7) után
nagyobb utazási mozgolódásra számítok. Levente s Lacival együtt sok
szeretettel ölel:
Jancsi
Бендас. Степ. Мих.
Барак 1.
Секція 2.
XI. 27.
Kedves Pista!
a levelek elmentek 26-án hajnalban a postán lettek beadva 25-én. A
Miska levelére József a. fölirta a teljes cimet Miskának. Csak nem lesz baj
belőle. A föladó levélhez mellékelem ugyancsak Lacinak a 4. lev. lapot. A
könyv elküldése a József a. gondja. Hogy mikor küldi, nem tudom. Én már
tegnap mondtam Neki hogy letelt a 3 nap. M. é. semmi. Várjuk az 1-jét és
állitólag elseje után kezdenek minket haza szállitani. Ez a hir több oldalról
jött, lehet hogy beválik. – E héten senki sem ment. – Levente irta hogy megyen, azért irtam a búcsúlevelet. Neki van olyan hire is, hogy Hozzátok ruccanunk vissza, s hogy a biróság lesz később, hétfőn jön Hozzátok. Tavaszra
kiforr valami. Tudjátok ha lehet valamelyik nap lerándulok hozzátok, addig
is meleg szeretettel ölel mindhármótokat
János
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253. Lyackovics Miklós rab- és paptársamtól a kengiri lágerből írt levél.
Magyarázat: (Idegenektől, ugy otthonról, mint a lágerekből
rabtársaimtól illegális uton (feketén) kapott 16. levél)
1954 XI. 16.
Lyackovics Miklós rab- és paptársamtól a kengiri lágerből írt levél.
D. J. K.
Kedves Pista és Laci!
Most értesültem a zónán lógva (de még nem kötelen), hogy holnap egy
kis küldemény indul innen hozzátok. Ne hogy megint elmulasszam, habár
igen lusta levél író vagyok, ma azonban rá szánom magam s írok. Elsősorban
bocsánat a multkori hanyagságomért, bevalva az igazat „morgen morgen nur
niecht heute” voltam az írással. Leveleteket amit a Károly szavai szerint küldtetek ezideig még nem kaptuk kézhez, így hát ez még nem válasz csak egy
megelőző levelecske. Igen kiváncsiak vagyunk sorsotokra, hogy és mint fog
elsülni, szerintem kitartani és bízni az ősi erényben, mert ha sikerült haza kerülni, Szokul, Iváncsó és Legeza Józsefnek, ugy nektek is fog, csak kérni tovább és a jó Isten szt. Kegyelmét. Hazulról már egy hónapja semmi hirt nem
hallottam, ezek szerint vagy nem irnak, vagy pedig itt tartják és majd, hogy
legyen mit olvasnom egyszerre adják ezt, t-i hazulról mostanában magyar
nyelvü leveleket kapok s lehet ez is oka a vissza maradásnak. Utóbbi levele
feleségemnek eléggé lehangolt volt, u. i. írja, hogy ujabban megint megindult
a vallás üldözés. Ideig u. i. nem szóltak neki semmit a templomba járás felől, most azonban megtiltották. Szép kis szabadság. Fiam szegény igen közel
szolgál, hogy kikhez a hely megmagyarázza, ki vitték a „kuriliei” szigetekre a
légvédelmi tüzérséghez osztották be. No de minden a jó isten kezeiben van, s
tudta nélkül egy hajszál sem hullik le fejünkről (már akinek van, T. Miskának
pld. nincsen).
Itt mi lassacskán meg vagyunk, ki-ki a régi beosztásban. Dnyirálnyi
prelátus ur kitüntetve mint a legjobb a zónán, igy otthon is meg fog felelni
ebben a foglalkozásában. M. Laci mint remete a kis kunyhójának szobáját
igen ritkán hagyja el szabad napjaiban, én pedig mint mindég ugy tovább
is folytatom régi mesterségemet. A többi honfitársak mind jó egészségnek
örvendve velünk együtt várják a „szebb jövőt”. Most meg azt hiszem illő
megkérdenem, hogyan vagytok Ti ottan? Hogy van az alezredes úr? Hogyan
él a fő invalidus Béla? No meg van még ott egy öreg cimborám a volt „bánya”-főigazgatója a Metenkánics? mindenkinek mindenkitől a legszivélyesebb üdvözletünket tolmácsoljátok. Hol van jelenleg János b. és mit csinál?
hol van továbbá G. Mityu? Tudtommal ő is ott volt s most azonban róla és
Stec semmit nem tudunk. Ha van még ott valaki a kollégák közül ugy azoknak is üdvözlet az itteni gremiumtól.
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Ne haragudjatok a sok zöldségért, de én már megkomolyodni nem tudok. Ezek igyekeznek átképezni, de nem igen megy. Szt és ájtatos imáitokba
ajánlva magamat, szeretettel üdvözöl mindkettőtöket
Mityu
Ugyanazzal az írással ráírva:
Бендас Стефан
иш
Пушкаш Василій
254. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 66. (40.) levele
Terektö, 1954. nov. 14.178
+!
Édes jó Babykám és drága Gyermekeim!
Azzal kezdem, hogy a 40-ik csomagot Tőletek nov. 12-én a legnagobb
rendben megkaptam. A 25. rubel, bár nem irod, de úgy értelmezem, hogy a
Tóni Kopánszki mise-pénze. A misét tegnap, 13-án elvégeztem. A fényképek
is megérkeztek, Andrásnak köszönet a figyelemért és kis családja fényképéért. A másik képről pedig megállapitottam, hogy mindnyájan jól néztek ki
és Te Babykám még egész menyecske vagy, „дeржишся на одежи” (igaz
a foghijasságot a kép nem mutatja); és ez vonatkozik Annára is, Irma egész
szép kisleány lett, van ott egy ismeretlen is; ki az? Tapasztalom, hogy a leveles-keksz sütés már egészen müvészetté fejlesztetted, t.i. amikor felbontották
a csomagot és megláttam azokat az egész apró kekszeket, elszomorodttam,
azt gondoltam, hogy leveles-keksz nincs. Találtam 7. darabot, és most sorban ezekre válaszolok. Csépes esetét, ugy ahogy Berta néniék mondják, nem
tartom lehetetlennek, mert biztos tudomásom van, hogy nem messze tőlünk,
Kingirben, 1954. jun. 26-án hajnal 4. órakor, megboldogult Duliskovics Viktor hasonló körülmények között pusztult el szivlövés következtében. Irod,
hogy Apa is hamar hazajön. Talán irt már valamit erről? Csodálkozom, hogy
hallgat erről. Melyik Szkiba volt Iváncsóval, a Fenyvesvölgyi? Csonka Jura
halála elszomorit, de örülök, hogy hűen kitartott hite mellett. Hétfőn (15-én)
misézek érte és a temetést is elvégzem; mond ezt meg a hozzátartozóknak.
Máskülönben itt már félig nyiltan paposkodunk, van vagy 100 rendes „templomlátogatónk” (egy épülőfélben levő barakban), ahol minden este végzünk
nekik (paraklisz, szuplikáció stb.) Mancinak a következő csomag után fogok
irni. Innen nagyon nehéz a „feketézés”. Mi it egy pusztában vagyunk, 100
km. környezetben sehol lakott hely, csak csekisták, de abból bőven. Ird meg
ezt neki, hogy ne haragudjon. Egyenlőre Tőletek semmire nincs szükségem.
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Mivel ugy boritékja mint maga a levél tintával van irva, másolatot nem készitettem róla. – B. I.
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Pénzem, szvetterem, meleg harisnyám van, és a többi olyan, amilyet adnak,
parádéra nincs szükségem. Bórának és Fedoránicsnak köszönet a dohányért
és cigarettáért és Andrásnak a vágásért, ahányszor szivok, reájuk gondolok.
Leveleiteket rendben megkapom, ugy látom mind megjön. Melyik Legeza
jött haza, Pista vagy Jóska. Fedoránics jól látja a lágeri helyzetet és légy nyugodt, hogy mindent megtettem és megteszek, hogy haza kerüljek, hiszen a
„látnám” nálam sem kissebb mint nálatok. Ha a 65. sz. levelemet megkapnátok, meggyőződhetsz róla, hogy mindent megtettem és a legfontosabban már
tul vagyok, azaz ki vagyok selejtezve v. ahogy itt mondják aktirolva vagyok.
Ez is nagy fifikába került. Az én helyzetem a következő: Puskással együtt a
birósági itéletet várjuk, ami valószinüleg felmentő lesz, mert az első csoportból a 90% felmentették és csak a 10%-át vetették vissza. (Sajnos ezek között
van Székely Gyula levente alezredes is). Egressy Jancsit, aki már fel van
mentve, X/25-én elvitték innen a 3 km-re fekvő lágerbe, ahová a felszabaditottakat öszpontositották. Innen kb. 600 ember szabadult fel mint rokkant, de
haza még senki sem ment, csak azok, akiknek hozzátartozói Azsiában vannak
számüzetésben (высилка) és akik Ázsiában laknak. A többinek azt mondták;
de azt is csak most, hogy Ázsiában akárhová jelentkezhetnek, de Európába v.
haza senkit nem engednek, csak a magatehetetlen betegeket és nyomorékokat,
akiket már kisérni kell. Azzal okadatolják, hogy mi spec-kontingent vagyunk
és mint ilyeneket, haza nem engedhetnek. Nem látjuk tisztán, törvényes e
ezen cselekedetük, vagy önkényesen cselekszenek, nagyobb érdemeket akarva szerezni a „haza” előtt. Azért Babykám menj el Iváncsó Gyula bácsihoz,
interjuvold meg, tedd fel neki az alábbi kérdéseket és rögtön ott jegyezd fel:
az 1. kérdésre igy válaszol:…., a 2. …. . igy stb.)
1. Hordtak-e számot és mikor vették azt le róluk?
2. Spec-lágerben volt e Вознесени-áig vagy közös (общий, бытовый)
lágerben?
3. Вознесение után milyen lágerbe került; tisztán invalidusok voltak
ott vagy vegyesen?
4. Ha spec-lágerben volt, értesitették e arról, hogy levették róla a
spec-kontingentet?
5. Az aktirolásnál, vagy utána az aktiroltakat osztályozták-e egészségi
állapot és viszonylagos munkabirás szerint:pld. 1) magatehetetlen,szállitásra
szoruló, 2) munkaképtelen, utazásképes, 3) rokkant, de valamelyes munkára
még alkalmas.
6. Az aktirolás és felmentés után szervezték-e őket valamilyen munkába, hogy önkéntesen jelentkezzenek valahová Ázsiába?
7. Kértek-e ők az otthoniaktól eltartást avagy a lágeri spec-csásty az ő
tudtukkal kérte a kárpátaljai spec-császtytól?
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8. A hazabocsátásnál a kor vagy a betegség volt a döntő vagy mindkettő, vagy, aki a biróság által fel lett mentve, mind hazament vagy hazamegy?
Ezekre a kérdésekre vonatkozólag kérlek, légy jó minél hamarabb választ adni. Nyugodtan irhatod hivatalos levélben, magyarul. – A birósági itélet
itt is ugy megy mint Gyula bácsiéknál, arról tehát nem kell irni. Én olyan
lágerben vagyok, ahol a láger uprávlenia mind a 18. lágeréből összeszedték
az invalidusokat és itt a legnagyobb részét aktirolják, akit nem aktirolnak azt
vissza viszik a munkalágerbe. Itt csak spec-lágerek vannak. Arra az esetre, ha
nem kaptátok meg a 65. sz. levelemet, amelyben kértem az „обязательства”-t
is, (az eltartási nyilatkozatot) most ujból megismétlem és leirom a mintát.
Обязательство.
Настоящее обязательство дано Карагандинскому областному суду Казахской ССР, гражданкой Бендас Марией Юльевнойб проживающей в УССР,
Закарпатская областьб Виноградовский район село Великая. Копаня № 99.
Я Бендас Мария Юльевна беру на свое иждивение своего мужа инвалида Бендас Стефана Михайловича, освобожденного вышеуказанным
судом с места заключения, в чем собственноручно подписуюсь.
________aláirás
Бендас Мария Юльевна действительно проживает в УССР Закарпатская обл. Виноградовский районбсело Великая-Копаня № 99. Подпись гр. Бендас Марии Юльевной заверяю.
(a közs. előjáróság aláirása és pecsét.)
Ilyen „Обязательства”-t állits ki Te, valamint Kató, Magdi és Mama is
(Mamának ird meg levélben, nem muszáj leutazni, de ha véletlenül leutaznál
ugy már Ungváron is látogasd meg E. Jancsinét (Ворошилова ул. 6.) és Puskás Lacinét (Яроцкая ул. 7.) ők már ezeket kiállitották). Nekem csak egyre
van szükségem, de nem tudom, hol fogok letelepedni s igy inkább legyen
több. Két-két példányban állittassátok ki, egyet tartsatok magatoknál minden
eshetőségre, egyet pedig, mindenki külön-külön, küldjétek el cimemre ajánlva (irhattok magyar levelet is hozzám, hisz én kapom meg.)
Ismétlem, én már X/13-án aktirolva vagyok és a birósági felmentést
várom. Azután mi lesz, hazaengednek-e vagy számüznek valahová Ázsiában,
nem tudom. Egészségem ugyan olyan mint 1949-ben volt és az egész dolgot
szakálomnak, Levente „vizelet-donorságának” és egy „kezdődő aranyérnek”
köszönhetem. Ezeket a betegségeket majd szóval bővebben megmagyarázom. Jelenleg a „látnám” a legnagyobb betegségem, amelyet E. Jancsiné
megmagyaráz Neked.
Mindnyájatokat számtalanszor szerettel csókol:
Apu.
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255. Magdolna lányomtól hivatalosan kapott 24. levelem
1954 november 15-én.
Érk: 1954 ХІІ/2.179
Drága jó Apukám!
Nem tudom lehet-e magyarul irni, de igy én sokkal jobban tudom kifejezni magamat. Egy hete, hogy voltam otthon, levittem a krumplit, a málét,
meg egy kis fát. A többi fa még itt van, nem tudok autót keriteni, hogy leszállitsam. Pénteken megyek Husztra a fizetésért, hát egyúttal haza is leugrom.
Anyú, Dani jól vannak. Dani ebben a negyedévben meg volt dicsérve és ajándékot is kapott egy könyvet és színes ceruzát olyan boldog volt és mi még
boldogabbak. Tavaly sem volt vele olyan baj, de a diri nem ide való volt, hát
mindig lehuzták szegényt, most nagyon rendes a tanitóság nálunk, csak egy
pár maradt meg a tavalyiból, mind fiatalok és igazságosak is egyuttal. Csak a
vén francia bábával nem tud Dani kijönni egy utra.
Apuka! Nem is tetszik tudni elképzelni milyen nagy öröm volt nálunk mikor megérkezett a Verécei Gyula bácsi, most már mindennap várjuk
Nagyapát és Aput haza. Meg is beszéltem már Anyuval ha ugy lesz akkor
rögtön adjon táviratot, ha éjszaka is, Bori is elenged egy pár napra. Jaj, csak
már ugy volna.
Itt Micsóba semmi ujság nincs, esik az eső, nyakig sár, egész nap az iskolába és ugy repülnek a napok, hogy észre sem vettem itt a félév. Kató Gáton
munkálkodik, már nagyon, nagyon régen nem találkoztunk mindig elkerüljük
egymást, mikor ő megy haza én nem mehetek, mikor én megyek haza ő nem
jöhet. Levelezni levelezünk, de nagyon ritkán, látszik, hogy mind a ketten
nagyszerű levelirók vagyunk. Azt hiszem, hogy jövőre sem mozdulok ki ebből a Micsóból, már ugy megszoktam, hogy nem akarózik innen elmenni és
szokni valami uj és lehet, hogy rondább helyhez is.
Irma, ezt hiszem, férjhezmenőben van, mondtam Anyunak, ha Irma
megy férjhez, akkor mi költözünk el onnan a Bóráék házába, most ugy is
üres. Már ugy meguntam Anna fakszniit és szegény Anyunak ott tűrni nap
nap mellet. András nagyon elkezdett inni, haza jön este részegen, veszekednek és Anyunak ezt hallgatni. Igy elmenni nem lehet, mert Anna sir, de ha lesz
kifogás egész nyugodtan el lehet költözni.
A falubeli ujságokat Anyu leirja, mert én nagyon keveset tudok.
Kezeit csólokja Apukának Magdi.
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256. Bendász István feleségétől kapott 89. hivatalos levele
Kop. Nov 18-án. 1954.
Érk: 1954 XII/2.
Édes jó Apukánk!
Leveledet Nov. 13-n kaptuk meg a 62 – 63 sz l. is megkaptuk. az 59
sz. nem kaptuk meg. –
Manciról amit irtam én is csak hallottam, ő is amit modott. Misuról,
hogy elvenné Misu, maga sem hiszi. Ő egyszer Béláért sír, 2-dszor haza
megy, össze -vissza beszél, a jósnőnél volt. Többet én a dologról nem tudok.
Nem érdekel. – Fő, hogy a csomag megy. Apu, s Te se izgasd efelől magad.
Én sem tudok ebből kijönni. Már bánom is, hogy írtam Neked. Csak izgatod
magad evel e hüjeséggel. Mancit én nagyon sajnálom szegényt, hogy bolond.
Kató jól van szinte megszépült operálás után, Magdy Micsóba szeret
lenni. 500 rub. fizetést is kap. Dani. jó fiu, tanul a „bátykivszkyn” megdicsérték hogy jó viseletű, s jól tanul, ajándékot is kapott.
Reggel fel kell fát vág, segít vizet hoz, még surol is, ha kell. Van egy
cserép bukszája abba gyüjt pénz, amire kell neki. – A kondoleáló levelet
elolvastam.
Mami mondta: milyen szépen írt Pista. –
Daninak van külön iróasztala. Ha látnád, apu, itt tanul, olvas, ír.
Apa még nincs itthon, várjuk. Megyek Beregszászba a fogaimmal, a
fülemet is megnézetem, a fülem át van hütve, öt éven keresztül hideg szobában aludtam. Ezen a télen már bent van a fehér spar, s főzök is bent, s
meleg is van. Én szamár felére vettük a fát. Annáékkal egy szobába ültem
melegbe. S bejöttem aludni a jégverembe, s közösen főztünk, ők jól jártak
éjjel-nappal melegbe voltak. S még az ajtót sem lehetett kinyitni zárták be
rögtön. Nincs bennök fínom érzés, ők velem jól jártak. Minden féle tekintetben. De tán már megadja a Jó Isten, nem sokáig. Nacsak igyekezzen az
a Pista a próbálkozással, apuka. Már olyan türelmetlenül várom. Kornéllal
találkoztunk, s meghivott. Katóval aztán elmentünk Orosziból egy d–ra.
Szivesek voltak. Iváncsó Gyula bácsi csókjait küldi 3-mótoknak. Szegény
Viktor. Milyen is az emberi élet. –
A malacunk szépen fejlődik. Van a gyer. szaténájáról egy kis málé,
forgó, krumpli, vettem egy kis rozslisztet, pogácsát, s úgy eszik.
Tegnaptól hidegebb idő kezdett lenni. Már kellesz jobban fűteni.
Haza jött a Bábúnec Jura. 2½ évet ült, 10 évet kapott, valami pénz históriából kifolyólag és a Pilip Misa is, zahotovács volt. Királyházán 24 ezer
nedosztácsája volt, 3 évet kapott. Az apa sirját Bereg. megcsináltattam a ker
ki volt dülve. befestetettem feketére s borostyánnal fogom tavasszal beültetni.
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Juliska lev. meghivott, elmentem. Fery nyugdijba, de tanít, házat épít
Ungváron. Juliska a régi. Picurához Kató nem akar menni. – Jobb is az a Juliska féle Kiss familia, tudod milyen társaság.
Egészségesek vagyunk. Lassan megy a nap. Néha már nem bánnánk, ha
3 nap menne egyszerre. Dani rémesen vár. A 2 lány is már türelmetlenkednek. –
A malmot már épitik renoválják Szombaton múlt 3 hete, hogy Bora Jura
lánya Médy férhez ment a helybéli 10 l. igazgatójához, most szombatra hivatalos vagyok én is, Erzsi, a szomszéd Jóska fia nősül, veszi a Kopera lányt,
olyan vöröses haju lány. – Palancsuk Misa a fiát nyáron nősitette meg,e lvetta
azt a szőke Antolik Annát, majdnem szembe velök laknak. Most Mária a lánya megy egy milicistához ide való, valami Pilipcsuk. Sok esküvő van most.
Bábenec Vaszily Kádár Nátálkát veszi állitólag. Ő elvált Jurega Ivántól. Iván
Mártával a testvérével él.
Szeretettel csókolunk Apu! a viszont. láttásra szervusztok.
Anyu és a gyerekek. –
Most jött a postával Vas Gyöngyitől levél, s benne ez a kis cédula. A
férje küldi neked. Drága Méch Szt. f. Egyszer végre gondolom egészséges és
él. Én egészséges vagyok, dolgozom, gondolom, hogy hamar haza kerülök
a családdal. Adja át üdv. Joszéf Mich-nak Ő nagyon jó orvos „Теrареvt” és
tudna segíteni a maga egészségén. Kivánok magának minden jót.
Lapszéli jegyzet:
A cédula oroszul van irva semmi aláirás. Én leforditottam magyarra,
mert a cédula elveszne elkallodik, kis cédulácska. A József Méhalovics írja,
jó orvos „Teraрevt” és tudna segíteni a te egészségeden. A cédulát is mellékelem,- hátha megkapod. –
257. Bendefi-Bendász Béláné levele Bendász Máriának
A családtagok egymás közötti levelezése az én ügyemben (9.)
Munkács 1954 november 25
Kedves Babikám!
Leveledet megkaptam és bizony illő lett volna megválaszolni, de én
nagyon rossz levéliró vagyok. Pláne mostan amikor semmihez sincsen kedvem. Nem is tudom, hogy mi lesz velem, ha még sokáig tart ez a lelki állapot. Pistának ma küldtem csomagot, ez már a harmadik, amire választ nem
kaptam. Októberben jött egy lap és azóta semmi. Örülünk, hogy legalább Ő
jól van és nem beteg, csak legalább segitené meg a jó Isten és jönne haza.
Most nagyon sokan jöttek olyanok, akiknek annyi évük volt mint Bélának.
Tudom biztosan Ő is jött volna, de a mostoha sors nem adott nékem annyi
örömöt, hogy ezt megérjem. Ma kaptam meg hazulról az iratokat, nagyon
hivnak, hogy menjek haza. Nem tudom, hogy mit csináljak, szeretném Béla
sirját legalább egyszer látni és azért talán most egyenlőre csak látogató- 364 -

ba megyek haza. De még gondolkodom, majd még alszom reá. Ha Pista
itthon lenne, tudom ő velem érezne, de igy olyan egyedül vagyok, csak
sirok, ha eszembe jut szomoru életem. Épen Béla születése napjára vissza
küldtek pár darab fehérnemüt. Babika nem hiszed el, hogy milyen fájdalom volt, azt hittem a szivem szakad bele. És én most is ugy vagyok, hogy
nem hiszem el, hogy nincsen többé. Szlivka most együtt van H Sanyival
irták ide az asszonynak, hogy továbbitsa Pistának az üdvözletüket. Azt meg
biztosan hallottad, hogy Duliskovits Vityu is elment Béla után; de hogy
százszázalékos-e azt nem tudom. A gyászmise megvolt érte, de a felesége
nem volt ottan, mert nem hiszi el. Dani mit csinál? tanul szorgalmasan? Mi
csak megvagyunk. Mami egészséges, csak dolgozgat szegény. Kató volt
itt huszonegyedikén, de csak rövid ideig. Babika Mami köszöni szépen,
hogy a sirt megcsináltattad, én voltam ottan vasárnap mindenszentek előtt
és alig találtam meg. Én is akartam rendbe hozatni és mondja a temető őr,
hogy már meg van csinálva. Akartam Anyukádhoz elmenni, de elfelejtettem
milyen utcán laknak. Gondoltam talán lesz kint valaki a temetőben, mert
szép napos idő volt, de nem voltak. Dani pedig megmondta az utca nevét,
de az én fejem már ne fog. Hogy vagy Babika? Remélem egészséges? én
csak nyavalygok ezzel a vérnyomással. Irjál, ha lesz kedved, mit ír Pista,
mert nagyon kiváncsiak vagyunk reá. Örültem mikor jött tőle a levél kicsit
megvigasztalt a tartalma. Neki is fogok írni pár sort. Ezzel zárom levelem;
Szeretettel csókol mindnyájatokat;
Manci
258. Sógornőmtől, Bendefi-Bendász Bélánétól
hivatalos úton kapott 10. levél
Munkács 1954 november 25
érk: 1954 XII/25.180
Kedves Pista!
Tudatom Veled, hogy ma adtam fel részedre csomagot. Már előbb
akartam küldeni, de vártam az októberi csomagról a térti vevényt, de még
most sem érkezett meg. Babika mondta, hogy kapott Tőled levelet, jól
vagy stb.
Én ma kaptam meg hazulról az iratokat, nagyon hivnak haza. Nem
tudom, hogy mit csináljak, olyan tanácstalan vagyok. Mennék is, nem is,
lehet, hogy egyenlőre csak látogatóba megyek és csak azután véglegesen.
Szeretnék azzal a fiuval megismerkedni aki Bélával volt. Nem tudom mi
lesz vele. Ő is irta, hogy talán jó lesz hamarosan. Hogy müködik a fogad?
180
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Remélem jól? Éppen születésnapján kaptam vissza pár darab fehérnemüt.
Te Pistuka, azt nem tudom leirni, hogy milyen érzés volt. Azt hittem a szivem szakad belé. Azt mondják az idő meghozza a gyógyulást. Én meg ugy
érzem, minél tovább, annál rosszabb. Én tudom, ha Te itthon lennél, vigasztalnál, velem éreznél, de igy nincsen senkim. A fájdalom csak az enyim
marad, csak az imában találok vigaszt. Mami egészséges jól van, Ő erős,
megedzette az élet, a sok csapás. Misu meg jár Szkotárszkiba meg szórakozni. Sokat vitatkozunk, nem értjük meg egymást. Én tudom, Te nékem
adnál igazat, de Ő inkább másnak. Én ha a fehérre rámondom, hogy fehér, Ő biztosan azt mondja, hogy fekete. Mindig B hóhéráról vitatkozunk,
be akarja nékem mesélni, hogy nem az volt, akit nekem B mondott és irt.
Azért, mert Ő a nővel jóba van. Sokat lehetne beszélni erről, de sajnos Te
messze vagy más meg nem ért meg nálunk engem, mert nem vagyok édes
gyermeke senkinek. De bizom a jó Istenbe, hogy talán meg könnyiti az én
nehéz keresztemet. Kató volt nálunk november huszonegyedikén, jól néz
ki egészséges. Ha lehet irjál, mert nagyon jól esnek vigasztaló szavaid. Jó
egészséget és sok szerencsét kivánunk, mindnyájan, csókolunk.
Manci +

jesen.

259. Sógornőmtől, Bendefi-Bendász Bélánétól a
csomagokban „leveles keksz”-ekben kapott levél
(Idegenektől, ugy otthonról, mint a lágerekből rabtársaimtól
illegális uton (feketén) kapott 6. levél)
1954. december
Magyarázat: Az 1954 decemberi csomagban küldött cédulácskák tel-

Kedves Pistám!
Várom, hogy irsz, de hiába csak nem jön a levél s igy nem tudom, hogy
a mult hónapi csomag megérkezett e. Még ezideig a tértivevény sem jött meg.
Babi irta, hogy Ő kapott levelet és egészséges vagy, pihensz és hogy szuperáló lágerben vagy. Bár csak a jó Isten segitene meg, hogy haza kerülhetnél.
Most többen jöttek haza r. kt papok. Örülök én mindenkinek, de a szivem
nagyon fáj hogy nekem már nincsen ki jöjjön. November 22-én jött vissza
pár drb ruha, de csak a selejt a jó holmi ott maradt. Nem tudom, hogy kinek,
lehet a raboknak. Én még most sem hiszem sokszor, hogy igaz, hogy meghalt.
A jegyzők is lassan jönnek a per átvizsgálása folytán. Tudom most ő is jönne.
Irta az az ember, aki vele volt, hogy az utóbbi időbe mindig olyan érzései
voltak Bélának, hogy Ő jön haza: Kérdezték tőle, hogy mikor? Ő felelte áprilisban vagy májusban. És haza is ment az örök hazába. Hidd el Pistuka, mindennap kérem a jó Istent, hogy engem is vigyen oda ahol Béla van. Nincsen
értelme az életemnek, nincsen kiért élni. Elment a kedvem mindentől. Ha te
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itthon lennél talán könnyebb lenne mert tudnám, hogy van valaki aki velem
érez, mert olyan egyedül vagyok. De minek is ezt irni, nem is folytatom,
mert a végén elfeledkeznék magamról és minek nékem az is. Ugy hallottam,
hogy D. Margit néni fia a Vityu ott van ahol Béla. Tragikus körülmények között került oda. Többekkel együtt, nem szerencsétlenség folytán, hanem más
történt. Talán Babi megirja, ha tudja. Duliskovics bácsi még nem jött haza,
pedig már jelezte két izben is, hogy jön. Épen ma kaptam levelet, melyben a
láger értesit, hogy a Béla holmiját elküldték. Én irtam, hogy a sir számot és a
helyet ahol el van temetve irják meg és hogy lehet-e meglátogatni a sirt. Erre
nem válaszoltak. Pedig a számot azt meg szokták irni, nem tudom nekem
miért nem akarják. Most volt itt Szlivkáné mondta, hogy a férje és H. Sanyi
üdvözletüket küldik. Ment Beregszászba Dzurócsik Mityuhoz, mert ő haza
jött. Beteg, a szivével van valami baj. Mami egészséges és a többiek is. Misu
jár Szkotárszkiba, a P-kel nincsen jóba, nem jár az eparchiára mikor az otthon
van. Annak a gazembernek a Kosztyunak, nem tudom mit tudnék csinálni.
Most megnősült, Misu meg jár a feleségéhez, nem bánja, hogy a bátyja hóhéra volt. Nem tud tőle szabadulni. De erről ne irjál, mert igy is többször össze
szólalkozunk és Mancinak fáj ha megmondom az igazat. Én megértem, hisz
én nem vagyok gyermeke. Irjál ha lehet. Szeretettel csókol és sok szerencsét
kiván M. 1954 XI/24
260. Bendász István feleségétől kapott 91. hivatalos levele
Kopány 1954 Dec 4.
Érk: 1954 XII/25.
Édes jó Apukánk!
Itt küldöm a zobobjázátelstvát. Hogy vagy, sokat emlegetünk. S bizony nagyon, de nagyon várunk haza a gyerekekkel. Mi lassan megvagyunk
a gyerekekkel egészségben. De hiába, hiányzol nekünk nagyon. Reméljük,
hogy ha ilyen beteg vagy hazaengednek. – Már előre beszéljük, hogy fogunk téged körüljárni. Öreg édes Apánkat. –
Ha szükséges még egy zobolvjazátelstvo igy a gyerekekkel közösen
kiállítunk egyet, hogy hajlandók vagyunk Téged eltartani, hát hogyne. Csak
ha nem is csinálsz semmit, mint beteg. Adsz tanácsot. S a gyerekek is jobban respektálnak, ha egy beteg édes Apát. is látnak itthon. –
Voltam Ungváron mind 2tőjüknél, ők is csak egyet adtak be. Jól vannak.
Gyula bácsit voltam meglátogatni. Jól vannak. – Sietek fejezem levelem. menjen a postára Dani. Holnap bővebben referálok mindenről. –
Szeretettel csókolunk
B. s a gyerekek.
Lapszéli jegyzet:
Szeretet kedves Lelki atyám!
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Sok szeretettel és állandóan gondolunk vagyis gondolatban mindig
együtt vagyunk és várjuk azt a pillanatot, hogy mikor lesz a boldog viszont látás.
Szeretettel Manyi és Szmereka János
Cenzori bejegyzés:
Обязательство о взятии на иждивение передано в спецчасть.181
Цензор
24. 12. 54.
261. Bendász István feleségétől kapott 90. hivatalos levele
6-án Dec. 1954.
Érk: 1954 XII/25.
Édes jó Apukánk!
Leveledet megkaptuk nagyon megörültünk levelednek. Mi meg vagyunk lassan. Sokat emlegetünk. Voltam Ungváron Manyinál Ilonkánál.
Nagyon várják férjeiket – türelmetlenül! Jól vannak. – Lassan éldegélnek.
egészségesek. M-cson voltam Mama nem küld. – Manyi azt mondja elég.
egy. – Apa is írt, ő is türelmetlenül várja azt a pillanatot. Kérte cimedet. Gabi
el is küldte Apunak. Tán akar a fáb írni neked. – H. Sanyi. együtt van Omszkba. Sz – val üdvözölnek Manci mondta. Szomb. Dec 4-ikén tettem föl postára
avio ajánlva. Térti vevénnyel a kötelez – t. – Már biztos meg kaptad.
Voltam Gy – bácsinál Jól van nagyon, de nagyon csókol titeket ő is vár.
– haza. -- -- anyagilag is fellendültek. Tudod. -- -Ő 52- ig Jún. 30-ig hordott. Akkor elment más hová. Min – e- be. Sok
-sok fiatalság és öreg ember is volt együtt szórakoztak Osztály – ták. a selejt
föl volt mentve minden munkától. Otthonról semmit nem kértek. Akit a b.
– ság felm. haza engedték, a beteg volt a döntő, az út lev. nem adták K. alj.,
mivel az h. Hanem Nádvornára. De Kárp. alj. jött egyenesen Kir. telepedett
minden nehézség nélkül. Utközben nagy előnyei vannak az ilyen (inv) utasnak, soronkivül bár melyik vonatra. Ha a jegy is más ter. szól mehet haza.
Remélem nálatok is meleg van, itt esik az eső. Sár van nyakig.
Magdy vett nekem 4½ m fát. lehet fűteni. Nem leszek bolond hidegbe
ülni. Fázni. Egy életem.
Apuka mikor leszel itthon, édes jó apukánk. A 65 számot nem kaptuk meg.
Már a Kolbász Magda férje is haza jött, haza kisérték. –
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Az „Обязательство” – „Kötelezmény”: Bendász Dániel közlése szerint az édesapja a lágerből kért hivatalos
eltartási levelet a családtól, hogy mint rokkant apát el fogják tartani. A család három eltartási levelet küldött
két-két példányban. Felesége a nagykopányi falutanács aláírásával és pecsétjével, Kató lánya a gáti falutanács
aláírásával és pecsétjével, Magdi a viski falutanács aláírásával és pecsétjével. A rokkanttá nyilvánítást a rabok
idő előtt való elbocsátása miatt kezdeményezték. A kötelezvények közül a megmaradt példányokat a képek
között bemutatjuk.
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Szkiba a szerzetes volt együtt. – Legeza Jóska. – jött meg.
Jó pofák az asszonyok Manyit és Ilonkát értem. Hogy tervezgetnek,
hogy lesz, olyan helyesek. – Csak már adná meg a mindenható. --Mancinak semmit se írjál- ezekről a dolgokról. Mikor ott voltam nagyon veszekedtek. Manci valami névtelen leveleket kapott s állítja Manci,
hogy azt Joli írta. Misu meg azt mondja nem. Misu most velem szemben
nagyon kedves volt. Örülnek a viszontlátásnak. Hát ugyis kell. Mindenkinek
privát dolga. – Te is Apu úgy ved. – Misu azt mondta, hogy Manci mondta
neki vegye el. S Misu azt mondta, kérdezd meg előbb Pistától mit szól hozzá.
Azt mondta Manci, Téged szeret, mert Te érted csak meg, Apu. Misu Joliját
lehordta Manci, Misu Mancit, mit csinált Kalocsán. Manci sírt. Én csak hallgattam és csodálkoztam. Mancinak sincs egyébb dolga. Ilyen hülyeségekkel
törődni. – Misunak nincs gondja, hát ö ilyenekkel. törődik. A Ruszinkó Misit
ne emlitsd Puskásnak, mert nem akarom megirja a feleségének. S mire legyen
pamlagon az ügy. – Lehet, hogy semmi sem lesz belőle. S legyen puszta beszéd. Tehát Apukám hallgass erről.
Utoljára észprávelelnéj trudovéj láger 2½ évig, a Polda n. férje. – A
község házán minden nehézség nélkül Fery és Szakálas Iván megcsinálták.
Sőt Fery velem mindég előzékeny. S mind.
Szeretettel csókolunk 		
Anyu		
Jancsit Lacit is üdvözlöm
Lapszéli jegyzet:
Vigyáz nagyon magadra. Apuka! S Csak már itthon látnálak. –
262. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 67. (41.) levele
Terektö, 1954. dec. 8.182
+!
Szombat 18-án
Magyarázat: (Édesanyám irásával van irva a levél megérkezésének ideje)
Édes jó Babykám és drága Gyerekeim!
A dolog velején kezdem. A Jó Isten meghallgatta imáimat és imáitokat, és a Boldogságos Szüz Anya és a Szentek közbenjárását (különösen szt.
József, szt. Antal, Mihály arkangyal, szt. Rita, szt. Pantelejmon, szt. Miklós,
Őrangyalom és a jelöltek közül Kaszap István és Tódor püspökünk) és tegnap
(XII/7.) szt. Katalin napján „szabad” ember lettem, t.i. a karagandai törvényszék (oбластной суд) felmentett, jobban mondva, mint rokkantnak, elengedte büntetésem hátralevő részét. Igy jogilag már szabad vagyok, ténylegesen
azonban ismeretlen a helyzetem. Haza engednek-e, nem tudom, t.i. Moszkva
még nem határozott ebben a kérdésben. Innen az Európai részekre eddig még
182

Mivel ugy boritékja, mint maga a levél is tintával van irva, másolatot nem készitettem róla. Repülő-postával lett
küldve. – B. I.

- 369 -

senki nem ment haza, ellenben az ázsiai részekre bárkit bárhová engednek.
Az első csoport már 3. hónapja fel van szabaditva (közöttük E. Jancsi is), de
az 1/3. része, amely csak haza hajlandó menni, még mindég itt van. Minket
küldhetnek számüzetésbe (jobban mondva a tegnapi naptól kezdve helyzetemet már is számüzetésnek számithatom), elhelyezhetnek rokkant-házba és
hazaküldhetnek. Amikor tehát hálát adtok a jó Istennek az eddigi kegyelmekért, kérjétek, hogy a továbbiakban sem hagyjon el és vezessen szeretteim
körébe.
Két utolsó levelemben, kértem Tőletek „Kötelezvényt” és a mintát is
közöltem; mivel eddig nem tudom, megkaptátok-e ezen leveleimet, és most
már sürgősen szükségem van reá, alább közölve a mintát, kérlek, ilyet küldjél
Te, Mama, Kató és Magdi külön-külön mindenki a maga részéről, és ajánkva
küldjétek el egy példányban cimemre, a második példányt pedig tartsátok
meg magatoknál.
Обьязательство.
Я Бендас Мария Юльевна, проживающая в УССР. Закарпатская область, Виноградовский район село Великая-Копаня № 99 беру на иждивение своего мужа инвалида Бендас Стефана Михайловича, досрочно
освобожденного решением Карагандинского областного суда с места
заключения. о чем собственноручно подписуюсь.
1954……. 					
aláirás
Бендас Мария Юльевна действительно проживает в УССР. Зак.
обл. Вин. рай. село В-Коп. № 99. Собственноручный подпись ее заверяю.
pecsét					Aláirás.
Mamáékkal is közöljétek ezen hirt, külön üzenve Mancinak, hogy legyen egy kis türelemmel, hazakerülök és megkezdjük a kurát, remélem Isten
segitségével, megkönnyebülést tudok neki szerezni.
Máskülönben a Ti csomagotok után Mamáéktól 2. csomagot kaptam, az
egyiket a 37-iket nov-23-án és a 38-ikat tegnap dec-7-én. Éppen megirtam és
bedobtam a nyuktázó levelezőlapot amikor megérkezett a biróság, és engem
az elsők között vettek elő, ugy hogy a lapon nem értesithettem őket felszabadulásomról.
Már két éve, valami ugy sugalmazta nekem, hogy 5-év, 5. hónap, 5. hét,
5. nap és 5. órát fogok ülni. Azt hiszem valamelyik levelemben irtam is eről,
de az omszki fiuknak ezt gyakran mondogattam, már nevettek is rajtam. Ez
a gondolat erőt adott nekem, hittem benne és most látom, hogy isteni sugalat
volt ez, mert valóban szinte percre igy is történt.
A birósági tárgyalásom is olyan csodálatos volt. Senkié nem volt olyan
rövid, 3. percig tartott. A kérdésekre felelve bemondtam nevemet, koromat,
mikor itéltek és mennyire. Milyen nemzetiségü? – magyar! válaszolom; ök
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csodálkozva néznek és kérdik, hogy maradt maga itt hiszen mi az összes
magyarokat és külföldieket elszállitottuk innen!? Röviden válaszoltam, nem
fejtegetve, hogy én nem vagyok külföldi – engem itt hagytak elfeledkeztek
rólam. – Miért itélték? Mert mint katolikus pap a szószékről szovjetellenesen nyilatkoztam kiemelve annak istelenségét és a felszólitásra nem voltam
hajlandó hitehagyott lenni. Amig a többiektől kérdezték szánja-bánja e stb.,
tőlem egy szót nem kérdeztek, összesugtak és kihirdették a felmentő itéletet.
Nov. 16-án elszállitották innen és minden lágerből a külföldieket, állitólag hazaszállitják őket. Székely Levente alezredes is elment akkor. Utolsó
levelem óta ideérkezett papjaink közül Terbán Miska (már selejtezve van) és
a kárpátaljaiak közül Szojma Iván Felsőapsáról egy fiatal fiu nyilt tüdőbajjal
és a beregszászi Varga Károly csendőr, akivel Ungváron a nagytömlöcben a
25. cellában együtt voltam.
Csomagot ne küldjetek, most el vagyok bőviben látva. Egészségileg jól
érzem magam, kedélyem jó, telve vagyok reményekkel. Kiváncsi vagyok,
Fedorcsák mit gondol és hogy fogadná ha egyszer csak megjelennék Veresmarton. Az Irma kérője és a Médi férje az az „apjukból” (из батькивщины)
való, vagy helybeli.
Ezekután mindnyájatokat számtalanszor szeretettel csókol:
Apu.
NB. András-napra a házigazdánknak sok-sok örömet egészséget kérek
a jó Istentől. – Huzd meg a fülét helyettem.
263. Magdolna lányomtól hivatalosan kapott 25. levelem
1954 december 15.
Érk: 1954 XII/30. cenzura nélkül.
Drága jó Apukám!
Itt küldöm az „обьязательстват” az igaz, hogy egy kis késéssel, mert
csak nemrég hoztam el a formát otthonról. Csak segitene és minnél hamarább
viszont látnánk Apukát.
Tegnap előtt voltam otthon András napra, Aput nagyon sokszor emlegettük és még egy társas lapot is irtunk, András volt a kezdeményező. Anyu
elküldi. Otthon mind jól vannak, egészségesek, Kató is volt otthon.
Az idő most itt nagyon csúnya, esős, a sár nyakig ér. A fát már haza
szállitottam, most már jó meleg lesz egész télen otthon, legalább nem fognak
hideg szobában aludni. Kató mondta, hogy irt Pista bácsi Munkácsra, állitólag a szűz földekre helyezik, az nem volna nagy baj, akkor én is oda költöznék egész biztos, ha máskép nem lehet, hát ugy is jó volna. Anyu is velem
tartana, biztos Kató is és Dani is.
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Miklós napra választások lesznek, hát állandóan Viskre futkározunk, de
az nem baj, választások után oda sem dugjuk az orrunkat.
Nagyon várjuk már haza Pista bácsit.
Kezeit csókolja Apukának Magdi.
Muszáj vagyok még Boritól is átadni az üdvözletet, mert itt ül felettem
és diktálja a nevét, habár olvasni nem tud magyarul semmit, csak a nevét.
264. Bendász István illegálisan (feketén) küldött 68. (42.) levele
Terektö, 1954. dec. 26183
+!
Érk. jan. 9-én 1955 (Édesanyám irásával van irva a dátum)
Édes jó Babykám és drága Gyermekeim!
A „Kötelezvény”-t pont szentestére (dec. 24.) kaptam meg, jobban
mondva került rendeltetési helyére, t.i. a cenzor kivette a levélből és átadta
a „különleges hivatalnak” (спец-часть(, ahol az „irataim” (bünügyem?!)
őrződnek. A cenzor a levélre reáirta ezt és ez ennek a rendje-módja; minden
esetben igy csinálnak. Elég egy kötelezvény is és igy többet ne küldjetek.
Én csak azért irtam többről, hogy esetleg választhassak a helyek közül, ahová menni akarok, de ugy látom az nem tőlünk függ. hazatérésünk még a levegőbe lóg és sokára elhuzódhatik. Az első csoporttal, – amelyben E. Jancsi
is van, – ugy tettek, hogy még egy „aktot” állitottak ki róluk a selejtezés
után, amely szerint az illető „teljes munkaképtelen és eltartásra szorul”, persze csak a gyengébbekről, felküldték ezek ügyét Moszkvába és még mindég (4-ik hónapja) várják az eredményt. E. Jancsinak is van ilyen második
aktja, de én ilyenre nem számithatok, hiszen a selejtezésem is csodálatos
módon, ténylegesen a jó Isten kegyelméből történt. Ujabban, itt helyben
nézik át az „ügyeket” és egyesekről leveszik a „különlegességi jelleget”
(спец-контингент) és igy mehetnek haza; ezek közé is nehezen kerülhetek bele, mert megfigyelésünk szerint, ezt csak az egyszerübb emberekkel
teszik meg, az intelligenciától és különlegesen katol. papoktól félnek. Jelenleg az a hir járja, hogy kijelölnek egy helyet, lehetőleg minnél vadabbat,
ahová számüznek bennünket, ahol ugy tartsuk fenn magunkat,ahogy tudjuk.
De meglátjuk mit hozz a jövő, ember tervez, Isten végez.
Már az Ilonka leveléből tudtam meg, hogy Ungváron voltál. Ilonka
ezeket irta Jancsinak: „A napokban nálam volt B. Pistának a felesége Babyka Manyácskával. Nagyon jól elbeszélgettünk, nem akart nálam aludni,
mert Lacinétól közelebb Neki a város. Jól néz ki Babyka, szép és helyes
asszonyka”. Ebből már következtettem, hogy a 66. sz- levelemet megkaptad. Máskülönben nagyon idegeskedtem a kötelezvény miatt, mert már
183

Boritékja hiányzik. Mivel maga a levél tintával van irva, másolatot nem készitettem róla. Ez volt utolsó levelem.
Ekkor már jogilag „szabad ember” voltam, de ténylegesen még őrizet alatt voltam. (B. I.)
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majdnem mindenkinek megvolt. Arra nem is gondoltam, hogy a 65. sz. levél nem fog megérkezni, mert egy idejét már letöltött (10-év) anyaországi
magyarral, Hircivel küldtem, aki felszabadult. Ki tudja, mi lett a sorsa. Remélem azóta már a 67. sz. levelemet is megkaptátok, amelyet légipostával
küldtem és amelyben értesitettelek, hogy dec. 7-én a biróság felmentett és
igy papiron én „szabad polgár” vagyok, de valóban őrizet alatt vagyunk,
mint előbb. Terbán is már fel van szabaditva, csak szegény Puskásnak nincs
szerencséje. Ő még E. Jancsinál is hamarabb volt kiselejtezve és amióta itt
van már háromszor szállt ki a biróság (650+450+130 ember ügyét vették
elő) és az ő ügyét még mindég nem tárgyalták. Kétségbe van esve szegény
ember, különösen azért, mert elviszik innen. Ugy hallani, hogy holnapután
elviszik innen a fel nem szabaditottakat, kb. 250, aki nem lett kiselejtezve
+ 200, aki ki van selejtezve, de a biróság nem mentette fel és + 9. aki ki
van selejtezve, de a biróság ismeretlen okból nem tárgyalta ügyüket (ilyen
Puskás is). Ezeket átviszik a szomszéd lág.-pontra és onnan ide hozzák az
E. Jancsi csoportjából a még ott maradt kb. 250. embert és itt az őrséget
leveszik. Ez csupán azt jelentené számunkra, hogy a végtelen pusztában
szabadon járhatnánk, ha volna valakinek erre kedve.
Csomagot egyenlőre ne küldjetek, mert elég az, amit Mamáék küldenek. Abban az esetben, ha Manci elmenne, mert utolsó levelében valami
olyasmit ir, hogy megkapta otthonról az iratait, – akkor majd ujból igénybe
veszem csomag-segitségeteket, de addig ne küldjetek. Irni azonban gyakrabban irjatok és mindenről. Milyen a hangulat, hogy esetleg haza is mehetek. Fedorcsák mit szólna hozzá, ha Veresmarton megjelennék és hogy
viselkednének az „ő hivei” abban az esetben. A másik ávio-ajánlott levelet
is megkaptam és annak soraiból ugy veszem ki, hogy Ti engem egész nyomorék-rokkant embernek képzeltek el. Én ismételten kijelentem, hogy az én
kiselejtezésem egészen csodálatos módon folyt le és sikerült. Ugy érzem, az
én egészségi állapotom egészen olyan, mint 1949-ben volt. Felettem csak az
idő járt el, az elmult 6. év és kissé fáradtnak érzem magam, ennyi az egész
változás –
Manyikának és Szmerekának külön fejezd ki hálámat a megemlékezésért.
Egressy Jancsin, Puskáson és Terbánon kivül van még itt velem 2. galiciai gör. kat. pap Káhánec József és Cialkovszki Péter, valamint 2. lengyel
róm.-kat-pap Szeverin Lajos (jezsuita) és Pientkovszki Vencel, van még
egy galiciai aposztata Prokopovics Lyubomir és egy volt lengyelországi
gör.-keleti tábori pap, Bilevics Miklós (fehérorosz).
Ebben a lágerben, amelyet „Sztepovij láger”-nek neveznek, papjaink
közül még ezek vannak.: Dzsezdében: Egressy Miska, Stecz és Szavcsuk
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(mind hárman ki vannak selejtezve); Dzsezgázgánban: Bokotey, Hafics és
Hrenyó; Rudnikban: Román Tóni és Horvát Guszti róm.-kat; Kengirben:
Lyachovics Mityu, Mikulyák és ott volt a megboldogult Duliskovics Viktor is. Az Ekibásztuszi lágert likvidálták és valahová ide kerültek Zombory
Mityu és Sztankaninecz Tóni a szerzetes is, de még nem tudom pontosan,
melyik helyre.
Szeretettel számtalanszor csókol:
Apu.
NB. A Vass Jóska által küldött cédulát megkaptam – Ő még a régi helyén van? Én a régi cimre irtam neki п/я 123.
265. Katalin leányomtól hivatalos úton kapott 16. levél
Beregszász 1954. XII. 28. 184
Érk: 1955 I/8.185
Drága jó Apuka!
Végre én is megszólalok néhány sorommal. Itt küldöm a mellékelt levelet amit Tetszett kérni.
Most itt tanítok, ami egy fokkal jobb a többinél. Közelebb vagyok a
világhoz. Innen könnyebb az utazás bár merre is mennék. A legfőbb, nem kell
gyalogolni. A központban lakom, az autóbusz a ház előtt áll meg.
Most, ha akarnék utazni, akkor sem tudnék, mert délelőtt és délután is
tanítok. Ez csak jó, mert egy kissé jövedelmező. Nagyon el vagyok foglalva.
Különösen ünnepélyek előtt, mert műsort kell előkészíteni.
Hallottam, hogy Pista kerül haza, bár már jönne, mert eléggé hiányzik otthon.
Most készülök hazamenni a tanítói gyűlés után. Ritkán járok haza.
Számtalan kézcsókkal Kató.
266. Puskás László pap- és rabtársamtól a terektei lágerből kapott levél
Megjegyzés: (Idegenektől, ugy otthonról, mint a lágerekből
rabtársaimtól illegális uton (feketén) kapott 17. levél)
1955. jan. 8.
Megjegyzés: Puskás László pap- és rabtársamtól a terektei lágerből
kapott levél közvetlenül hazautazásom előtt.
Kedves Pista!
„Bis repetita placet!” Annál inkább van jogom sőt kötelességem üdvözölni Téged védőszented ünnepén, mivel az VIII. 20-iki ünneplésnek nem
lehettem a részese. Hisz Te mindkettőtől elsajátítottál valamit: a mostani
szent Istvántól áldozatkészséget és állhatatos kitartást, áldozatkészséget a
184
185

A postai kockapecsét feliratán szereplő dátum és időpont.
Címzés: СССР Карагандинская обл. Джезказганский р-н. Станция-Теректы п/я 392/5-1 Бендас Степану
Михайловичу Feladó: Закарпатская обл. Береговский р-н с. Гать. Бендас
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krisztusi hitért – Tőle életet kért áldozatul az Úr isten és Ő ezt adta megfontoltan megtántoríthatatlan bátorsággal. Tőled Pistám, életed termékeny,
buzgó papi életed hat esztendejét kérte. És Te adtad öntudatos hittel és világos megfontoltsággal. Szent István pirosló vére mint vérpiros futó rózsa
dísziti a bethlehemi barlang bejáratát az Egyház akarata szerint mintegy
figyelmeztetve mindenkit, aki az isteni Kisdedet meg akarja közelíteni és
követni annak késznek kell lennie az áldozatokra. Együtt örvendek kedves
egyenlőre ismeretlen Családoddal, gyermekeiddel, híveiddel, hogy a hatodik fogságban töltött névnap után az Úr Jézus hozzásegített a teljes szabadsághoz. Kívánom, hogy maradéktalanul tudd élvezni ezt családod és jó
hiveid körében. Ne verjen le az ha esetleg látni fogod, hogy az általad vetett
evangéliumi magvakat kiszaggatták a Sötétség fejedelmének bérencei. Első
szent királyunk bátorságával, kitartásával fogj hozzá – nem az országépítéshez, de az egyházmegyénk építéséhez, az igaz katolikus meggyőződés
élesztgetéséhez.
Holnapi szent misémben azt fogom kérni két kedves Pistám (Ujhelyi
István) számára, hogy égi pártfogótok támogatásával kapjatok meg mindent
ami ideig tartó és örök boldogságtok eléréséhez szükséges. Isten sokáig éltessen – „ad multos annos!”
Baráti szeretettel ölel csókol Laci
Ст Бендас
1 барак, 1. секція
Barak szobai külön bejárat!
267. Magdolna lányomtól hivatalosan kapott 26. levelem
Megjegyzés: Ezen levél már nem talált a helyszínen, Egressy János
utánam küldte s már itthon kaptam kézhez.186
Január 12, 1955.
Drága jó Apuka!
Már elmult a karácsony is, egy félévet megint eltoltunk a tanévből és
sehol semmi. Mi már itthon elvoltunk telve reményekkel, hogy együtt karácsonyozunk. Nem baj a Jó Isten megsegit minket. Mindnyájan otthon voltunk, legalább egyszer egy évbe találkoztunk. Anyú Danit Munkácsra nem
engedte, nem volt rendes ruhája és ugy szégyen elengedni akárhogy.
Pistától kaptunk levelet pont a névnapjára érkezett meg és nagyon megörültünk, ha ő nem is érkezett meg, hát legalább a levél. Amióta azok a hirek
járnak, hogy jön haza, az emberek egész másak lettek, figyelmesebbek, kérdezősködnek és nagyon várják. A Fedorcsák véleményét nem tudom. Sőt itt
is melegen érdeklődnek felőle és nagyon várják.
186

Levelezőlap, cenzura nélkül. Каз. ССР Карагандинская обл. Джехказганский район ст. Теректы п/я 392/5.
Бендас Степану Михайловичу
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Ilyen csúnya tél már régen nem volt, mint ezidén. Óriási hó, rá jön az eső,
most ebből biztos olyan víz lesz, hogy rémes. Itt sokkal nagyobb a hó mint otthon.
Az otthoni hirekből nem sokat tudok, meghalt egy asszony Bóra Mária, Kádár Malvinának az anyja. Zsenit vakbélre operálták, szegény egész
lefogyott. Az Irma gavalérja, meg a Médi férje ide valók, nem jöttment.
Az Irmáé egy rém ronda verhovinec, párttag Szmerekovai, Csornaholova
mellett. Nem is állnék vele szóba, András dühös is és útálja, de a Mama
és a lánya egy zsákba fújnak, szegény férje András papucs alatt. A Médié
rendesebb egy kicsit. A többi lányok még ugy, mint én „aglegénykednek”.
Meg tetszet-e kapni az „обьязательствát”? Segit-e valamit? Sok szeretett
csókkal és kézcsókkal Magdi.
268. Bacsinszky Gyuláné Kaminszki Irén
levele lányának Bendász Máriának
Megjegyzés: A családtagok egymás közötti levelezése az én ügyemben (7.)
Beregszász I. 13. 1955.
Édes Babikám!
Régen vártuk leveledet, mert ahogy elmentél nem irtál semmit, nem
tudtuk elképzelni mi az a nagy hallgatás. Mi is nagyon örülünk, hogy már
Pista szabad és hol van, vagy még bent van? Mikor jön haza? Egyszer csak
váratlanul betoppan. Istenem milyen nagy öröm. Apa e napokban irt vagyis
kaptunk levelet, de még mindig csak várnak, mikor kerül rájuk a sor. Hát hiába türelmesen kell várni, nincs mást mit csinálni, pedig azt gondoltuk, hogy
Apa mint öreg munkaképtelen hamar fog haza jönni. Hát ehhez is szerencse
kell. Örülök, hogy a hizó jól adott. Hála Istennek, hogy sikerült ezidén is vágni, nagy segitség a háztartásban.
A miénk is szép volt, meg vagyunk elégedve. 35 l tiszta zsir volt és 3 l.
bélzsir, de az is szép, nyugodtan lehet használni. És van 6 db. szalonna.
Én már jobban érzem magam, már főzök lassan. Eléggé legyengitett ez
az influenza és ki is voltam merülve. Katuséknál is ott segitettem a disznóöléskor az övék is szép volt, neki is volt össze-vissza 40 liter zsirja. Örülök,
hogy most ők is vágtak, rájok fér.
Katusék után mi vágtunk, azután jött a karácsony, mosás vasalás takaritás sütés, ugy hogy karácsony után ágyba kerültem. Már három hete nem
voltam kint a városban, egész jól esik, hogy nem kell sehova menni. Tegnap
volt itt Kató varrt magának egy fekete szoknyát, csak rövid ideig volt.
Irod Babikám, hogy jösz Beregszászba illetve hozzánk, hát ennek nagyon örülünk, csak gyere örömmel várunk. Talán már kivárjuk azt is, hogy
Apa és Pista haza jöjjenek. Manci is irt, de a levele még nincs itt, csak Klári
táviratozta, hogy irt Manci. Már várjuk a levelét. Zsuzsinak már elég jól megy
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a zongora tanulás. Már várja Babi nénit, hogy fog zongorázni és énekelni.
A kis Gabi csendes jó kislány. Isti egy fokkal javult, már a bizonyitványa is
jobb volt, mindnyájan boldogok voltunk, hogy István már kezd kicsit javulni.
Danika ugye jól tanul? Különben ő komoly fiú és rendes. Hát Magdika hogy
van Micsóban? (ott tanit – B. D.). Kató mondja, hogy Magdi ujra növeszti a
haját igy hát rövid hajjal nem is láttuk, pedig biztosan jól áll neki.
Annáék hogy vannak? Mondja Kató, hogy meleg a szobátok, van most
fátok? egész nyugodt vagyok, hogy tudom, hogy meleg szobában vagytok.
Szegény Gabika mindennel törődik a fa is gond, de ő mindig előkeriti. Apának is küldünk csomagot. Irja, hogy gyüjti a pénzt az utra, most is küldtünk
50 rubelt. Szegény már jönne ő is haza, de olyan lassan megy minden.
Babika nagyon várunk.
Danikával együtt sok-sok szeretettel milliószor csókolunk.
Anyuék
269. Egressy János rab- és paptársamnak hozzám, már haza írt levele187
Amelyben utánam küldi, a lágerbe érkezett s nekem szóló leveleket és
röviden referál az eljövetelem után, a lágerben történt dolgokról.
Kanyuk = egy ökörmezői rabtársunk.
K. Tivadar: Karaffa Tivadar ungvári 70. éves tanitó és tart. százados,
rabtársunk.
V. Károly = Varga Károly beregszászi csendőrőrmester és rabtársunk.
József atya = Káhánec József galiciai pap- és rabtársunk.
E. Miska = Egressy Mihály, Stecz Bazil és Szavcsuk Miklós pap- és
rabtársaink.
Látnámosok = igy neveztük a lágerben azokat, akik már szabadulófélben voltak és igy a honvágy nagy volt bennük. Eredete: szolgált Egressyéknél
egy kis cselédleány, akire időközönként reájött a sírás. Sokáig nem volt hajlandó nyilatkozni sírásának okáról. Egy alkalommal azonban a sok faggatásra, könnybefuló hangon kitört belőle az ok: „látnám az anyámat”.
P. Laci = Puskás László ungvári pap- és rabtársunk, aki bár aktivált
rokkant volt, biróság elé nem terjesztették ügyét.
Kedves Pistukám!
Remélem a legjobb egészségben és megnyugvásban találnak e soraim,
kipihenve a hosszu távollét és nagy ut fáradalmait. Mily nagy kegyelem a
Mindenhatótól, hogy az éveken át táplált legbensőbb kivánságaid teljesültek
187

Levelezőlap: УССР / Закарпатская Область / Виноградовский Район / Великая Копаня / № д 99./ Бендас
Степан Михаилович
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s ott vagy már a Téged oly nagyszeretettel váró kedves családod körében.
Pistukám! Nagyon hálás vagyok Neked, hogy családomnak elvitted élőszóbeli üzeneteimet. Ilonkám leveléből látom, hogy ottléted olyan hatással
van reájuk, mintha én magam lettem volna otthon az alatt a rövid idő alatt.
Megnyugvásuk, reményűk azóta is fokozódott. Nálunk azóta sok minden
történt. Utánad 3. napra hazament a bajuszos Kányuk Ökörmezői, majd 5.
napra K. Tivadar – Karaffa Tivadar 70. éves ungvári tanitó és mások. Tiv. irt
utközből. Nem utazott olyan jól mint Ti, becsapták, elindulása előtt csomagot-pénzt kapott, de beteg is irta. Féltettem vajjon épen érkezik-e haza. Ugy
látszik azonban jó fából van faragva, mert Károly felesége irja, hogy már irt
Neki Ungvárról Tivadar, hogy a szeptemberiekből kb. 30 ment haza azóta.
Ha megy József Atya, ő viszi levelem. E. Miska, Stec és Szavcsukék mult
hó 23-án jöttek ide. Ők is várják hazaindulásukat. Most már szprávka sem
kell, elég a levél bemutatása, ha ez az otthoniak elfogadják. Tegnap érkezett
egyenesen Moszkvából bizottság és hivatalosan kijelentették miszerint márc.
15-ig mindenki hazamegy innen. Pár nap előtt lejött 60 látnámosnak az ügye
– ez nem pletyka – lehet, hogy Jancsi is köztük lesz az iskoláját neki. Én, mint
tapasztaltad, megnyugodtam, átadva Magam a jó Isten akaratának, várom a
bizottság munkájának eredményét, akik hetekig itt a helyszinen intézték a
hazainditást. – Azóta itt nagy buránok voltak napokon át, nagy a hó, napok
óta 35–40 fokos hideg van. Fütünk éjjel-nappal a szénadagot megsokszorozták – P. Laci ügyében változás azóta nincs. Dzsezdék rudnikot likvidálták,
sok jött olyan látnámos Laciékhoz, akik akt. vannak, tehát biróság fog jönni.
– Mellékelem apósod lapját Magdikád levelét külön boritékban egyidejüleg
küldöm. Több leveled nem jött.
Babykának tiszteletteljes kézcsókjaimat idefogva gyermekeiddel együtt
meleg és sok szeretettel ölel
Jancsi.
270. Egressy Mihály rab- és paptársamnak hozzám, már haza írt levele.
II. 9.
+! Kedves Pista!
Január 23-án, nyitott teherautón, öröködbe léptem, várva, hogy
nyomdokaidon, haza kerülhetek én is. A sokat igérő körülmények, arra
mutatnak és még többet beszélő leveled az útból, szinte húz, hogy már
induljunk. 4 évet Dzsezdében töltve, rokkant és a végén felmentett lettem. Mindég tudtam, hogy ügyes fiu vagy és így ez sem ejt csodálatba,
hogy előbb mentél haza, amihez őszintén gratulálok. De ne hogy nagyon
el puhulj, arra akarlak kérni, ha teheted, írj Icámnak, s nyugtasd meg az
általános sorsról, annál is inkább, mert itt van egy moszkvai bizottság,
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amely helyben intézkedik ügyeinkben s én is megírtam ezt. Ha tehát nem
esik nehezedre, nyudtasd meg, erre kérlek. – Mind ismered az „a-rabok”
életformáját, erről nem kell írnom. Veled Stec L. és Szavcsuk M. jöttek
ide. Mást nem írhatok, légy szíves add át kézcsókjaimat, Téged ölelve,
kiván minden jót öreg barátod
Egressy Mihály

271. Bendász István hivatalosan küldött 19. levele188
Levelezőlapok
amelyeken lágeri cimeimet közlöm.
1) 1950 ІІ/17 – 1950 ІІІ/1: Караганда 7 п/я 16/5.

2) 1950 III/1 – 1951 VIII/1: Караганда 7 п/я 16/7.
Ugyanezen láger cime megváltozván
1951 VIII/1 – 1951 ІХ/24: Караганда, глав. почта п/я 16/1/1.

3) 1951 ІХ/24 – 1952 ІХ/24: Караганда, глав. почта п/я 16/1/4.

4) 1952 ІХ/25 – 1952 ХІІ/1: Караганда, п/о Дубовка п/я 16/3–5.
Ugyanezen láger cime megváltozván
1952 ХІІ/1 – 1953 VII/7: Караганда 25 п/я 419/11-1. пос. Дубовка

5) 1953 VІІ/17 – 1954 ІІІ/15: гор. Омск п/я 123.

6) 1954 ІІІ/25 – 1954 VIII/2:

Казахская ССР

Карагандинская область
Рудник – Джезказган п/я 392/2-2
7) 1954 VIII/2 – 1955 І/1:

Казахская ССР

Карагандинская область
Джезгазганский район
станція: Теректі п/я 392/5.
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Bendász István hivatalosan küldött levelei között 19-es sorszámmal megtalálhatóak a levelezőlapjai. Ezeket azért
gyűjtötte össze, hogy rabságának helyeit és időszakait rögzíthesse.

Képek
Bendász István
életének lágeréveiből
(1948–1956)

1949. május 27.
- 382 -

1949. július 30.

- 383 -

Bendász Isztván atya 1950. január 13-án kelt levelének eredetije
(jobbra) és láger utáni aláírása (fent), melyben kódolva írta
meg családjának száműzetésének első állomáshelyét.
- 384 -

- 385 -

1950. december 30.

- 386 -

- 387 -

- 388 -

A „Feljegyzéseim fogságom idejéből” című munkával együtt hazaküldött ceruzarajz, 1950. szeptember

- 389 -

- 390 -

1955. január 18.

- 391 -

- 392 1953. szeptember

Sztálin halála után a szovjet rendszer meg akart szabadulni a raboktól.
Hazaengedték azokat a rokkantnak nyilvánított rabokat, akiknek a családja
vállalta az eltartását. A család három eltartási igazolást küldött. Felesége a
felsőveresmarti (nagykopányi) Kató lánya a gáti, Magdi lánya a viski községi
tanács előtt tett nyilatkozatot. Mindhárom megmaradt. A képen felesége 1954.
december 3-án tett nyilatkozata látható.
- 393 -

- 394 -

- 395 -

- 396 -

- 397 -

- 398 -

- 399 -

