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Dupka György

KÁRPÁTALJAI NőK A GUPVI- 
és GUláG-TáBoroKBAn
(Folytatás, VIII. fejezet)

Magyar rabnők a Kaukázusban

A kegyeleti és kutatóutat csoportunkkal1 a csecsenföldi Groznij területén, az Andre-
jevszki völgy körzetében folytattuk. A két expedíció tapasztalatairól, eredményeiről 
többek között a Makkosjánosiban rendezett nemzetközi emlékkonferencián is 
beszámoltunk, az elhangzott előadások anyagát könyv alakban is kiadtuk.2

pécs KörnYéKi néMET lánYoK, AsszonYoK 
GroznijBAn 

Larszanov Hamzat csecsen történész és újságíró volt a kalauzunk, aki 
sokat mesélt őseiről, a bátor és harcias csecsen népről, akik a Dagesztán-
ban élő népcsoportokkal vannak közelebbi rokonságban, azonban minket, 
magyarokat is egykori kaukázusi testvérnépként üdvözölt. 

1 A 2016. augusztus 15–27. közötti emlékút tagjai voltak: dr. Szilágyi Péter Ferenc, a Minisz-
terelnökség helyettes államtitkára, Szári Norbert Gergely, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatala 
kutatója, Csornay Boldizsár László, a pécsi janus pannonius Múzeum igazgatója és Walterné Müller 
Judit igazgatóhelyettes, Dr. Bognár Zalán történész (Károli Gáspár református Egyetem docense) 
és felesége, Dr. Bognár Zalánné pedagógus, dr. Dupka György GUláG-GUpvi kutató, Varga 
László, a balmazújvárosi Veres Péter Kulturális Központ művelődésszervezője, Csehily József, a 
pécsi ruszin nemzetiségi önkormányzat elnöke, Magasi Ágnes és Yazhyan Tereziya, a pécsi Ma-
gyar-orosz Társaság tolmácsai, Gaskó Gábor, a Magyar Azeri Társaság (Hunaz Kft) képviselője, a 
pécsi német Kör képviseletében Matkovits-Kretz Eleonóra elnök, Schmidt Antal alelnök, Szorrené 
Matkovits Nóra Vanda, Dmitrienko (Belasic) Anna, Rozsnyai Ilona, Schmidt Norbert, Bán Ilona, 
Németh György Éva dokumentumfilm-forgató, Kampfli József budapesti szobrászművész (az apja 
a kutaiszi munkatáborban robotolt), valamint a nagykozári dr. Horváth Katalin ügyvéd, a dabasi 
Molnár József a motoros emléktúrák szervezője. Utunkat a Magyar Televízió stábja képviseletében 
Noll Katalin szerkesztőriporter és Szűcs Tamás Ádám MTVA-szakértő örökítette meg.

2 A Kárpát-medencéből elhurcolt magyar és német rabok nyomában Oroszföldön és Kaukázus 
országaiban. Nemzetközi emlékkonferencia anyagai, Makkosjánosi, 2016. november 18. Szerkesz-
tette: dr. DUPKA György, dr. ZUBÁNICS László. Kárpátaljai Magyar Könyvek 256.  Szolyvai 
Emlékparkbizottság-intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2017. 

Tárolt változat: http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=538
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Elkísérte a csoportunkat az 1702. munkászászlóalj temetőjébe, melyet 
Groznij sztaropromislovi kerületében hoztak létre. Ennek négyszögében 
120 (122?) internált sírja van, ahol egy magyar és 119 német nemzetiségű 
magyar állampolgárt földeltek el. A vojennij Memorial Társaság az 1702. 
munkászászlóalj archívumából 5 levéltári iratot küldött meg, ezek alapján 
rekonstruálható a rabtemetőben fellelhető sírok elhelyezkedése, száma. 

Az E. Piljájev, a vojennij Memorial Társaság vezérigazgatója által 
küldött levéltári okmányok szerint csecsenföldön, illetve Groznijban és 
környékén 1945–1949 között összesen 2 hadifogoly-főtábor 4 lágerrészlege 
és 2 r/b, internáltak munkazászlóalja végzett jóvátételi munkát. Az említett 
lágerrészlegek 7 temetőt nyitottak, ahol 358, főleg magyar hadifoglyot, 
internáltat, köztük „vengerkákat”, illetve magyar nőket is temettek el. 

A későbbiekben ezeket a temetőket, a lágerrészlegeket likvidálták, 
amelyeknek – a helyi lakosság segítő irányításával – csak a nyomait tudtuk 
felfedezni. Az elhunytak névsorával, amelyet nem kaptuk meg, a vojennij 
Memorial Társaság rendelkezik.

A sokat publikált archív felvételt és a témához kapcsolódó dokumentu-
mokat Walterné Müller Judit, a Baranya Megyei Múzeumok igazgatósága 
(janus pannonius Múzeum) igazgató-helyettese elhozta magával, és a fel-
tételezett magyar rabok sírhelyén elhangzott emlékbeszédét más hasonló 
iratokkal is illusztrálta. Többek között elmondta, hogy ez a téma a pécsi 
múzeumban is 40 évig tabu volt, szinte az utolsó pillanatban kezdeményezték 
a feltárást, és egy kiállítás keretében mutatták be a túlélők közreműködésével 
összegyűjtött dokumentumokat.

Ebből a gyűjtésből emelte ki a lejjebb látható, Groznijban készült 
csoportképet, és fűzte hozzá az alábbi történetet: „hogy hány ártatlan fiatal 
lányt, családanyát, fiút, férfit hurcoltak el Magyarországról több éves « 
jóvátételi munkára», pontosan ma sem tudni, de mintegy hatvanezer sorsról 
beszélhetünk. Mintegy felük jeltelen sírban nyugszik az akkori Szovjetunió 
munkatáborai közelében. Az át- és kitelepítések, a vagyonelkobzások még 
további százezreket érintettek. «Bűnük» az volt, hogy ahhoz a német nemze-
tiséghez tartoztak, amelynek nevében oly sok bűnt elkövettek a II. világhá-
borúban. De azok mások voltak, nem ők, akiket kollektíven tettek felelőssé 
mások tetteiért.” Kitért arra is, hogy a megsárgult felvétel olyan élettörténeti 
anyag, egyben bizonyíték is, amely igazolja, hogy a pécs környéki német 
lányok itt, a csecsenföldi Groznijban, az Andrejevszki völgyben robotoltak. 
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A Kárpát-medence-szerte ismertté vált archív felvétel. 
Csecsenföld, Groznij, Starij Promislav városrész, az 1701. számú mun-
kászászlóaljban dolgozó Pécs környéki német lányok, asszonyok.
A felvétel 1946. április 8-án készült (W. Müller Judit gyűjtéséből)
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A felvételen baloldalt Arnold Mária, Maris néni3 ül, mellette nővére, Rézi 
néni,4 akinek négyéves kislányát, Annát kellett otthon hagynia. őt ez idő alatt 
apai nagyszülei nevelték. Az Arnold-nővérek Groznijban együtt voltak másfél 
évig, aztán az „erősebb” Maris nénit mintegy 40 falubeli társával együtt tovább 
vitték az Urál környékére, Baskíriába. A testvérek egymásról semmit sem 
tudtak ettől fogva, de a sors úgy hozta, hogy három nap különbséggel, 1948 
júliusában mindketten hazatértek. A képen látható lányok, asszonyok közül – a 
2013. április 11-i állapot szerint – már csak ők ketten élnek.5

Matkovits-Kretz Eleonóra édesanyja az Arnold-nővérekkel együtt dol-
gozott a grozniji üveggyárban, amely akkor a térség legnagyobb zöldség-
konzervgyárához tartozott. A túlélőktől azt is tudjuk, hogy a hibás üvegeket 
néha megkapták, és eladhatták a piacon. 

Arnold Teréz adatközlőtől került lejegyzésre az alábbi szomorú történet 
is, amely 1948 májusában esett meg. Az elhurcolt nők és férfiak között néha 
barátság és szerelem is szövődött. Volt például egy eset, mikor az egyik 
lánytársuk gyermeket várt a szintén elhurcolt tolmácsuktól. ő mondta neki, 
hogy várjon rá otthon, ha ő is hazajön, feleségül veszi. Közben megszületett 
a kislányuk, de az asszony nem várt tovább, máshoz ment. A férfi viszont 
brutális módon meggyilkolta a szerencsétlen asszonyt, elvágta a torkát, és 
az akkor egy-két éves kislányt mellé fektette. A kislány sírására végül is a 
szomszédok jöttek át, de addigra szegény asszony már elvérzett.

3 Arnold Mária, Maris néni (schraub Györgyné) Mecseknádasdon született (régebben püs-
pöknádasd) 1925.11.22-én.

4 Arnold Teréz, Rézi néni Mecseknádasdon született (régebben püspöknádasd) 1919.12.12-én.  
Férje után: Schramm Jánosné.
5 Walterné Müller Judit közlése szerint az összegyűjtött élettörténetek hanganyaga – néhányuk 

német dialektusban –, valamint a kamarakiállítás fotóanyaga a Baranya Megyei Múzeumok janus pan-
nonius Múzeumában rendelkezésre állnak. várják, hogy az utódok további kutatásokkal tisztelegjenek 
az elmesélt és az elmesélni már nem tudott sorsok előtt. Ezt írtuk, nekik, de nekünk is szól. Hogy ilyet 
soha többé ne lehessen. Senkivel és sehol(...) in: Több, mint élettörténetek. Sorsok. A magyarországi 
németség kollektív büntetése a ii. világháború után baranyai visszaemlékezések és tárgyak tükrében. Kiál-
lításvezető, felelős szerkesztő Walterné Müller Judit. Kiadja a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 
(Janus Pannonius Múzeum), Pécs, 2009. 5. old. Lásd még: Idegen ég alatt… Elhurcolt magyarországi 
fiatalok szovjet kényszermunkán címmel nyílt kiállítás 2016. szeptember 8-án a Balassi Intézet – Párizsi 
Magyar Intézetben. A tárlat 2016. október 13-ig volt megtekinthető a Baranya Megyei Múzeumok 
Igazgatósága szervezésében. In: http://www.balassiintezet.hu/hu/esemenyek/1760-idegen-eg-alatt-ki-
allitas-parizs/. Magyar és német katalógus: Idegen ég alatt – orosz földön meggyötörve. Elhurcolt 
magyarországi fiatalok szovjet kényszermunkán, 1944-1949 – Málenkij robot 70 – A kiállítás és a 
kiadvány anyagát gyűjtötte: W. Müller Judit. Janus Pannonius Múzeum, 2016. Lásd még: Bognár 
Zalán-W. Müller Judit: A 0060-as parancs. A német származás indokával Magyarországról elhurcoltak 
története. Magyarországi németek pécs-baranyai nemzetiségi Köre, pécs, 2017.
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A kislányt az édesanyja testvére, a „nénije” nevelte fel, ő látható a kép 
jobb szélén. A „kislány” később tanár lett, két fia van.

Az embertelen mobilizálási akció folytán Arnold Máriát6 Mecseknádas-
ról pécsváradra vitték, majd onnan gyalog ment pécsre, a lakits-laktanyába. 
14 napi várakozás után sorstársaival együtt bevagonírozták. Pécstől majd 
egy hónapig tartott az út Groznijig. Mint elmondta: „már a vagonokban 
sokan meghaltak. Köztük volt a későbbi vőm édesapja is, akiről mondják, 
hogy hastífuszban halt meg az odaúton. A vőm ekkor még csak kétéves volt.

Este érkeztünk meg, gyertyával világítottak az oroszok. Minket egy dombtetőn 
lévő nagy házban szállásoltak el, borzalmas volt a hideg. Ablak, ajtó, WC nem 
is volt az épületben, azokat később tették be. Csak a négy fal. Megint megszá-
moltak bennünket az oroszok, negyven fő egy szobába. Lent a férfiak, fent az 
emeleten a nők voltak elhelyezve. Később már állítottak egy kályhát is, akkor 
tudtunk kicsit fűteni. Reggel hatkor kellett mennünk a napi élelmünkért, egy kis 
darab, mintegy 60 dkg fekete kenyeret és egy-egy liter levest kaptunk reggel és 
este, néha kis káposztát. Ezt kellett egész napra beosztanunk. Én sokszor már 
ahogy mentem fel a lépcsőn, megettem a napi kenyéradagomat. Oly gyenge 
voltam, hogy néha alig bírtam felmenni. Muszáj volt menni kéregetni a közeli 
faluba, különben nem bírtam volna ki. Adtak volna nekünk azok az emberek, de 
maguknak sem volt semmijük, néha mégis kaptunk kis krumplit, kenyeret tőlük.

Jó egy év múlva, 1946-ban a kicsit erősebbeket, így engemet is, tovább 
vittek vonattal az Urálba...”7

A testvérpárt elszakították egymástól. Arnold Teréz húgát Baskíriába 
vitték. ő itt maradt a baranyaiak egy részével Groznijban, és szintén meg-
tapasztalta, hogy a helyiek is nagyon szegények voltak. A víz is olajos volt 
ezen a vidéken, télen a havat olvasztották fel, azt itták. sokszor járványos 
betegségekben szenvedtek. visszaemlékezése szerint „vasárnaponként 
nem kellett mennünk dolgozni. Akkor az volt a «munkánk», hogy egymás 
tetveit leszedjük, merthogy tisztálkodni nem nagyon tudtunk. Megvarrtuk 
a ruháinkat, beszélgettünk és imádkoztunk.”8

Más túlélők is közölték, hogy a munkatáborokban egyetlen vigaszuk a 
hazagondolás mellett a közös könyörgés volt az Úrhoz: 

6 „Messze voltam én fogságban, nagy Oroszországba...” 160-163.old.
7 A testvérpár. In: Több mint élettörténetek. Sorsok. A magyarországi németség kollektív 

büntetése a II.világháború után, baranyai visszaemlékezések és tárgyak tükrében. Kiállításvezető, 
felelős szerkesztő: Walterné Müller Judit. Kiadja a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 
(janus pannonius Múzeum), pécs, 2009. 15. old.

8 Uo. 15. old.
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„Édes Istenem, ne hagyd, hogy elvesszünk,
Hogy hazátlanok legyünk az idegenben,
Uram, segíts minket a szükségben,
Adj nekünk hajlékot és mindennapi kenyeret,
Uram, szánj meg minket, és irgalmazz
Nekünk, bűntelen szegényeknek.
Mindent elvettek tőlünk,
Boldogságunk és örömünk elszállt.
Uram, add vissza nekünk hazánkat...”9

Az imádságot az asszonyok együtt, mondatról mondatra rakták össze a 
táborban, aztán németül naponta elmondták a szöveget.

A nők itt is jobban vigyáztak egymásra, fegyelmezettebbek voltak, mint 
a férfiak, akik közül többen különböző szenvedélyeknek éltek, emiatt le-
gyengültek, hamarosan elhunytak. Arnold Teréz visszaemlékezése10 szerint 
Groznijban „Sok férfi eladta a kenyerét, és annak az árán nemcsak cigarettát 
vettek, hanem «olajlepényt» (napraforgóból sajtolás után maradt massza) is. 
Teljesen megbódultak tőle, sokan meg is haltak így. Akkor minden nap jött 
egy teherautó, és elvitte a halottakat. Télen a nagy fagyban nem is tudtak 
sírt ásni, csak úgy elkaparták őket.

  Mikor az Andrejevszki lágerben voltunk, az egyik társunknak született 
egy kislánya egy ottani magyar férfitől. Egyszer csak jött egy ottani orosz 
házaspár, mondták, hogy hallották, született itt egy kislány, és ők elvinnék 
őt. Mondták, hogy akár minden nap jöhet az anya megnézni, hogy mi van a 
gyerekkel, megadták a címet is. De hát a táborból nem volt szabad senkinek 
csak úgy kimenni. Néhány hónap múlva ők hozták el a kisgyereket, olyan 
volt, mint egy grófkisasszony. Babakocsiban, szép ruhában, jól tápláltan 
hozták. Ott nálunk nem kapott mást szegényke, csak teát...” 

9 Rózi néni. In: Több mint élettörténetek. Sorsok. A magyarországi németség kollektív 
büntetése a ii. világháború után, baranyai visszaemlékezések és tárgyak tükrében. 
Kiállításvezető, felelős szerkesztő: Walterné Müller Judit. Kiadja a Baranya Megyei Múzeumok 
Igazgatósága (Janus Pannonius Múzeum), Pécs, 2009. 24. old.

10 A testvérpár.  In: Több mint élettörténetek. Sorsok. A magyarországi németség kollektív bün-
tetése a második világháború után, baranyai visszaemlékezések és tárgyak tükrében. Kiállításvezető, 
felelős szerkesztő: Walterné Müller Judit. Kiadja a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Janus 
pannonius Múzeum), pécs, 2009. 15-16. old.
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Nyilatkozat arról, hogy Schramm Jánosné Arnold Teréz Groznijban „mun-
kaszolgálaton” volt (W. Müller Judit gyűjtéséből).

Arnold Teréz Schramm Jánosné fennmaradt, 1972. január 29-én kel-
tezett egyik Nyilatkozata szerint 1944. december 26-tól 1948. július 24-ig 
„Groznij város körzetében munkaszolgálaton együtt volt” Anrein Antalné és 
Csábráki Ferencné mecseknádasdi asszonyokkal. Az aláírások valódiságát 
Mecseknádasd vb-titkára igazolta.

Adatunk van arról is, hogy az egyik legfiatalabb mecseknádasdi elhurcolt 
a 17. életévét épphogy betöltő Pálfi Borbála, későbbi nevén Elblinger Ist-
vánné,11 azaz Vávi néni, akinek a szülőfalujából 104 nőt és mintegy 30 férfit 
vittek el.12 A püspöklakiak között is volt egy 17 éves lány Ulrich Ádámné 
(1927) személyében.13 Mindketten közel öt évet töltöttek szibériában, eb-
ből egy nem kerek évet a Groznij környéki Staropromislavban létrehozott 
lágerben dolgoztak le. A fentebbi lányokéhoz hasonló Pálfi Borbála története 
is: „Az oroszok 18 éven felüli lányokat, nőket kértek «jóvátételi» munkához. 
Én épp három hete töltöttem be a 17. évemet, de mégis fent voltam a listán. 
A gyülekezőhelyen egy falusi elöljáró mondta, hogy ezt a Pálfi-lányt otthon 

11 „Messze voltam én fogságban, nagy Oroszországba...” 168-171. old.
12 „Messze voltam én fogságban, nagy Oroszországba...” 168. old.
13 „Messze voltam én fogságban, nagy Oroszországba...” 168-171. old.
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kéne hagyni, még nagyon fiatal. Akkor a jegyző azt válaszolta, hogy ahol 
ott van a négy Pálfi-fiú, oda mehet a lány is. Pécsen a Lakits-laktanyában 
a felvételnél lévő ember is összecsapta a kezét, és azt mondta, hogy Jézus 
Máriám, megbolondultak, hogy lehet ilyen gyerekeket elküldeni? Egy éj-
szakát töltöttünk a bajai erdőben a hóban, jégben toporogva. Akkor odajött 
egy magas rangú orosz tiszt a tolmáccsal, ők előzőleg Nádasdon voltak 
elszállásolva. Nagyon jó emberek voltak. Kerestek engem és egy másik fia-
tal lányt, felajánlották nekünk, hogy adnak egy papírt, menjünk haza, mert 
innen mindenkit Oroszországba szállítanak. De mi nem mertünk elmenni, 
mert mindenhol fegyveres orosz katonák voltak, féltünk, hogy lelőnek minket, 
és azzal kész. Csak kapaszkodtunk egymásba, és nem mertünk elmenni. Így 
mi is Oroszországba (Groznijba–szerk.) kerültünk.

Egy év után többünket tovább vittek Stari Promislavból a szibériai tábor-
ba. Eleinte ezt nem is hittük el, azt gondoltuk, most megint külön válogatják 
a betegeket és az egészségeseket. Az út felénél már rájöttünk, hogy tényleg 
Szibériába visznek minket...”14

Otterbein Józsefné15 (1921, lakhely: Olasz, akkori lakhely: Ber-
kesd) elmondása szerint a láger vegyes volt, a férfiakat külön barakkban 
helyezték el. életveszélyes volt a vécé, aki nem vigyázott, az beleesett, és 
ott maradt örökre, egy ember közülük belecsúszott, nem tudták megmenteni. 
Tisztálkodási lehetőség csak egy hónapban egyszer volt. Egy hatalmas 
termetű goromba nő őrizte a kaput, a barakkokat szögesdróttal vették körül. 
Negyven fokos télidőben pufajkaruhát, szőrcsizmát kaptak. Akit a lopáson 
az őrök rajtakaptak, azt a karcerbe zárták. A tavasz beálltáig többen örökre 
eltávoztak. például pécsváradról egy anya két lányát ide kísérte, nem bírta 
a munkát, meghalt. Másfél évet voltak itt, miközben árkokat ástak víz-, 
olaj- és gázvezetéknek. Utána az Urálba kerültek.

Megerősítést nyert az is, hogy nem a nők, hanem a férfiak körében aratott 
legnagyobb mértékben a halál. például a Donyec-medencei szénbányákból 
hazatért Schauermann Menyhértné (1923, lakhely: Pécs, akkori lakhely: 

14 Vávi néni. In: Több mint élettörténetek. Sorsok. A magyarországi németség kollektív büntetése 
a második világháború után, baranyai visszaemlékezések és tárgyak tükrében. Kiállításvezető, felelős 
szerkesztő: WAlTErné MÜllEr judit.  Kiadja a Baranya Megyei Múzeumok igazgatósága 
(janus pannonius Múzeum), pécs, 2009. 25. old.

15 „Messze voltam én fogságban, nagy Oroszországba...” Magyarországi németek szovjet 
kényszermunkán 1944/1945-1949. „Malenkij robot” interjúkötet. Szerkesztette: MárKUs Beáta. 
Magyarországi Németek Pécs-baranyai Nemzetiségi Köre, Pécs, 2013. 65-74. o. A továbbiakban: 
„Messze voltam én fogságban, nagy oroszországba...”
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Hidas) a pécsi bevagonírozásnál látta utoljára édesapját, őket kiszállították 
Dnyepropetrovszkban, apját „tovább vitték Groznijba. Ott halt meg mingyárt 
az első évben.”16

Perlaki Anna (1926, lakhely: Maráza) elmondása szerint még Pécsen 
kaptak olyan injekciót, hogy „a menstruáció maradjon el. Nagyon sokan 
megzavarodtak... Én 18 éves voltam akkor, a nagynéni 21 és az édesapám 
42. Ő az Urálba került ki, és meg is halt. (...) Groznijig mentünk.”17 ő is a 
fentebb említett, dombon lévő kaszárnyaépületbe került. A helyi kolhozban 
dolgoztak, egy konyhakertben. ott is mindenkinek volt egy száma, a 
nyakukban lógott, és így szólították őket: 44, 144, 544. Mire Groznijba értek, 
a transzport fele meghalt. A legtöbben 1945–1946-ban haltak meg. Szerinte 
ez a két év kriminális volt, mert éhen haltak a népek, gyilkolt a malária és a 
tífusz is. Az ő esetében levelet írni nem lehetett, 1948-ban ért haza. 

Schulz Ferdinándné Koch Mária18 (1925, lakhely: Mecseknádasd, akkor 
püspöknádasd) a grozniji olajtárolókat ért bombatámadás következtében 
lerombolt téglaépületek romeltakarításával három hónapon át foglalkozott, 
nyáron a fentebb említett kolhozban dolgozott, mindkét lába baleset követ-
keztében tört itt el, 11 hónapig volt a kórházban, majd rokkanttá nyilvání-
tották, és 1948. június 4-én hazajött. 

nagy szerencséje volt Hauszmann Péternének19 (1916, lakhely: Újpetre), 
aki 28 évesen került 10 Újpetrére való nővel együtt Groznijba. Egy év leforgása 
alatt a kimerítő sáncásás és más fizikai munkák ledöntötték a lábáról, a testüregei 
tele voltak vízzel, a rabkórházban úgy döntöttek, hogy további munkára alkal-
matlan, 1945 karácsonyán haza is került, itthoni segítő környezetben az orvosai 
talpra állították. Haza indulása előtt az oroszok megtiltották neki, hogy eljárjon 
a szája arról, mi volt Groznijban. csendben maradt, kitelepítés alá nem került.

Tolnai Bélánét20 (lakhely: Szalatnak) félárvaként, betegeskedő anyja mel-
lől ragadták el, a többiekkel együtt őt is Groznijba vitték, ahogy mondja, neki 
szerencséje volt, mert varrónőként került nyilvántartásba, a parancsnoka elvitte 
egy grozniji zsidó szabó varrodájába, aki védőszárnyai alá vette. Szakszerűen és 
ügyesen tudta kezelni a Singer varrógépet, ezen az orosz férfiaknak ingeket varrt, 
ebbe a műhelybe került egy kisvaszari asszony és egy hidasi férfiszabó. Szabadon 
mozogtak, jártak-keltek a városban, a helyi zsidó közösség barátságosan fogadta 

16 „Messze voltam én fogságban, nagy oroszországba...” 105. old.
17 „Messze voltam én fogságban, nagy Oroszországba...” 154. old.
18 „Messze voltam én fogságban, nagy Oroszországba...” 172-174. old.
19 „Messze voltam én fogságban, nagy oroszországba...” 119-122. old.
20 „Messze voltam én fogságban, nagy Oroszországba...” 178-196. old.
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őket. Megjegyzése szerint még a négyig számolni alig tudó munkás oroszok is 
jólelkűek voltak, az itt dolgozó svábságot tisztelték, mert szorgalmas, fegyelme-
zett nép volt. Zsidó főnöke mentette meg a malária és a vérhasbetegségtől, amit 
tavasszal a szúnyogok terjesztettek. ő is megtapasztalta, hogy az emberek az első 
évben teljesen le voltak soványodva. Egyre többen maradtak a lágerben, dolgozni 
már nem bírtak, végelgyengülés fenyegette őket, gyilkos hasmenésük volt, so-
kan meghaltak. „Mikor volt egy olyan 5-6-7-8 halott, akkor jött egy teherkocsi, 
és akkor fölrakták őket, mint egy darab fát, és kivitték a temetőbe. (...) nem volt 
semmi szertartás, nem is mentünk temetésre. Munkánk volt, dolgoztunk, ezeket 
meg napközben vitték el... Emlékszem, volt két vérmendi testvér. Mindjárt az első 
évben jóban voltunk egymással, és azt mondta egyszer az egyik: «Rella, képzeld, 
meghalt a liszi» a testvére volt. Úgy sírtam. Aztán meglökött és megkérdezte, hogy 
miért sírok? Holnap ő kerül sorra. Itt nem számított egy emberélet.”

Megemlékezés a Groznijhoz tartozó Andrejevszki völgy ledózerolt 
lágertemetőjében

A gyakori elhalálozás mellett gyerekek is születtek. Az ide került há-
zaspárokon kívül a fiatal nő és férfi rabtársak közül többen „összeálltak”, 
együtt éltek, gyerekük is született. Például: „két szalatnaki is kinn született. 
Az egyiknek nagyon sokáig nem is volt személyi igazolványa. Az egyik fiatal 
pár már itt udvarolt egymásnak, Oroszországban is együtt voltak, és kinn 
született meg a gyerekük. Haza is jöttek mind a hárman...”
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A lágerbéli körülményekről a levelek, a fiatal lányok, anyák, özvegyek 
elbeszélése alapján a GUláG–GUpvi-emlékévben számos könyv jelent 
meg. Említeném köztük Varsányi Gyuláné két alsómocsoládi túlélővel 
készített interjúját, amely Hiányzó láncszemek21 (2016) címmel jelent meg. A 
pécsi Német Kör hagyományos emlékrendezvényén a szerzőtől egy dedikált 
példányt kaptam. interjúalanyainak egyike a németajkú Marchauser Maris 
néni, a másik pedig Jerger Bözsi néni. Az ő elbeszéléseikből ismerhetjük 
meg az Alsómocsoládról elhurcolt 15 személy sorsát, közülük négy férfi 
(Spohn Antal, Schmidt István, Bayerle János, Reiber József) az internáltak 
GUpvi-táboraiban halt meg.22 

Először őket is Groznij városába, az internáltak 1701-es munkatáborába 
vitték: „Egy nagy barakkban kaptak szállást. Ablak nem volt rajta, faágyak 
mindenütt, és tele az egész hóval, befújta oda a szél. Ott osztották el őket 
«brigádokba», ugyanis többfajta brigád volt. Máris néni brigádja (…) olaj-
csövek számára ásta az árkot. (…) A felügyelők részéről az volt a jelszó, ha 
a normát nem végzik el, akkor nem lesz vacsora. Ha mégis volt, akkor 50 
dkg félig megsült, fekete kenyeret kaptak, semmi mást. Néha volt buris leves, 
amiben 10 szem búza vagy köles volt. Reggel étel nélkül mentek dolgozni. 
A szokásos szöveg ismét elhangzott: «Étel csak akkor lesz, ha meg lesz a 
norma!» Két évig dolgoztak Groznijban ilyen körülmények között, utána ez 
a brigád az Urálban lévő Ufába került.”23 Bözsi néni is megerősíti, hogy 
Groznij környékén találkoztak magyar honvédek egy csoportjával, akik az 
utat építették. A foglyok között felismert egy mocsoládi fiatalembert, akit 
Beck Ferinek hívtak, társaival orosz fogságba került. Engedélyezték, hogy 
elbeszélgethessen vele, mivel azt lódította, hogy a bátyja. Más alkalommal 
dinnyét vittek a teherautón, elhaladva a magyar hadifoglyok mellett 
dinnyéket gurítottak le nekik.

Ugyancsak ebből a könyvből idézem Feuerstein Valéria szalatnaki 
lakos édesanyja, Vali néni, Feuerstein Jánosné 1989-ben papírra vetett 
visszaemlékezéseit. Ebből tudjuk, hogy amikor kikerült Groznijba, először 
lövészárkot ásattak velük, mert háborúra készült oroszország. Majd, ami-
kor látták, hogy ott nem lesz háború, akkor olajvezetékek számára ásatták 

21 vArsánYi Gyuláné: Hiányzó láncszemek…, Nyomda: Dombóvári SZECSOH Kft., 2016. 81. old.
22 A GUláG-GUpvi Emlékbizottság támogatásával Alsómocsoládon, a templomkertben 2016. 

november 26-án történt meg az ünnepélyes emléktábla-avatás. A rávésett névsorok emlékeztetnek 
a múlt tragikus eseményeire.

23 Lásd: vArsánYi Gyuláné: Hiányzó láncszemek…, 12-13. old.
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az árkot. „Nagyon nehéz napokat éltünk át, minden nap meghalt egy jó 
barátunk. Deszkából össze volt szögelve láda, és abba tették a halottakat. 
Este, mikor munkából jöttünk, a láda az udvar közepén állt. Az volt mindig 
a szemünk előtt. Mi is már annyira gyöngék voltunk, hogy azt mondogattuk 
egymásnak, holnap már én fekszek benne. Este jött mindig egy lovaskocsi, 
és elvitte. Az orosz felnőttekre nem lehetett panaszkodni, azok nem bántak 
csúnyán velünk. De voltak olyan tízévesek, akik azt kiabálták, hogy „Vajna 
kancsál, Hitler kaput!” és ököllel úgy az arcunkba vertek, csak úgy folyt a 
vér az orrunkból. És még nagyon-nagyon sokat lehetne írni. Ez volt Sztari 
Promiszlova. Körülbelül másfél évig voltunk ott. Aztán bevagoníroztak, és 
3 hét körül értünk Urálba.”24

A pécsváradi Kollár Sándorné Schmidt Erzsébet (1926) felidézi, hogy 
1945. január 7-én indultak Pécsről, és február 7-én értek ki Groznijba. Egy 
orosz őr jött mindig velük, amikor dolgozni mentek. Akár a többiek, Erzsébet 
is hasonló munkát végzett: kubikolt, útkarbantartással foglakozott, majd a 
kolhoz kertészetében, az olajkutaknál dolgozott. Mint mondja: „Aki nem 
volt lázas, vagy nem volt törése, vagy valamilyen sebe, az nem maradhatott 
otthon, annak menni kellett dolgozni. Én nem voltam kényes, mindent meg 
tudtam enni, ha hideg volt, ha sós, de szegény Link Annuska (egyik pécs-
váradi társa), ő nem bírta, már akkor gyengélkedett, mikor kiértünk, és ő 
meghalt. Innen mentünk aztán az Uralba.”25

Makk Károlyné közlése szerint a mecseknádasdiak nagy része a Groz-
nijhoz közeli Staropromiszlav nevű lágerbe került, a másik csoport tovább 
utazott Andreszki Dolina (más néven Andrejevszki völgy) nevű lágerbe, 
néhányan Groznijba, az ún. Stadtlágerbe kerültek. Az embertelen körül-
ményeket, a kemény fizikai munkát, az éhezést nem sokan bírták elviselni. 
Főleg a férfiak pszichésen is nagyon hamar feladták. Többen napi kenyér-
porciójukat elcserélték egy maroknyi dohányért, ők voltak az elsők, akik 
meghaltak. A halottakat föltették egy szekérre vagy autóra, és elszállították 
őket. Az otthoni hozzátartozók semmilyen hivatalos értesítést nem kaptak 
halálukról. „1946 áprilisában jött egy bizottság, és a legerősebbeket ki-
válogatták (…) hamarosan megtudták, hogy az Urálba kell menniük. (…) 
Mi pedig, akik Groznijban maradtunk, átkerültünk az Andreszki lágerbe 

24 Lásd: vArsánYi Gyuláné: Hiányzó láncszemek…, 39-40. old.
25 Részlet az interjúból, lejegyezte: BAYErné Dr. sipos Mónika. – Kisebbségi sorsok a 

Kárpát-medencében. A baranyai sváb és a kárpátaljai magyar közösség „malenykij robot”-ra való 
elhurcolásának történései. Felelős kiadó: BAYErné Dr. sipos Mónika. pécsvárad, 2017. 26-27. old.
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és dolgoztunk és éheztünk tovább. Koldultunk és loptunk, ügyeskedtünk, 
hogy életben maradjunk. (…) Aztán 1948 júliusában végre eljött a nap. 
Mondták, hogy nem kell már dolgoznunk, mert hamarosan hazamehetünk. 
(…) 1948 júliusában az egész Andreszki lágert felszámolták, vagyis minden 
nő hazajöhetett. Csak a 70 férfinak kellett még maradni, ebből 3 nádasdi 
volt. Sírtak a férfiak nagyon, hogy ők nem jöhettek haza. Ők még egy évig, 
1949 novemberéig maradtak.”26 nádasdról – az utólag összeállított lista 
alapján – 138 személyt hurcoltak el a Szovjetiunióba. 103 nőt és 35 férfit.  
Mecseknádasdról 24-en (ebből 16 férfi) soha nem tértek haza,27 valószínűleg 
mindnyájan Csecsenföldön nyugszanak, köztük lányok és asszonyok: 

Bareith Jozefa  
(1946-ban meghalt)
Blum Borbála (1945)
Bürger Teréz (1945)
Dittrich Anna (1945)
Horak Erzsébet (1945) 

Krasz Jánosné
Gradwohl Anna (1945) 
Schillinger Mária /Schowets/ (1945)
Schillinger Ottilia (1945)

Márkus Beáta egyik tanulmányában a püspöknádasdról elhurcoltak 
adatközlései kapcsán szintén megerősíti, hogy „1948 júliusában felszá-
molták a grozniji lágert, így az ott dolgozók a hónap végére hazatérhettek. 
Az Urálba vittek helyzete is javult, 1947-től fizetést kaptak. Innen az első 
betegszállítmány 1948-ban indult vissza, és majdnem együtt érkezett meg 
a groznijiakkal.”28

Az Andrejevszki völgyi „magyar láger” helyén. A Groznijtól 5 km-re 
lévő Andrejevszki völgyi (más néven: Andreszkaja dolina) dombháton 1945-
ben állították fel a GUPVI táborrendszeréhez tartozó 237-es hadifogoly 

26 MAKK Károlyné: A nádasdi németek elhurcolása a Szovjetunióba. – Kisebbségi sorsok 
a Kárpát-medencében. A baranyai sváb és a kárpátaljai magyar közösség „malenykij robot”-ra 
való elhurcolásának történései. Felelős kiadó: BAYErné Dr. sipos Mónika. pécsvárad, 2017. 
48-53. old.

27 Mecseknádasd önkormányzata a Gulág Emlékbizottság GUl-16-D pályázati programból 
2.393.700 Ft összegű támogatást nyert a volt rendőrség helyén kialakításra kerülő emlékoszlop 
felállítására, és az emlékmű környezetének méltó kialakítására. In: https://www.mecseknadasd.hu/
aktualis/malenkij-robot-emlekmu-26

28 MárKUs Beáta: „Malenkij robot” Püspöknádasdon. Kisebbségi sorsok a Kárpát-medencé-
ben. A baranyai sváb és a kárpátaljai magyar közösség „malenykij robot”-ra való elhurcolásának 
történései. Felelős kiadó: BAYErné Dr. sipos Mónika. pécsvárad, 2017. 95. old. 
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láger 1. és 2. számú részlegét.  Főleg pár ezer német és néhány száz magyar 
hadifoglyot őriztek és dolgoztattak a lágerben, de voltak közöttük román, 
lengyel nemzetiségű katonák is. 

Az itteni túlélők, köztük Tolnai Béláné29 (lakhely: Szalatnak) elbeszé-
léséből azt is tudjuk, hogy a 1701. számú munkaszázadban dolgozó Pécs 
környéki német lányok, asszonyok barátkoztak a „magyar láger” foglyaival, 
akik az orosz tisztek kíséretében egyszer „jöttek színdarabbal. Szintén ma-
gyar katonák vótak, de egy másik lágerben, ott Groznijban.”

KárpáTAljAi rUszin lánYoK is DolGozTAK 
BAKUBAn

Groznijból repülővel érkeztünk Moszkvába, ami a további kutatások kiin-
dulópontja lett. Vnukovóról kényelmes busszal jutottunk el a Domogyedovói 
repülőtérre, és a Moszkva–Baku légi útvonalon közlekedő repülőjárattal az 
azeriak fővárosában, a Hajdar Alijev nemzetközi repülőtéren landoltunk. 

   A Kaszpi-tengertől nem messze lévő Sapphir hotelban találtunk átme-
neti szálláshelyre, ahol Kapitány Sándor, Magyarország Bakui nagykövet-
ségének külgazdasági attaséja fogadott minket.

Kísérőink gondoskodásának köszönhetően eljutottunk a fontosabb ha-
difogoly-temetőkbe.

   A Bakuban felállított 328. sz. hadifogolylágerben volt a legjobb ellátás, 
itt szinte nem is volt elhalálozás. Erről a kabai származású, még Csap alatt 
fogságba került Furkó Béla (1920) számolt be Egy magyar hadifogoly 
emlékei a szovjet lágerekben élőkről, holtakról c. emlékiratában. A 328. sz. 
főlágerbe szállították át, és őket is bevonták a szovjet nehézipari központ 
építésébe. A bakui jólét után az embertelen körülmények szenvedő alanyaivá 
váltak: feljavulás után újra a gyárépítéshez került, egy itt történt kellemes 
esetről így számol be: „…magyar női hangot hallottunk. Megállt a kezünkben 
a munka, felugrottunk a gödörből, futottunk a magyar hang után. Utolér-
tük őket, úgy megörültek ők is, nem tudták, hogy itt magyar hadifoglyok is 
vannak. Olyan volt ez a magyar női hang, mintha az angyalok szóltak volna 
hozzánk. Hiszen már lassan 4-ik éve nem hallottunk női hangot magyarul. 
Minden hangja, mintha simogatott volna mindnyájunkat. Elmondták, hogy 
Rahóra való ruszin leányokat toboroztak munkára. Ők jelentkeztek, mert 

29 „Messze voltam én fogságban, nagy Oroszországba...” 187. old.
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mióta a szovjetek bejöttek Kárpátaljára, nagy a nyomor. Azt ígérték, hogy 
Szumgaitban jól lehet majd keresni, így kerültek ide. Panasz tört fel belőlük. 
Mondták magyarul, hogy a fene ette volna meg, mikor bejöttek a szovjetek, a 
mézes madzagot elhúzták előttük, idecsalták őket erre a nagy fegyenctelepre. 
Elküldtek, hogy majd holnap találkozunk újra. Másnap reggel hiába vártuk, 
nem láttuk többet őket, mindannyiukat eltüntették máshová. Azt mondta az 
egyik szumgaiti lakos, hogy valaki volt közöttük, aki elárulta őket, hogy 
szidták a magyar foglyok előtt a szovjetrendszert. Ki tudja, hova kerültek... 
Szép emlékből csak egy nap jutott nekünk. Eltűnt, elszállt a simogató magyar 
női hang, vele együtt a bennünk pislákoló reménység is.”30

A visszaemlékezés szerint kárpátaljai ruszin lányok is dolgoztak Baku-
ban. Több adatot nem találtunk a Kárpát-medencéből ide hurcolt magyar, 
német nőkre vonatkozóan. Azonban az ország több településén felállított 
GUpvi-táborokban a német katonákon kívül magyar hadifoglyok is ezrével 
raboskodtak. A felkeresett Hanlar közeli kőtemetőben több száz magyar 
ember sírját találtuk meg, és  hozzájutottunk a halottak névsorához is.

A MAGYAR HADIFOGLYOKAT SEGÍTő GRÚZ ÉS 
ÖRMÉNY NőK

Történelmi zarándokutunk georgiai programtervét számunkra a magyar 
nagykövetség munkatársai állították össze és szervezték meg. Tolmácsot is 
biztosítottak Chaduneli Mariam, a nagykövetség titkárnője személyében. 
Ugyancsak segítő partnerünk volt David Jishkarini történész, a tbiliszi 
SOVLAB egyik főiskolai docense is.

Az internált foglyok között volt két kárpátaljai, az Ugocsa-vidéki 
Feketepatak szülöttje, Nagy Jenő (1926), és a Bereg-vidéki Benébe való 
Horváth László (1926). Mindkét túlélőt jól ismertem személyesen, sőt jó 
baráti viszonyban voltunk.

Mindketten a rendszerváltás idején emlékiratban örökítették meg szen-
vedéstörténetüket, különösen ocsemcsírihez és Tbiliszihez kapcsolódó 
lágeréletüket. 

Nagy Jenő Megaláztatásban című (1992) emlékiratában többek között 
részletezi Tbilisziben szerzett élményeit, és nagyra értékeli a grúz nők 

30 Lásd: FURKÓ Béla: Egy magyar hadifogoly emlékei a szovjet lágerekben élőkről, holtakról 
c. emlékiratát. In: http://www.adkiado.hu/FurkoBela/
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jószívűségét, segítőkészségét, akik az éhező magyar foglyokat élelemhez 
juttatták. A városba kimenni tilos volt, ők azonban többször is kiszöktek, 
munkát kerestek. Az özvegy grúz asszonyok, és azok is, akiknek a férjük 
még a frontról nem jött haza, házkörüli munkára fogták be a magyar fiúkat, 
aránylag jól megfizették a fizikai munkát, különösen a szakmai jártassá-
got értékelték nagyra. Ha az őrök tetten érték őket, 24 órai zárkát kaptak 
büntetésül. „Nekem is volt egy állandó helyem, ahová egy nagydobronyi 
társammal jártunk. Ebben a tömbházban egy fiatal építészmérnöknő, Za-
genthi Natália lakott Thengiz nevű 6 év körüli kisfiával. A férje őrnagyként 
harcolt Románia területén. Göcsörtös fatuskókat hasogattatott velünk. (…) 
Jó pár napig tartott, mire végeztünk a fatuskókkal. 50-50 rubelt kaptunk, 
és a fiatalasszony kijelentette, bármikor szívesen lát, ha ki tudunk szökni.” 

Nagy Jenő  –  akár Horváth László – megszegte a levelezési tilalmat, a 
segítőkész grúz asszonyok lehetővé tették, hogy életjelt adjanak magukról, és 
kapjanak az otthoniakról. „Én az első levelet Zagenthi Natália címére kaptam. 
(…) Másfél hónapba telt, mire megkaptam az első választ. A fiatal grúz nő is 
átélte velem a várakozás gyötrelmeit, ő is megkönnyezte az első levelemet. 
Ezüsttálcán nyújtotta át nekem anyám keze írását, ezzel is demonstrálta, 
mennyire együttérez az elhurcoltakkal. Szóról szóra le kellett neki mindent for-
dítani. Ezzel is sokat tanultam oroszul. Öröm és bánat kavargott a szívemben. 
Örültem jó anyám sorainak, (…) majd minden órában újraolvastam, végül 
már kívülről tudtam a tartalmát. Anyám levele a hálónkban kézről-kézre járt. 
Mindenki meg akarta érinteni azt a darab papírt, amely olyan hihetetlenül 
nagy utat tett meg, amely itt most szimbólum volt, a szülőhazának egy darabját 
jelentette. A sápadt arcok kipirultak, a bágyadt szemekbe visszatért a fény.” 

Horváth László Élet és halál árnyékában című saját megfogalmazású 
visszaemlékezését 2004-ben jelentettem meg a Kárpátaljai Magyar Könyvek 
sorozatban az intermix Kiadó gondozásában. Ebben leírja, hogy a  levelek 
feladásában „az egyik kedves grúz család segített. Közel laktak a téglagyár-
hoz, bejáratos voltam hozzájuk, nem egyszer adtak élelmet. Az apa egyetemi 
tanár volt, felesége tanárnői diplomával főállásban családanya. Három 
eladósorban levő lányuk közül a legidősebb orvostanhallgató volt, a legki-
sebb gyerekük pedig tíz év körüli fiúcska. Az egyik beszélgetéskor kiderült, 
hogy a medika latin nyelvet magol, és nehezen megy neki. Elmondtam neki 
kívülről a Lupus et agnus című tanmesét, segítettem neki a coniugatiókban 
és declinatiókban is. Ámulva nézett rám, elújságolta a dolgot az édesapának 
is, aki a következő találkozáskor tréfásan felajánlotta, menjek hozzájuk a 
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tanszékre latint tanítani. Ilyen előzmények után javasolta a lány, hogy a 
levelemen őt tüntessem fel feladóként, nehogy az apjának kellemetlensége 
legyen az NKVD-val „külföldi” levelezés miatt.”

rabéletének legnagyobb öröme volt, amikor levelére válasz érkezett 
édesanyjától, könnyezve olvasta a sorokat. „Ifjú férfi létemre nagyon szé-
gyelltem magamat a négy hölgy és a legényke előtt. Széket adtak alám, a 
mama kendőt hozott, meghatódva törölgette a szememet és orromat, puha és 
meleg kezét a fejemre helyezte, a maga nyelvén kedvesen vigasztalni próbált, 
amitől még inkább elérzékenyültem... Végül is sikerült elolvasnom a levelet, 
és akkor mélységesen megnyugodtam, mert kiderült, hogy a lágerben keringő 
hír, miszerint a magyarokat kitelepítették Kárpátaljáról – nem igaz. A háziak 
bezárták az ajtót, s nekem – közösen gyönge orosz nyelvtudásunk mellett – 
el kellett mondanom, mit írt édesanyám. Nagyon meghatódtak azon, hogy 
engem négy testvér vár otthon, három olyan korú lány, mint ők, és van egy 
öcsém is, ezenkívül várnak a szüleim, és öreg nagyapám. Velem együtt ők 
is örültek, amint írta édesanyám, hogy Szolyva óta az én levelemből kaptak 
először hírt tizenkét beneiről, akiknek a nevét megírtam. Együtt sajnáltuk 
azokat is, akikről azt írta édesanyám, hogy meghaltak a lágerekben.

A kemence-barlangban aznap este a kétszázas égő alatt szorongott az 
otthoni hírekre kiéhezett, elkeseredett fogolysereg. Édesanyám levele kéz-
ről-kézre járt, mert mindenki a saját szemével akarta látni, olvasni az otthoni 
híreket, a rég nem látott magyar írást.

Az otthonról kapott levél híre eljutott más munkahelyen dolgozó tár-
sainkhoz is. Általában vasárnaponként jöttek látogatók hozzánk más cso-
portokból.” A sikeren felbuzdulva sorra írta haza a leveleket, mindegyik 
feladójaként Lora Tobidzét tüntetve fel. 1946 májusának első napjaiban 
kihirdették a szabadulásukat.

***
Megjegyzem, hogy az örményországból szerencsésen hazatért magyar 

rabok közül is sokan – akár Georgiában – az életben maradásukat a segítőkész 
örmény asszonyoknak is köszönhetik. 

Mások mellett a Varser (Sevan), Szevan-tó melletti 115/3. sz. lágerrész-
legben raboskodott az Ung-vidéki Bisztray János (sislóc, 1910) is, aki 
hálával gondolt az itteni örmény nőkre. Ezzel kapcsolatos emlékeit unokája, 
Bisztray Éva jegyezte le és küldte el a jelen sorok írójának. Emlékfoszlánya-
iból tudjuk, hogy nagyapja is a szevan-tó melletti hadifogolytábor lakója 
volt. „Ő szívesen mesélt, de emlékszem, az arca nagyon elszomorított, amikor 
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ránéztem: ilyenkor mintha beesett volna, a homloka tele lett ráncokkal, a 
szeme a visszatartott könnyektől meg-megcsillant. A Szevan-tó mellett is 
volt. Az ottani emberek gyakran vittek enni a foglyoknak, szinte testvérként 
bántak velük, mondta, és arca ilyenkor kissé mosolygóssá vált.”

A helyi lakosság barátként viszonyult a munkatáborok lakóihoz, jó 
kapcsolat alakult ki a hadifogoly férfiak és az özvegy örmény nők között 
is, akik a rabok ellen agitáló szovjet propagandát figyelmen kívül hagyták. 
Amijük volt, azt megosztották a német, magyar és román hadifoglyokkal, 
akik cserében fontos háztartási eszközöket készítettek részükre.

VASPORT MOSÓ NőK A FEKETE-TENGER 
pArTviDéKén

Kutaisziből bérelt busszal jutottunk el Ureki és Magnetiti falvak-
ba (más néven: Magnetiti-Ureki), ahol David Robakidze, Guria régió 
kormányzóságának egyik helyi képviselője, és Sota Tavberidze helytörté-
nész, nyugdíjas idegenvezető úr közreműködésével felkerestük a Fekete-ten-
ger melléki egykori lágerek, munkatáborok helyeit is. 

A kutatóterület helyszíni vizsgálatánál budapesti barátom, Berghoffer 
Róbert Tabu31című emlékiratára támaszkodtam. őt és rabtársait a baskírföldi 
Oktyabrszkijból vasúti szerelvényen Magnetiti-Urekibe szállították. Mint 
írja: „Ötszázan szálltunk le a vagonokból”. A tengerparti szupsza telepü-
léshez közeli lágeregyüttesbe kerültek, melyet az itteni grúz olajvállalat 
(Gruznyefty promislennoszty) építtetett. 

Az ötszáz internáltból 160 magyarországi német származású nő volt, új 
parancsnokuk egy örményországi kapitány, Zaharov lett. A férfiak lakótá-
borának őrnagyparancsnoka megengedte, hogy a házaspárok és az élettársi 
kapcsolatban lévők külön pavilonban összeköltözzenek. Berghoffer Róbert 
is itt lépett párkapcsolatba egy szentmártoni Margit nevű lánnyal, a későb-
biekben egy életre szóló házasság lett belőle. 

A fogvatartók pár napos pihenő, tengeri fürdés után valamennyiüket 
10-12 tagú munkabrigádokba osztották. Berghoffer brigádja is magnetit 
vaspor-kitermeléssel foglalkozott, ez a folyamat az aranymosáshoz hasonlí-
tott. A vasport elsősorban a hagyományos olajfúrás esetében hasznosították, a 
túlélő leírása szerint: „amikor a forgófej elérte az olajszintet, mellé beöntik a 

31 Berghoffer Róbert: Tabu. Élet a fehér pokolban. Leben in der weiBen Hölle. Muravidék Baráti 
Kör Kulturális Egyesület, pilisvörösvár, 2010.
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vasport, ami itt kiválóan keveredik az olajjal, és a forgó fúrófej körbepréseli 
a furat falára ezt a képlékeny anyagot, ahol ez úgy megszilárdul, mint egy 
vascső. Ezután már nincs más hátra, mint egy elzáró fejjel ellátni a kutat, 
és már jöhet is fel rajta az olaj.”32

A Magnetiti-Ureki tengerpartján elterülő vasporos homok gyógyító hatását 
a strandolók ezrei használják ki 

Berghoffer is a vaspormosókhoz került. Leírása szerint lapátolták be a 
homokot a teknőbe, és egy speciális kis falapáttal, miközben folyamatosan 
folyt a víz a homokra, a vízzel keveredő homokból kimosták a vasport. 
Egy mosónak, a tíz lánynak a napi teljesítménye négy tonna tiszta vaspor 
volt. Hatalmas mennyiségű homokot kellett a mosókhoz szállítani, ugyanis 
a homokban a vaspor mindössze 10-15 % volt. Ez a munkafolyamat a tűző 
napon kemény fizikai megterhelést jelentett számukra. Sokan még a műszak 
befejezése előtt kidőltek. 

Kemény munkás hetek, hónapok váltották egymást, végül 1947. augusztus 
25-én felsorakoztatták őket, és a lágerparancsnok ünnepélyesen kijelentette, 
hogy „a Szupszai 1852. sz. mobilizált munkatábor lakói – nem elhurcoltak! 

32 Berghoffer: Tabu, 109. old.
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– befejezték a megbízatásukat”33. Ezzel véget ért a sok szenvedés, hazame-
hetnek. „Sokan kötöttek jó barátságot a környék lakóival, akik most kívül a 
kerítés drótjánál állva búcsúztatták a hazautazó hadifogoly barátaikat…”34

Az 1852. sz. felszámolt mobilizált munkatáborból „A lányokat vala-
milyen meggondolásból a kis ZIL-ek hozták ki a vasúthoz. Ennyit igazán 
megérdemeltek. Ők voltak a telep valós hősei.”35

A magyarországi internáltak szerelvényei Szocsi-Kutaiszi-Tbiliszi-Ba-
ku-Groznij-Rosztov-Odessza útvonalon jutottak el a romániai foksányi gyűj-
tőtábor területén lévő külön vasúti vágányok egyikére. Ezután következett 
az orvosi vizsgálat formalitása. Három év után érkeztek vissza magyar 
földre, Debrecenbe, a szűrőállomásra, ahol a Szovjetunióból visszatérő 
hadifoglyokat, internáltakat is ellátták a megfelelő igazolásokkal. 

33 Berghoffer: Tabu, 132. old.
34 Berghoffer: Tabu, 136. old.
35 Berghoffer: Tabu, 133. old.


