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Kosztyó Gyula – Kárpátalja 
id. Kosztyó Gyula hozzátartozó visszaemlékezései édesapjának, 
elhunyt Kosztyó Gyulának (1926–1987) „málenkj robot”-os emlékeire

– Szeretném megkérdezni, hogy az édesapja mikor születet, milyen vallásban keresztelkedet és 
vallásosként hunyt-e el?
– 1926. február 2-án.
– S milyen vallású volt?
– Görögkatolikus. Születet és végig görögkatolikus vallásban halt meg, 1987-ben.
– Milyen nyelveket beszélt?
– Kimondotan magyart. Magyar nyelvű iskolát végzet és gazdálkodot. Nagy tanulmá-
nyai nem voltak.
– Az 1941-es népszámláláson milyen nemzetiségűnek tartota magát?
– Magyar, magyar. Családjával együt.
– Társadalmi rétegződésen belül?
– Közepes paraszt. Kisbirtokon gazdálkodtak. Tizenegy gyerekkel, megélhetek belőle.
– És konkrétan most az összegyűjtésről és elhurcolásról. Maga az összegyűjtés az mikor kezdődöt?
– Hát az, az negyvennégy novemberében, és Dédában a mostani első világháborús em-
lékműnél volt a gyűjtés.
– Arról nem mesélt az édesapja, hogy esetleg mit csinált?
– Hát arról nem. Nem tudok, semmit, azt tudom, hogy hát iatalon.
– Hány éves volt akkor?
– Tizennyolc éves. De ot volt a többi testvére is, három testvérével viték őket.
– És mi alapján választoták ki őket ot? Tudomásukra adták?
– Nem. Egyszerűen 18-tól 50 évig, kimondotan csak munka, munka szempontjából szál-
lítoták őket kötelezően.
– És esetleg arról valamit, hogy valakik mentesülhetek ez alól?
– Hát esetleg olyanok akik, akik beálltak a kommunista rendszerbe. Besúgónak és azok, 
azok kaptak ilyen kibúvót.
– Mikor indultak elfelé, akkor valamit vihetek-e magukkal, vagy megszabták-e nekik, hogy 
mit kell vinni?
– Hát háromnapi kaját, meg hát ruhát, ki hogyan tudot öltözködni. Kinek mje volt, már 
az ilyen a hideg időre felkészülve.
– És hány embert, férit hurcoltak el?
– Hát...
– Nőt hurcoltak el egyáltalán?
– Nem. Fériakat vitek tizennyolctól ötvenig. Kimondotan csak munkára. Legalábbis 
ezt mondták meg nekik, hogy három napra mennek, és utána jönnek haza.
– És az édesapja volt-e katona valamilyen seregbe’?
– Nem volt. Nem volt katona, mert huszonhatos születésű volt és még magyar katona 
nem lehetet. Csak levente-iskolát végzet. Arról mesélt mindig, hogy levente-iskolába 
volt, de a háborúban nem vet részt.
– S tet e valamit a helyi pap?
– Hát a helyi pap tet egy olyat, hogy az első toborzások előt hallotam, olyat meséltek, 
hogy iatalok kimentek a bégányi vasútállomásra és várták a vonatot dalolva, hogy men-
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nek a Szovjetunióba dolgozni három napra. És akkor a körzeti papunk mondta nekik, 
hogy menjetek haza iúk, mert nem tudjátok, ti hova mentek. Haza is jötek, de egy pár 
nap múlva utánuk jötek, összeszedték őket és viték őket, ténylegesen.
– És akik esetleg nem jelentek meg, azokkal szemben voltak valamilyen feljelentések?
– Hát meséltek, keresztapámról is hogy az erdőben bújkált és na, hát az nem ment el. Hát 
it a Csizajon és a másik erdőben bújkált, vitek nekik enni egy-két évig, míg elcsitult. Aki 
megúszta meg, akit feljelentetek, azokat meg elítélték. A népbíróságok.
– És mikor elindultak volna, tudtak-e valamit arról, hogy léteznek a közelben gyűjtőtáborok?
– Hát ők arról nem tudhatak. Beregszászban gyűjtöték őket össze. Aztán mentek Szoly-
vára, gyalog. Ot a kialakítot táborokba kerültek, meg saját maguk csinálták a tábort. 
Dolgoztak kolhozokba, ot malmokban ilyen helyekre osztoták fakitermelésre. Ők arról 
nem tudhatak milyen munkát fognak végezni, mert szerintem akkor fele se ment volna.
– Most néhány kérdést az utazásról. Vajon mennyi ideig tartot, arról mesélt-e valamit az édesapja? 
Mennyi ideig tartot, vagy milyen útvonalon mentek, esetleg a vagonokról, azok körülményeiről?
– Beregdédából mentek Beregszászba. Beregszászból pedig Szolyvára gyalog. Szolyván 
időztek sokáig azt mesélte, és majd onnan-onnan mentek át később Szamborba, Sztarj 
Szamborba mentek. Oda, de ot is gyalogosan, főleg mert mivel a síneket a partizánok 
felszedték, meséltek ilyeneket, meg lezsírozták, hogy ne tudják elvinni a magyarokat a 
ruszin felkelők, mindig úgy mondták a ruszinok. És gyalogoson mentek Szamborba ki-
merülve ot sokan elpusztultak.
– És az út során mivel élelmezték őket?
– Hát volt a háromnapi kajájuk. Mindig azt mondta, nagyon beosztoták a szalonnát. 
Mert útközben nagyon keveset, nagyon keveset kaptak enni, főleg semmit. Mindig azt 
mondta, a sós halat, meg a vizet iták a folyókból, a hágón mentek a Kárpátokon át. 
Ez volt az ellátás.
– Mosdás, tisztálkodás?
– Csak az erdőben.
– És az ilyen körülmények közepete voltak-e szökések?
– Hát, azt nem tudom megmondani, de egy szökésre emlékszem, amit magyaráztak it 
az egyik szomszédunkban, az öreg bácsi elment és egy pihenő alkalmával megkérte az 
egyik őrt, hogy engedje be a szükségletére az erdőbe és mire kjöt, elmentek. Ő meg ha-
zajöt. Felesége meg visszaküldte. Ő meg visszament. Még Szolyván utolérte a transzpor-
tot, beállt közéjek, megjárta Grúziát, Donbászt. Voltak ilyenek.
– És arról meséltek e valamit, hogy kik vigyáztak rájuk, hányan lehetek ezek, és hogy megszab-
ták, hogy mit szabad volt?
– Hát, hogy mondjam (mosollyal jegyzi meg a következőket). Édesapám mindig azt mond-
ta, hogy rájuk a cigányok vigyáztak. De nem tudtuk, hogy minek gyerekkorunkban. 
Később jötünk rá, hogy ezek nem cigányok voltak, hanem ezek a köztársaságból a 
türkmének, a kazakok, a csircsikek ezek a, ezek a fekete nemzetiségűek, és tudják, a 
magyar embereknek ezek mind feketék voltak, tehát csak cigányok. Azt mondták, a 
magyar emberre cigány vigyázot, puskával szurkálta. Na, hát persze azok nem értet-
tek semmit úgy, hogy kommunikálni sem tudtak velük, mert azok még oroszul sem 
tudtak úgy, hogy nagyon, nagyon rossz volt. Azok... azok direkt olyan embereket hoz-
tak ide, akik még véletlenül sem szereték a magyart. Sajnálják, onnan hozták a Kauká-
zusból az őröket, ezeket a feketéket. Erről mesélt.
– A ruházatuk, az saját ruházat volt?
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– Saját ruházat, ők rabruhát nem használtak. Csak civil ruhában voltak végig. Ki med-
dig ment. Ő Szambortól tovább nem utazot. De addig nekik nem volt csak annyi ruha, 
ami rajtuk volt, rongyok, cipők, amit tudtak ilyen civil ruházatot beszerezni. Meg ot se-
gíteték őket ezek az otani emberek, mindenkinek löktek valami ruhát magyarázta, va-
laki adot egy rossz kabátot nahát így éltek. Meg aki meghalt ugye megmaradt a ruhája 
hát elosztozkodtak szerintem is így lehetet.
– Sikerült-e együt maradni ismerőseivel, családjával?
– Családjával együt volt. Miklós bátyámmal Szamborban. Meg dédaiak közül Kosztyó 
Gáborral, meg több emberrel voltak együt, mert egyszerre viték őket, aztán akik erő-
sebbek voltak, azok mentek tovább Donbász irányába, válogaták az erősebbeket, a gyen-
gébbek maradtak ot és akkor így választoták őket kifelé. Édesapám is azért jöt haza, 
mert hastífuszt kapot. És bedobták a pincébe félholtan a halotak közé, és akkor az egyik 
bátyja, aki ot volt – a Miklós –, az vit neki enni meg inni egy salánki szakáccsal, és így 
megmaradt. Engedték haza őket később, egy év múlva.
– És így ezzel kapcsolatban, hogy az út során akkor voltak-e halotak?
– Hát, amit ő mondot el, hogy az úton gyengélkedők voltak, de ilyen hogy megöltek 
volna valakit, vagy ilyenről nem emlékezet, de Szamborban már igen. Szolyván nem 
sokáig voltak ot.
– Nagy mennyiségben voltak halotak?
– Szamborban igen. Szamborban sokan. Arról mesélt, hogy Szamborban nagyon sokan 
voltak betegek, mert ők Szolyváról hamar elmentek.
– És velük mi let?
– Azt nem mesélte. Meg nem is nagyon mesélt addig szegény, míg, mivel a rendszer volt, 
ez a kommunista rendszer és féltek is szegények. Senki nem mesélt akkoriban erről, csak 
mesélgetek ilyen mese alakjában, leültünk és mesélgetünk, mintha mese lenne, de nem 
mondták konkrétan a dolgokat, mert féltek. Majd már később egyik is, másik is.
– Ot a lakhely abba’ a lágerben, abban a szambori lágerben, annak jellemző volt-e a túlzsúfoltság, 
vagy voltak-e olyan alapvető tárgyak, mint például ágyak, párnák, takarók?
– Priccseket emlegetek. Vas-fa priccs. Ha egy szál pokrócot kaptak. Hát ugye, akik meg-
haltak, azok ruháiban jártak ki munkába a hidegbe.
– Nagy területű volt ez a láger?
– Azt mondta, nagyon nagy volt. A Sztárj Szamborig és a Novj Számborig összeért a tábor.
– Főleg miből épült a tábor?
– Főleg fából.
– Ők építeték?
– Építeték, bővíteték, fakitermelésre jártak, malomba jártak. Még ez volt a legjobb 
munkájuk, mikor a malomba mentek, mert akkor legalább annyi liszt volt, amennyi a 
ruhájukon volt, le tudták rázni vízzel megeték azt. Mindig azt mondta, hogy a zsebbe 
viték a lisztet, meg a korpát.
– És tudták azt, hogy hol vannak esetleg?
– Annyit, Szolyváról mentek gyalog, hogy mennek, mennek, hát voltak ilyenek ru-
szinok köztük, és azok már egy kicsit beszélték a nyelvet, hát kérdezősködtek, de a 
néppel nem tudtak, nem volt szabad nekik beszélni a lakosokkal nem, nem tárgyal-
hattak, nem beszélhettek.
– Nem beszélhetek ők, vagy nem tudtak?
– Nem. Aki tudot is volna, de nem mert. Mindenhol, a munkában is őrök voltak velük.
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– És az őrökkel milyen volt a kapcsolat, tehát alárendelt szerepük volt, vagy ilyen emberséges?
– Hát mondta, hogy volt, aki cigaretát adot nekik, voltak, aki még azt sem engedte, 
hogy egyenek normálisan. Az emberek különbözőek. Még ot is.
– Milyen más nemzetiségű volt még vele, akit összegyűjtötek?
– Hát ő nekem annyit mondot, hogy főleg a magyarok Kárpátaljáról voltak. Mon-
dom, a salánkiakkal voltak együt, ezt mindig emlegete. Dédaiak, homokiak. Hát ők 
is tömörültek a saját...
– Hát ilyen, hogy német, vagy esetleg más?
– Nem, azokról német nem mondta, és pár sváb volt velük, sváb nemzetiségű, az az úgy 
a német, de úgy nem emlegete, hogy többen letek volna.
– A táborban volt valamilyen nyilvántartási szám, esetleg ami alapján azonosítoták őket?
– Hát szerintem valami névsor biztos volt, amit összeállítotak, erre nem tudok konkrétan.
– És próbálták-e az ilyen nehéz lehetőségek közepete segíteni egymást, és ha sikerült, akkor miben?
– Segítetek, mert ez a Kosztyó Gabi bátyám is kántor volt, és ő ot végzet nekik így misé-
ket, imádságokat levezetet nekik. Többen összegyűltek és az öreg ot tanult meg oroszul, 
oszt haza is jöt, ugye a lágert kibírta végig és kilencven évig it volt kántor még utána, 
mert fogadalmat tet, hogy ha őt onnan a pokolból a Jó Isten hazahozza, akkor ő ingyen 
kántor lesz, és azt it is temetük el, végig kántorosodot. És az tartota őket össze egy ki-
csit, mert ilyen tanultabb emberek náluk, velük nem voltak. Mint papok vagy mérnökök, 
vagy it főleg munkások, munkaerő.
– Tehát akkor így összetartottak, de voltak-e példák esetleg széthúzásra, vagy problémáik 
voltak-e egymással?
– Hát ezt, azt én konkrétan nem tudom megmondani, sajnos.
– Volt-e rá példa, hogy besúgók vagy esetleg?
– Azok, az mindenüt volt, az mindenüt volt, szerintem. Ez saját véleményem, de sze-
rintem ot mindenüt.
– Sikerült-e ilyen, például ilyeneket tenni, hogy például kjártak éjszakánként?
– Á nem, nem. Szúrós drótal körbe voltak, volt egy kapu azt mondja, azon hordták ló-
val befele a kaját, meg ilyen élelmet, de ot gyalog mentek munkába, gyalog jötek vissza.
– Milyen betegségekről mesélt az édesapja?
– Hát főleg a tífusz. Ő is hastífuszt kapot, ami sajnos egész életében elkísérte.
– Orvosi ellátásra volt lehetőség?
– Hát ot nem, nem volt. Ot csak az orvos – azt mondta – csak, hogy csak húzot egy 
csíkot a neve alá, akkor azt már dobták a pincébe, az egy épület volt a pincébe. És ot 
már nézték, aki már reggel nem mozdult, azt viték szekérrel, amelyik mozgot, azt ot-
hagyták. Hát ő is ot volt lent. Említetem Miklós bátyám’, meg Salánkról volt egy em-
ber, az valamilyen Béla, az volt szakács, és azok teát hordtak le neki. Így maradt meg, 
máskülönben ő is otmaradt volna.
– Tehát akkor ilyen temetésre nem volt lehetőség?
– Persze, temetésre nem volt semmi.
– Említetük az előbb, hogy ilyen vallásgyakorlásra volt lehetőség?
– Hát azt csak ez a Gabi bácsi, igen, ez végezte nekik.
– S tudtak-e valamit esetleg othonról, tehát, hogy innen például üzentek-e nekik, vagy?
– Nem, nem volt. Annyi volt hozzá, hogy még Beregszászba vitek be nekik enni – mert 
ot voltak pár napig, azt halotam – az asszonyok. És még voltak, akik elmentek Szoly-
vára is. Vitek enni nekik. Mikor már halota it a nép, hogy Szolyván vannak, sokan el-
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mentek szekéren meg gyalog. Az asszonyok vitek ennivalót nekik meg ruhát. Így ezt 
hallotam. De azt, hogy tovább már nem.
– És így, hogy cigareta, esetleg alkohol, ruházkodás?
– Semmit nem, meg nem is volt. Az egyszerűen nem.
– Voltak esetleg ilyen lehetőségek arra, hogy megünnepeljék bent a …
– Hát csak egymás közt az egyházi ünnepeket. Azt, így hallotam mindig, hogy a Gabi 
bácsi, ő volt a papjuk. Úgy is nevezték, Gábor misének. Még hazakerültek, ithon is azt 
mondták, ha az öreg ment a templomba, a pap meg nem volt ithon, hogy Gábor mise 
lesz. És nahát ennyi, amennyit hallot az ember, azt tudja csak.
– Megtanult-e esetleg oroszul, vagy valamilyen nyelven?
– Hát nem. Nem. Oroszul nem tanult meg. Hazajöt, egész életében magyarul beszélt, 
oroszul semmit. Nem is akart. Ezek után én sem szeretem volna oroszul megtanulni, ha 
így átmentem volna ilyen dolgokon.
– És nem mondta-e esetleg azt önnek az édesapja, hogy esetleg elvesztete, feladta a reményt, hogy 
esetleg hazatérjen?
– Fel nem adta. Csak hát azt, azt nem tudom, hogy mikor ő ot feküdt a halotak közt, 
hogy mit gondolt, azt sajnos nem tudjuk meg. De szerintem nem adta fel, mert hazajöt, 
és egy-két év alat rendbeszedte magát, a kolhozba beállt, be kellet állni, és izikai mun-
kán volt egész életében. Mert hát jobbat nem is kaphatot volna. Még egy egyszerű, egy-
szerű izikai munkától jobb helyre nem is engedték addig.
– Már így a munkánál tartunk akkor, esetleg ott a táborban ott hol, mit dolgoztak? Ahogy 
az előbb említette.
– Malomba jártak, amit emlegetet. Fakitermelésre jártak. Aztán ot valami kolhozba 
jártak. Hát főleg izikai munkára mentek. Ahová kellet munkás, ők ot dolgoztak. Az 
erősebbeket viték tovább vonatal Donbászra, meg ahova kellet. It meg maradtak 
ezek a gyengélkedők.
– És tehát akkor erőltetet munkatempóról beszélünk?
– Hát, ki hogy tudtak kiből kihozni.
– És egymást próbálták segíteni az ilyen munkában?
– Hát remélem, mert neki is volt két testvére, hát segítetek rajta.
– Valami izetést?
– Fizetést nem kaptak semmit. Utána sem, közbe sem. Ünnepekre mindig mondták, kap-
tak valami teába olyan kis... kis pálinkafélét tetek bele nekik. Vagy amikor volt valami 
ünnep, meg nagyon hideg volt, akkor kaptak valami erősítőt. De nagyobb... nagyobb té-
telben semmit.
– És akkor most a hazatéréssel kapcsolatban. Tehát amikor hazatért, eldöntöték a lágerben, 
hogy hazatér, arról nem mesélt semmit az édesapja, hogy kiket, és mi alapján térhetet valaki 
haza? És ő hogy, miért engedték haza?
– Hát őneki egészségi állapota volt. Többen egyszerre jötek haza, és hát egy jó év körülbe-
lül, úgy emlékszem, egy jó évig volt ot. Mert a másik tavasz fele mondta, hogy jöt haza.
– Hogyan tért haza, tehát hogy milyen úton? Tehát gyalog, vagy…
– Hát gyalog, főleg gyalog jötek. Meg onnan vonatal jötek, nem tudom meddig, azt me-
sélte, hogy Munkácstól majdnem gyalog jötek haza.
– Tudtak-e esetleg üzenni, hogy jövünk haza, vagy?
– Hát nem, ezt senki nem tudta. Úgy állítotak be, hogy az anya és a lánytestvére mind a 
mezőn voltak. Hazajöt, bement a házba és leült.
– És megtudta-e esetleg, hogy más embereket is telepítetek ki és esetleg erről mesélt-e?



305

„Malenkj robot” interjúkötet

– Hát erről nem mesélt, de mikor ők hazajötek akkor már…
– Tudot-e értesíteni több más embereket, akiket esetleg behívtak, vagy valami?
– Hát akkoriban nem sokan jötek haza, mert még akiket Donbászra vitek, azok még 
évek múlva jötek. Egy-két év múlva. Tehát ő még úgy volt, hogy hazajöt és azt sem tud-
ta, hogy a többiek merre vannak, élnek-e vagy halnak.
– És újabb behívások nem voltak?
– Utána nem vitek már, behívás nem volt nekik. Ő már ithon volt, csak ugye gyengélke-
det. Utána meg földet elveték, gazdaságot elveték és kolhozba kellet menni.
– Az ithonmaradtak, azok hogy fogadták?
– Hát az ithonmaradtak…
– Mesélt a hazaérkezésről?
– Hát lánytestvére volt öt, ithon volt az édesanya, édesapja. Ugye az édesapja egyházi al-
kalmazot volt, nem pártvonalon volt. Egyik testvére se volt pártba bent, a kommunista 
pártba. Úgy hogy semmi jó nekik nem volt.
– És amikor hazaérkezet, akkor esetleg hozta valamelyik más dédai lakosnak a halálhírét, vagy 
hozzátartozónak a halálhírét?
– Hát vagy ketőt-hármat mondot, de én konkrétan nem emlékszem, hogy kiket, hogy 
akik ot haltak meg. Azt hozta igen.
– Miután hazaérkezet az első napokban, tehát nem lehetet egy egyszerű dolog, így a belerázkódás…
– Szerintem nem. Szóval ők le voltak nagyon gyengülve, betegen, és zárkóztak. Nagyon 
féltek. A besúgóktól. Hát semmihez nem kezdet. Hanem elkobozták a lovakat. Vetőgé-
pet. A pajtánkat leszedték a két pajtát, a csűrt az állatokkal. Lovat, szekeret, vetőgépet, 
kádat, ami csak mozgot, termény, mindent be kellet szolgáltatni. És akkor a kolhoz let.
– Munkát csak a kolhozban kapot, igaz?
– Máshol sehol. Ot is farmi munka. És csak szigorúan izikai, sehova nem alkalmazták 
őket. Ha let volna... let volna rá mód, akkor se tudot menni máshova.
– Jöt még valaki vele haza?
– Azt nem tudom. Jötek többen, de hogy kik?
– De a nagyobb hányaduk az otmaradt?
– Hát persze. Maradtak ot sokan. Ők csak egy páran jötek akkoriban haza, az egészségi 
állapotuk miat. Őket csak úgy engedték, hogy ithon haljanak meg. Körülbelül, én gon-
dolom, így az orvos.
– És így a környezete, miután hazaérkezet hősnek tekintete, vagy áldozatnak?
– Hát, azt nem tudom, de hogy kirekeszteték a faluban az iteniek, a vezetők, az biztos, 
hogy meg voltak bélyegezve. Nem a nép szemében, hanem azok szemében akik…
– A politikai vezetők?
– Megalkuvók voltak. Igen, meg a betelepült pártitkárok előt, meg ezek bélyegezték. 
A falu előt nem, mert a falunak minden, majdnem minden családból elvitek egy em-
bert. Tehát mindenki tudta, hogy mi az, hogyha hazajönne, vagy... vagy meg a halálhí-
re ugye jöt, és... és az egész falunak, mindenkinek volt hozzátartozója.
– Így az utóhatásokra rávilágítva, volt-e egészségügyi problémája, esetleg a robot miat életében?
– Hát a hastífusz, az. Meg a tüdejével volt, igen. Abban is halt meg. Végig. Csak annyi, 
hogy jó erős izikumú ember volt, felépítésű és szerete a munkát (felsóhajt).
– És, hát gondolom, akkor vállalt gyereket. És hány gyereke volt?
– Egy gyereket vállalt. Sajnos. Egyet, engem. Több gyereke nem volt, sajnos.
– Az idő múlásával mikor beszélt először erről a robotról?
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– Hát, úgy robotról sose beszéltek, csak emlékszek rá a hatvanas évekből, öt-hat évesek 
voltunk és akkor így este leültünk, télen beszélgetek az öregek, meséltek, és akkor ezt 
úgy mondták el nekünk, mintha mese lenne. Ők is csak sutogva beszéltek róla, és akkor 
mi pár valamit kifüleltünk rákérdeztünk, akkor mindig azt mondták, hogy ez a mese volt 
egy ilyen, volt egy olyan és akkor így befoglalták mesébe, nehogy a gyerekek elmond-
ják valakinek, hogy it beszélgetek valamiről. Csak így egymás közt. Hosszú téli estéken 
kártyázgatak, beszélgetek, és akkor ők is csak, konkrétan nem nekünk mesélték, hanem 
egymást, egymásnak mondogaták el ki hogy volt merre volt ilyen eseteket, de.
– Esetleg nem fenyegeték-e meg, hogy ne beszéljen róla?
– Nem hiszem.
– Tehát ilyen hallgatási fogadalmat sem kellet tennie?
– Nem, nem, nem.
– Ezért a meghurcolásért kárpótlásban részesült a fogságért?
– Hát kárpótlásban részesült. Az édesanyám vete ki személyesen, de nem tudom most pon-
tosan megmondani, hogy mennyit. Azt tudom, hogy a feleségem nagyapja az ot halt meg.
– Ő ki volt?
– Csók Pál. Azt is négy gyerek, kisgyerektől, tízéves gyerektől viték el. Az kapot 198 
ezer forint kárpótlást. Csak papíron. Mert sajnos csak 93-at kaptunk kézhez. Olyan 
arányban váltota be a magyar állam, hogy egyik zsebébe adot, a másikkal kivete a ke-
zéből. Egy emlékműre volt jó, a sírját megcsinálták belőle.
– És ahogy az előbb említetük az elkobzot vagyon, vagyona, amit a kollektivizálás során be kellet 
szolgáltatni, tehát a vagyonáért, a földért kapot-e valamilyen kárpótlást?
– Semmit. Egyáltalán semmit (kissé felháborodva jegyezte meg).
– Tehát ilyen nyugdíj-kiegészítésben sem részesült.
– Semmit, egyszerű nyugdíj. Kiegészítése nem is lehetet, csak nyugdíja, amit sajnos ugye 
’87-86-ban megkapta és ’87-ben meghalt. Úgyhogy egy... egy szűk évig élvezte a nyugdí-
jas éveit. Minimál nyugdíjat.
– És volt-e olyan alkalom, hogy hát ilyen megemlékezést nem lehetet tartani, de esetleg visszagon-
dolt, vagy valamilyen fajta formában megemlékezet-e azokról, akár ilyen családi körben arról az 
élményről, hogy elviték, vagy lágerben volt?
– Hát megemlékezések, csak minden évben, mármint én emlékszek – gyerek –, novem-
berben volt. November 1-jén mindenszentek ünnepe volt. Annyi volt engedélyezve, 
akkor mentünk a temetőbe gyertyát égetni. És akkor mindig elmentünk az első világhá-
borús emlékműhöz, a szoborhoz, ahol gyülekeztek, és ot mindenki gyújtot gyertyát. 
Mindenki mondta, oda kell menni gyertyát gyújtani. Akkor azt engedték. Ha rossz volt 
az idő, akkor othon egy deszkát letetek, és akkor arra rárakták a gyertyákat a testvé-
rei mind, és akkor ot imádkoztak. Azokért, akik ot maradtak, meg csak így csendben. 
Nyilvános megemlékezés még-még egyházi szinten se templomban szóval nem volt 
ilyen. Csak ilyen csendes, saját, mindenki önmagában.
– Szociális hátrányt szenvedet-e emiat?
– Szociális hátrányban nem szenvedet, hanem egyszerűen úgy élt, mint a többi ember. 
Többet se kapot, kevesebbet meg annyival nem tudot elhelyezkedni normális munka-
helyen, mert egyszerűen azt mondták, oda most nem kell, pedig rosszabbat felvetek. 
Szegény, ő nyugodjon, gyanítota, hogy ő akárhová fog menni kolhozon belül is, sose volt 
jó. És akkor ki is robbant valamikor, mert utána ideges ember is volt egy kicsit, meg jó i-
zikumú, de oda is csapot egyszer-kétszer (nevetve jegyzi meg), ahogy emlékszünk gyerek-
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korunkból, de azért is csak az igazáért. Leülte a tizenöt napot, hazajöt, mert hát neki is 
az ugye hát sok volt, de semmiféle jutatást nem kapot.
– Ilyen előítélet, vagy esetleg ami vele szemben kialakult? A politikai vezetők …
– Nem, a faluban megbecsült emberek voltak. Tisztelték egymást. Úgy, hogy őbennük meg 
volt ez a körreakció, hogy ha találkoztak is, tudta ő is, hogy lágerben volt, ez is lágerben 
volt nekik elég volt egy pillantás, hogy üdvözölték egymást nem is szóltak. De nem, nem.
– Ahogy ismerte az édesapját, mi lehetet a számára a legnehezebb miután hazaérkezet?
– Hát elfelejteni a múltat. Elfelejteni. Csakhogy azt sose tudta elfelejteni. Gondolom én. 
Meg nem is lehet. Nem is szabad.
– És akkor ehhez kapcsolódik a következő kérdés, hogy ha már őt nem tudjuk megkérdezni, akkor 
ön fontosnak tartja-e, hogy a iatalság esetleg többet tudjon-e a málenkj robotról?
– Hát mindent meg kéne tudni róla. És addig menni, míg meg nem lelik. Az utolsóig. 
Mindent, minél többet. Még ha nem is pontosan ugyanúgy, ahogy történt, de körülbelül. 
Megmaradjon az emléke mindnek, aki ot maradt.
– És esetleg levont-e valami nagy következtetést, vagy valami nagy igazságot az ön édesapja, miu-
tán hazatért? Tehát, hogy mi volt számára ebből a tanulság, le lehet-e vonni egyáltalán a tanulságot?
– Nem tanulság ez, szerintem. Csak kérdezték, hogy minek kellet oda menni, minek vol-
tak ot, minek történt meg. Egy ártatlan ember, aki nem volt se katona, csak egyszerűen 
mondjuk magyar, vagy egyszerűen iatal és elment ledolgozni három napot, vagy három 
hónapot, és utána derül ki, hogy őt állati szinten tartják. És akkor nem tudja megmon-
dani, hogy miért. És ez egy örök életre benne marad úgy, hogy ezt nem lehet elfelejteni, 
megbocsátani szerintem.
– És ehhez kapcsolódik, hogy haragudot-e valakire, vagy hibáztatot-e valakit?
– Hát nem. Szerintem nem. Vezetést nem tudot hibáztatni.
– Például a falu bírója milyen személy volt?
– A falu bírója akkor volt Szabó Sándor bácsi volt, a Beregdéda bírója.
– A két község külön volt.
– Az igen, meg Mezőhomok. Az ot volt a bírója. De ő már idősebb volt, ő állítot a iúknak egy 
emléktáblát, akik ot maradtak, mint bíró. Rendbe szedete az első világháborús emlékmű-
vet, mert hát ugye az is össze volt törve, de a mezőhomoki az meg Zán Ambrus volt. És az is 
mondta, az kjelentete, hogy az asszonyoknak, hogy ő is megy velük, mindenkinek a iát, az 
urát haza hozza. És ő volt az első, aki meghalt még Szolyván. És ő nem tudot hazajönni. Vol-
tak ilyen bírók is, lehet, így hallotam ezektől, de más falu bírójáról nem tudom. De szerintem 
azok közöt is voltak rossz emberek, aljasok, mint mindenhol a világon most is.
– És akkor így a végén, legyen szíves megmondani a nevét és születési évét!
– Kosztyó Gyula vagyok. 1958-ban születem, Kosztyó Gyula ijabb. Anyám neve Körte Elza.
– Az édesapját?
– Kosztyó Gyula Ferenc volt. Ő volt ’26-os, én pedig ’58-ban születem.
– És ön hogyan vélekedik erről?
– Hát én annyiban léptem a nyomdokaiba, hogy egyik pártnak sem voltam a tagja. Talán 
egy utálatból, vagy elítélem úgy, hogy például nem tudom megbocsátani. Mivel, hogy 
magyarázatot sem kaptunk rá soha. Egyetlen szóval sem ismerték el, hogy az nem volt 
törvényes, mármint az oroszok, vagy szovjet oldalról még most sem. Nem hogy megbo-
csátást kértek volna vagy kárpótlást, de még el sem ismerik, hogy az nem volt törvényes. 
Arra hárítják, hogy akkor az a hatalom tete, tehát nem az ő hatalmuk, más. Vonjuk fele-
lősségre Sztálint, sajnos ez már abszurdum.
– Köszönöm szépen.


