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Bojtos Gábor

ADATOK A MALENKIJ ROBOT JáSzSáGI ESEMÉNyEIHEz

Bevezető helyett

Bojtos Balázst (1908–1981) 1945. február közepén orosz katonák civilként hurcolták el Bu-
dapestről, egy III. kerületi utcából. Édesapám valamikori rokona nem hallgatott a jó szóra, 
azaz, hogy „ne oly nyíltan beszéljen mindenki előtt”,1 de elszállításának és donyecki rabsá-
gának valódi oka nem csak óvatlansága volt.

Az az eseménysor, amely „malenkij robot” néven honosodott meg a köznyelvben és a 
szakirodalomban, és amely a magyarországi civilek, katonák, politikai foglyok – köztük 
felvidéki, kárpátaljai, erdélyi magyarok és magyarországi németek – szovjet munkatáborok-
ba történő deportálását takarja, hosszú évtizedeken keresztül a „soha, sehol, senkinek” elv 
jegyében szó szerint csak magántörténelemként élt.2

1944. október eleje és november közepe között, kb. másfél hónapon keresztül Jász-Nagy-
kun-Szolnok megye hadszíntér volt. Az úgynevezett alföldi páncéloscsata egyik kulcsterüle-
te a megyeszékhely, Szolnok körzete volt.3

Azt a helyzetet, azt az állapotot, amelyben a megye lakosainak meg kellett küzdenie az 
újabb próbatétellel, az alábbi források érzékletesen mutatják be:

Jászberény város rendőrparancsnokának kérelme a főispánnak, 1945. január 13.:
A Jászberény határában fekvő, úgynevezett Csikos, Kutyina, Tápió, Alsó- és Felsőbol-

dogháza nevű területeken „élet- és vagyonbiztonságról szó sincs. A családi szentség és bé-
kesség teljesen felfordult azért, mert a hosszú, keskeny határsáv közepén vág keresztül a 
Szolnok-hatvani vasútvonal, de még orosz csendőrség sincs, és így a keresztülhaladó éjjeli 
és nappali vonatokról csoportosan leugráló orosz és román katonák olyan féktelen rablást, 
megbecstelenítést követnek el, amely a betűt sem bírja el”.4

Elek István, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye megbízott tiszti főorvosa jelentése a főis-
pánnak, 1945. február 4.:

„Jász-Nagykun-Szolnok vármegye lakossága részére szomorúan végzetes hónapok vol-
tak 1944. október, november és december hónapjai. Az eddig is a rendkívüli idők, a háborús 
viszonyok által meggyötört, nélkülöző lakosság ekkor esett át közvetlenül a háborús borzal-
makon. A vármegye területe harctérré vált, bevonultak és megszálltak a németek, ütközetek, 
harcok folytak le, bevonult az orosz haderő. A lakosság egy része elmenekült, visszamene-
kült. Ehhez járultak az időjárási, az évszaki kellemetlen viszonyok, s végül a bombázások, a 
harcok folytán elpusztult lakásokban meghúzódni kénytelen népességnek az önkényes elszál-
lásolás folytán és az erőszakoskodások folytán fellépett betegségei, melyek ellen védekezni 
alig, vagy egyáltalában védekezni nem tudó lakosság a falvakban, a tanyarendszerben lak-

1 MNL OL KüM XIX-J-1-q 171.264/1946.
2 Jelen írás nem érinti a zsidók deportálását, a nyilas hatalomátvételt, a közigazgatási keretek megszűnésének követ-
kezményeit, a németek és a szovjetek által elkövetett gyilkosságokat, az infrastrukturális károkat, a szovjet katonák 
által elkövetett tömeges nemi erőszak kérdését.
3 BORUS, 1971., SzáMVÉBER, 2002., UNGVáRy, 2005. 331-337. és 362-367.
4 MNL JNSzML IV. 407. 347/1945.
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ván, megbetegedett rühkorban, eltetvesedtek, felléptek a „meghűléses” betegségek, a légző-
szervek hurutos megbetegedései. Felléptek a fertőző betegségek, melyek igen sok helyen nem 
is jutottak a hatóságnak tudomására, mert nem volt orvos, aki megállapítsa és bejelentse. A 
lakosság idegrendszere nagy megpróbáltatáson ment keresztül [...].”5

Az orosz hadsereg megjelenése után a lakosokat javadalmazás nélküli munkavégzésre, 
azaz robotra (jóvátételi- és közmunkák: híd-, útépítés, romeltakarítás) irányították a „mögöt-
tes (front) területen”. Sok (de nem minden) esetben azonban az ígért kis munkából („mint-
egy 100 embert összeszedtek, azzal, hogy 1 napi munkára vannak csak igénybe véve”) hosz-
szú hónapok, majd évek lettek („ezeknek az embereknek azóta teljesen nyoma veszett”). 

Miért vitték el ezeket az embereket? A téma elismert kutatói szerint6 az óriási munka-
erőhiánnyal küzdő Szovjetunió – hivatkozva a kollektív felelősség elvére, a hátországok 
megfelelő biztosítására és a hadifogolylétszám kiegészítésére – a (hadifogolynak minősített) 
deportált polgári lakossággal/hadifoglyokkal próbálta a szükségleteket kielégíteni. 

A német származás miatti internálás során kőkeményen igyekeztek elérni azt a kört, akik 
az 1941-es népszámláláson német nemzetiségűnek, illetve anyanyelvűnek vallották magukat 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében (228 és 373 fő).7 A Szovjetunió állambiztonsági (állam-
védelmi) Bizottságának 1944. december 16-i 7161. számú határozata papíron a 17-45 év 
közötti férfiak és a 18-30 év közötti nők mozgósítását és szovjetunióbeli munkára történő 
irányítását jelentette, ám a gyakorlatban („névelemzés alapján”) sokszor a német nevű ma-
gyarok is sorra kerültek.8

Hová kerültek a deportáltak? Az egymástól elkülönülő, ám a Belügyi Népbiztosság 
(NKVD) felügyelete és irányítása alá tartozó GUPVI (Hadifogoly-és Internáltügyi Főpa-
rancsnokság), vagy a GULAG (Javítómunka-táborok Főigazgatósága) táboraiba. A GUPVI 
lágereibe hadifoglyok és internáltak tömegesen kerültek, míg a GULAG lágereibe kerültek-
nél számított a fogoly személye; ezekben az esetekben koncepciós perek végeredménye lett 
a GULAG valamely kényszermunkatábora. 

Hány embert érintett megyénkben a malenkij robot? A statisztikai adatok, a nyilvántar-
tások hiányossága miatt9 egzakt adatokkal nem rendelkezünk. Az 1945. június 30-i állapot 
1598,10 Domokos József 2026, illetve 2519 fővel számolt.11

A forrásokról

Immár több mint hét évtized telt el magyar állampolgárok elhurcolása, és több mint ne-
gyed század a rendszerváltás óta, mégis ez az első alkalom, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok 
megye területét és településeit (Abádszalóktól zagyvarékasig) is súlyosan érintő esemény-
sorral kapcsolatos – eddig nem kutatott és publikált – levéltári forrásokban elmerülhet az 
érdeklődő.

5  MNL JNSzML IV. 409. 12/1945.
6 Többek között Bognár Zalán, Dupka György, Füzes Miklós, Stark Tamás, Varga Éva Mária, Zielbauer György.
7 CzIBULKA, 2004. 170-183.
8 VIDA, 2005. 7. és POLJAN, 2004. 250-252.
9  Az országos adatok tekintetében meglehetősen nagy eltérésekkel találkozhatunk a megjelent szakmunkákban.
10 TáJÉKOzTATó GyORSFELVÉTEL, 1946. 12-13.
11 STARK, 2006. 96-97.
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Kutatásunk során igyekeztünk áttekinteni a források legszélesebb körét: a Magyar Nem-
zeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárában őrzött községi, járási-főjegyzői, 
alispáni és főispáni iratok mellett a hadigondozási iratokat és a Nemzeti Bizottságok iratait 
tekintettük át. Kutatásokat végeztünk továbbá a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltá-
rában levő külügyminisztériumi iratokban (Hadifogolyosztály) végeztünk kutatásokat.

Jellemző irattípusok:
a deportáltak hozzátartozóitól érkező egyéni és csoportos keresések
a településekről elvittek listái
személyi lapok
a hazahozatal előmozdításával kapcsolatos iratok
a deportáltak hozzátartozóinak hadisegély-kérelmei

A közreadott források egyéni, családi, települési történeteket, tragédiákat mesélnek el. Ezek 
segítségével igyekszünk minél árnyaltabb és pontosabb képet nyújtani a témáról.

Azaz, hogy mi történt, mi történhetett
azokkal a jászapátiakkal, akiket „könnyű öltözetben és eleség nélkül autóra raktak és 
ismeretlen helyre elszállítottak”?
azokkal a jászalsószentgyörgyiekkel, akiknek hozzátartozói nem is sejtették, „hogy mi 
oknál fogva vitte el a katonaság” őket?
Thiel Miklóssal, akit „hatósági tévedés folytán osztrák származásúnak mutattak ki”, 
majd szállítottak ki az országból?
azokkal, akiket azért írtak össze, mert 1941 óta (bármelyik évben, bármeddig) katonai 
szolgálatot teljesítettek?
azokkal az itthon maradtakkal, akik azt a választ kapták, ha érdeklődtek elvitt szeretteik 
felől, hogy „egy szociális munkaállamban, mint Oroszország, minden dolgozó emberi 
életet él”?

Mindazonáltal meg kell jegyeznünk, hogy a mindenképpen hiányosnak minősíthető levéltári 
források mellett kiemelt jelentőséggel és értékkel bírnak a túlélők, szemtanúk visszaemléke-
zései – jelen munka ezekre nem tér ki.

Közlésük:
a dokumentumokat a települések alfabetikus rendjében közöljük
a dokumentumokat címmel láttuk el; a cím után jelöltük a keletkezés idejét
a forrásokban előforduló helyesírási, nyelvhelyességi, gépelési hibákat, elírásokat a mai 
magyar nyelvtan szabályainak megfelelően javítottuk; néhány kérelmező levelet azon-
ban betűhíven közlünk – ezeket külön jeleztük
törekedtünk az eredeti tagolás és íráskép megtartására 
a kihagyásokat az alábbi módon jelöltük: […] 
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Források:
JáSzALSóSzENTGyÖRGy

Jászalsószentgyörgyi lakosok kérelme a családtagok hazahozatala érdekében, 
1945. június 26. MNL OL KüM XIX-J-1-q 126.756/1945.

Magyar Honvédelmi Minisztérium.
Budapest.

Alulírottak azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk a Minisztériumhoz, hogy 1944. novem-
ber 16-án az orosz katonaság által elvitt férjeinket, akikről azóta sem tudunk semmit, csupán 
csak azt hallottuk, hogy Romániában vannak fogságban, felkutatni és hazabocsájtani szí-
veskedjenek. A fenti időpontban a község a férfilakosságot útépítésre igénybe vette. Ezek 
közül 40 embert Táboros István házához felhívattak. A 40 ember közül az alulírottakat, 16 
embert az orosz katonaság kihallgatás végett vitt el. Ezt is csak az akkori községi belren-
dőrtől hallottuk. Mi férjeinkkel még csak szót sem válthattunk. Váratlanul jött ez az elvitel. 
Tehát még csak nem is sejtettük, hogy mi oknál fogva vitte el a katonaság az embereket. 
Kérésünk támogatására előadjuk, hogy alulírottak semmiféle pártnak tagjai nem voltak, en-
nek bizonyítására tisztelettel mellékeljük a rendőrség által kiadott, illetve az elöljáróság által 
kiadott erkölcsi és politikai megbízhatósági igazolványokat. Nyilas- és németbarátságot nem 
tartottak fent, népellenes magatartást nem tanúsítottak.

Mi mindannyian munkásasszonyok vagyunk, férjeink is földmíves, napszámos munkát 
végeztek. Mindegyikünknek több gyermeke van. Jelenleg olyan körülmények között élünk, 
hogy úgyszólván alig van betevő falatunk családunkkal együtt. Nincs, aki keressen, mi pe-
dig gyermekeinktől bizony csak nagyon nehezen tudunk munkát vállalni. Indokaink alap-
ján tisztelettel kérjük a nyomozás sürgős lefolytatását és férjeink hazabocsájtását. Kérésünk 
megismétlése mellett maradunk             tisztelettel: Jászalsószentgyörgy, 1945. június 26-án

Az adatlapok alapján elvitt személyek:
Neve Születési éve Anyja neve

Ádám István 1922 Bauer Anna
Czakó Péter 1901 Varga Eszter

Dávid Ferenc 1906 László Anna
Gajdos István 1916 Tőzsér Julianna
Kormos Béla 1901 Horváth Katalin
Nagy Flórián 1908 Ivanics Terézia
Oszlányi Béla 1911 Veres Etel

Oszlányi Sándor 1913 Molnár Rozália
Rimóczi Imre 1913 Gulyás Margit
Serfőző István 1911 Varga Rozália
Takács József 1911 Bertalan Emerencia
Takács Sándor 1906 Bertalan Emerencia
Törőcsik Albert 1907 Gulyás Erzsébet

Veres Ignác 1909 Ádám Magdolna
Vizi Kálmán 1920 Veres Etel

A kérelmet aláírta Tóth Mihályné is.
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JáSzAPáTI 
Az elhurcoltak családtagjainak kérelme, 1945. február 4.

MNL OL KüM XIX-J-1-q 25.207/1945.

Miniszterelnök Úr!

Alulírottak mély tisztelettel kérjük a Miniszterelnök Urat, hogy férjeink: ádám István 310, 
Ádám János 297, ádám István, ádám Balázs, Andrási László, Bárdos József 2012. hsz., 
Borbás István 2267, Borbás István 2030, Balog Gerzson D. 32, Borbás József, Béres D. Fe-
renc, Borbás László, Bagi István, Balla Lajos, Borbás József, Burai János D. 21, Berdó 1563, 
Birkás János 1076, Barát László 678, Deli János, Deli G. János 1967, Farkas Ferenc 1068, 
Farkas Ferenc D. 35, Gyenes Vince 364, Höflinger József, Horváth Gábor, Juhász János 363, 
Illés Miklós 616, Király Ferenc 1043, Kocsis Pál, Kovács János 330, Kálmán Ferenc 232, 
Kálmán Imre 314, Kis P. Sándor, ifj. Kis P. Sándor 2268, Karancs József, Kontrek István, 
1284, Kállai ágoston D. 11, Kovács Pál, Lakatos Lajos, Mihályi zsigmond 720, Majzik Pál 
756, Molnár Barnabás 1114, Mihályi János, 1775, Menyhárt László, Mihályi Gábor, Németh 
Sándor, Nagy G. Balázs, ónodi László 241, Oláh István D. 8, Pádár Lajos, Pócs Pál 2198, 
Pataki Ferenc, Simonváros Pál 450, Sike László, Szabó László, Szabari János, Szabari Ist-
ván, Tajti Mihály 73, Tajti Sándor, Török István 37, Tóth K. Lajos, Török Miklós 1306, Tóth 
D. Imre 1567, Tajti Sándor 1658, Urbán István 2249, Utasi István, Utasi István, Vizi Bertalan 
1057, Vágó János 79, zagyi András jászapáti lakosok hazabocsájtása érdekében a mielőbbi 
intézkedéseket megtenni méltóztassék. 

Az orosz hadsereg bevonulása alkalmával a tábori csendőrség férjeinket ásó- és lapáttal 
felszerelve egy napi munkára szedte össze. Az így összeszedett embereket eddig ismeretlen 
helyre szállították, csak most értesültünk arról, hogy Aradon vannak. Mivel legtöbben sok 
gyermekes családanyák vagyunk, súlyosan nélkülözzük a családfenntartó távollétét. Tel-
jesen kereset nélkül állunk és a legnagyobb szükségben szenvedünk gyerekeinkkel együtt. 
Közöttünk van olyan 9 gyermekes családanya is, aki a 10-ik gyermekét várja, és kereseti 
lehetőség hiányában családjával együtt éhezik. Mivel férjeink semmilyen politikai pártban 
nem voltak, községben szorgalmas munkásemberekként voltak elismerve, családjuk fenn-
tartásáról kizárólag ők gondoskodtak. Semmi olyan cselekményt nem követtek el, melyek 
miatt internálásuk vagy fogságba vetésük indokolt lett volna. Abban a reményben, hogy Mi-
niszterelnök Úr férjeink hazabocsájtása érdekében mielőbb megteszi a megfelelő lépéseket, 
kérésünket megismételve vagyunk a Miniszterelnök Urunk iránt mély tisztelettel:

Jászapáti, 1945. február 4.
Vizi Bertalanné kérelme, 1945. március 8.

MNL OL KüM XIX-J-1-q 29.366/pol./1945.
Jászapáti község elöljáróságától.

282/1945. szám.
Jegyzőkönyv.
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Felvéve: Jászapáti, 1945. évi március hó 8. napján, a Főszolgabírói hivatal 178/1945. 
számú megkeresése folytán. Megjelentek: Vizi Bertalanné jászapáti, 1057. házszámú lakos 
és előadja, hogy a Vörös Hadsereg bevonulása után 5 napra, 1944. november 18-án, három 
fegyveres orosz katona megjelent a lakásukon és a férjét keresték.

Akkor már a katonákkal fogva volt Szabari János és Tajti Sándor is. A férjemtől kato-
naigazolványát követelték, és amikor az igazolványlapját férjem nekik átadta, a férjemet a 
fent említett két emberrel együtt elvitték, és a Kir. Járásbíróság épületébe kísérték. Ott már 
sokan voltak jászapáti férfiak és férjemet is odazárták. Innen 1944. november 21-én több 
száz emberrel együtt Szolnok felé gyalogosan a katonák elhajtották. Úgy értesültem, hogy 
férjemék Foksányban,12 fogolytáborban voltak őrizet alatt. Azóta róla semmit nem tudok, és 
azért írtam levelemet a debreceni Parlament címére, hogy a foglyok sorsát kinyomoztassa. 

Öt gyermekem van, a legidősebb 11 éves, a legkisebb 2 éves, három iskolába jár, a kettő 
és öt évesek vannak otthon; gyermekeimmel együtt minden támasz nélkül állok. Ezért kérem 
a férjem kiszabadítását. Felolvasása után helybenhagyva aláírta.

Kimutatás az elszállítottakról, 1947. március 12.MNL OL KüM XIX-J-1-q 172.183/1947.
A jászsági alsó járás főszolgabírójának levele a főispánhoz, 1945. február 6.

MNL JNSzML IV. 407. 1344/1945.

12 Foksány (ma: Focșani, Románia).
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[…] Járásom községei közül Jászladány és Jászszentandrás községek belterületei még a 
múlt év december hó 24-én a vörös hadsereg által kiüríttettek. A kiürítés folyamán mindkét 
község elöljáróságát is a községházáról kilakoltatták. Ugyancsak kilakoltatták Jászkisér köz-
ség elöljáróságát is a községházáról. […]

A szolnoki Tisza-híd helyreállítási munkálataihoz Főispán Úr 191. f. i. 1945. sz. rendele-
te értelmében a járásból január hó első napjaiban kettőszáz embert elküldöttünk. Vonatkozó 
rendelet szerint ezek a munkások ellátást, lakást és napi 15 pengőt kaptak volna, a munkála-
tok mintegy 20-25 napra terjedtek volna ki. Ezzel szemben a tényállás az, hogy a munkások 
eddig semmit nem kaptak, s amikor a felváltásra elküldöttük az embereket, a régi munkás-
csapatot nem engedték vissza. 

Jászapáti község határában levő tábori pékséghez f. hó 4-én 5 péket és 30 munkást igé-
nyeltek, akiket a község ki is küldött, ezeket a munkásokat úgy, ahogy voltak, könnyű öltö-
zetben és eleség nélkül autóra rakták, és ismeretlen helyre elszállították. […]

Még a vörös hadsereg november 13-i bevonulását követő napokban Jászapáti község te-
rületén mintegy 100 embert összeszedtek, azzal, hogy 1 napi munkára vannak csak igénybe 
véve, ezeknek az embereknek azóta teljesen nyoma veszett. Egy páran küldöttek üzenetet az 
aradi gyűjtőtáborból egy onnan hazaküldött tüdővészessé vált munkással. […]

JáSzáROKSzáLLáS
A Magyar Kommunista Párt Jászárokszállási Szervezetének előterjesztése és kérelme, 

1945. július 20.
MNL OL KüM XIX-J-1-q 142.839/1945.

Magyar Kommunista Párt Jászárokszállási Szervezetétől.
Vorosilov Marsall Elvtársnak,

Budapest.

A helyi szervezet vezetősége állandóan foglalkozik a hadifogolykérdéssel, tekintettel arra, 
hogy naponta tömegével jönnek asszonyok, különösen proletárasszonyok a Pártba és kérik 
segítségünket. Bizonyos, hogy ez a fontos kérdés nemcsak helyi jelenség, hanem országos 
viszonylatban is megvan, és éppen ezért bátorkodunk Elvtársunkhoz az alanti két pontban 
előterjesztéssel, illetve kérelemmel élni. 

1. A hadifoglyok itthon maradt hozzátartozói részére nagyon megnyugtató lenne, hogyha 
a távollévő férjeiktől, gyermekeiktől legalább egy pár sor írást kaphatnának, annyit legalább, 
hogy élnek. Pártunk alulírott titkára 1915-19-ig élt, mint hadifogoly Oroszországban, és 
megmagyarázta a Pártban segítséget kérő és hozzátartozóikért aggódó asszonyoknak, hogy 
egy szociális munkaállamban, mint Oroszország, minden dolgozó emberi életet él (a szerző 
kiemelése), és neki is, mikor ott élt a másik háború alatt, igen jó dolga volt, tehát legyenek 
ők is nyugodtak. Ezen kijelentés némileg meg is nyugtatta őket, azonban nagyon helyes 
lenne, ha keresztülvihető lenne, hogy ezek a szerencsétlen emberek, akiknek a régi fasiszta 
rendszer bűnei miatt távol kell lenniük családjaiktól, legalább egy pár sort írhassanak, hogy 
jól vannak és élnek. 

Igen kérjük Elvtársunkat, hogy szíveskedjék, ha csak egy mód van rá odahatni, hogy ezen 
kérésünk teljesedésbe menjen és írhassanak a hadifoglyok hozzátartozóiknak. […]
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2. Második kérésünk még fontosabb közérdekű ügy, amelyre vonatkozólag nagyon kér-
jük Elvtársunkat, hogy minden erejével hasson oda az illetékes fórumoknál, hogy előterjesz-
tésünknek eredménye legyen.

Mindnyájunk előtt tudott dolog, hogy a fasiszta rendszer a frontra túlnyomórészben a 
proletárokat küldte, akiket el akart pusztítani, ugyanakkor a fasiszta érzelmű magyarok itthon 
garázdálkodtak, úgyszintén a jobb módúak is itthon voltak, úgyhogy a hadifoglyok legna-
gyobb százaléka kommunista érzelmű proletár. Most az a helyzet, hogy a fasiszta érzelműek 
és a jobb módúak itthon vannak, míg a proletárok, a kommunista érzelmű munkásemberek 
és más szegény emberek távol vannak családjuktól.

Indítványozzuk tehát, hogy minden város, község és falu kommunista pártjai, akik isme-
rik helységükben az embereket, politikai pártállásuk szerint és múltbeli viselkedésük szerint, 
állítsák össze azon fasiszták, németbarátok és nyilasok névjegyzékét, akiket a régi fasiszta 
rendszer itthon hagyott azért, mert jól kiszolgálták a fasiszta rendszer érdekeit. A most fog-
ságban lévő proletártömegek hozassanak haza, és helyettük dolgozni a névjegyzékek alapján 
a múlt rendszer itthon lévő támogatóit és bűnöseit vigyék ki. Szíves elnézését kérjük Elvtár-
sunknak, hogy számos elfoglaltsága között kérésünkkel terheljük, azonban oly fontosnak és 
igazságosnak találjuk ezen kérdés elintézését, amely pártunknak és a Kommunizmus eszmé-
jének is rengeteg hívet szerezne, hogy bátorkodunk elvtársunkhoz fordulni, mint olyanhoz, 
akit egyedül tartunk képesnek ezen ügy elintézésére.

Jászárokszállás, 1945. július 20.
Szabadság! párttitkár

Az elszállítottak névsora, 1945. május 9. MNL OL KÜM XIX-J-1-q 27453/pol./1945.

Neve Születési helye és 
ideje Foglalkozása Családi állapota 

(gyermekei száma)
Agócs sándor 1914 földműves nős 3
Aladi László 1922 kisbirtokos nőtlen
André Béla 1909 gyári munkás nőtlen

Antal László 1911 géplakatos nős 2
Antal Sándor 1919 földműves nőtlen

Aranyosi Ferenc 1917 földműves nőtlen
Bagi József 1919 szobafestősegéd nős

Ballagó Ferenc 1920 szabósegéd nős 1
Bangi István 1915 tejmester nőtlen
Banka Pál 1918 hentessegéd nős 1

Baranyi Alajos 1922 földműves nőtlen
Baranyi Lajos 1921 zenész nős 1
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Barócsi Bálint 1916 földműves nős 1
Barócsi János 1910 földműves nős 2
Bartus János 1914 földműves nős 4
Bobák Alajos 1912 földműves nős 1
Bobák András 1914 földműves nős 1

Bódis Béla 1920 péksegéd nőtlen
Bódis Béla 1911 földműves nős 3

Bódis Sándor Atkár, 1916 földműves nőtlen
Bogdán Miklós 1913 szűcssegéd nős 4
Bognár Sándor 1922 csizmadiasegéd nőtlen
Bolyki László 1919 földműves nős 1
Bolyki Sándor 1911 földműves nős 2
Bordács Béla 1913 községi irodatiszt nős 1
Bordás Antal 1910 kisbirtokos nős
Bordás József 1921 földműves nőtlen
Brazátor János 1910 földműves nős 4
Czuczu Gábor 1916 órássegéd nős
Czuczu Lajos 1922 zenész nőtlen
Czuczu Lajos 1913 zenész nős 1

Csáki Béla Érsekkéty, 1919 földműves nős 1
Csányi Béla 1912 földműves nős 1
Császár Béla 1922 szűcssegéd nőtlen

Cservölgyi Márton Nagyszalonta, 1898 Mávaut gk. vezető nős 2
Csikós József 1910 földműves nős 3
Csikós Sándor 1911 cipészsegéd nős
Dóka István 1911 szabómester nős 1
Faragó Antal 1916 földműves nős 4
Faragó Bálint 1922 földműves nőtlen

Faragó Béla 1920 földműves nőtlen
Faragó József 1922 kovácssegéd nőtlen
Faragó László 1921 kárpitossegéd nős
Faragó László 1907 földműves nős

Faragó Sándor Pusztamonostor, 
1914 igazgatási elöljáró nős

Faragó Sándor 1902 péksegéd nőtlen
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Fehér Béla 1919 fodrászsegéd nőtlen
Földi Ferenc 1919 szűcssegéd nős 1
Füleki János 1920 földműves nőtlen

Füleki Sándor 1916 földműves nőtlen
Géczi Béla 1908 földműves nős

Géczi László 1912 földműves nős 4
Géczi Sándor 1921 asztalos nőtlen

Gergely József 1914 szobafestősegéd nős 1
Goda Béla 1910 földműves nős 2
Görbe Béla 1907 földműves nős
Guba Imre Nagyfüged, 1917 földműves nős 1

Guba Mátyás 1913 földműves nős 2
Guba Sándor 1913 földműves nős 1
Guba Sándor 1912 kereskedő nős 2
Gulyás János 1915 földműves nős 2
Gulyás János 1917 MáV alkalmazott nőtlen

Győri Ferenc 1903 MáV géplakatos-
segéd nős 4

Győző Béla 1905 géplakatossegéd nős 1
Hegedűs Sándor 1913 földműves nős 1

Ipacs László 1916 gazdasági cseléd nős 1
Ivony József 1922 fodrászsegéd nőtlen
Jakus Balázs 1912 földműves nős 3
Juhász József 1914 földműves nős

Kalla Béla 1924 zenész nőtlen
Kasza Ignác 1919 földműves nős

Kaszab István 1919 szabósegéd nős
Kaszab István 1917 m. tisztviselő nőtlen
Kaszab Lajos 1911 ácssegéd nős

Kaszab Vilmos 1923 ácssegéd nőtlen
Katona József Báránd, 1913 pénzügyőr nős 1
Kelemen Ignác 1913 földműves nőtlen

Kókai Béla 1911 szabómester nős 2
Kókai Lajos 1920 cipészsegéd nőtlen
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Koszta József Fiume, 1913 cukoripari tisztvi-
selő nős 1

Kozma István 1922 szabósegéd nős 2
Lénárt József 1910 kisbirtokos nős 2

Lengyel Sándor 1909 földműves nős 1
Magyar István 1916 malomvezető nőtlen
Major Gábor 1909 szabómester nős 1
Major László 1906 földműves nős 2
Márkus István 1914 fodrász nőtlen
Mendly Gyula Kányavár, 1910 főmolnár nős 1
Móczár Béla 1908 hentesmester nős

Móczár Sándor 1915 földműves nős 4
Mogyoró József 1911 nyomdászmester nős 1
Mongyi József 1910 földműves nős 2
Nagy Alajos 1898 földműves nős 3
Nagy Béla 1918 földműves nőtlen

Nagy Gy. Béla 1910 földműves nős 3
Nagy László 1922 cipészsegéd nős
Nagy László 1922 földműves nőtlen

Nagy P. Ferenc 1913 földműves nős
Nagy P. József 1909 földműves nős 1
Nemoda János 1912 asztalossegéd nős

Nyíri Ignác Dévaványa, 1915 pénzügyőr nőtlen
Ördögh Endre 1911 csizmadiamester nős
Pádár Antal 1915 földműves nős
Palla József 1910 cipészsegéd nős 3
Perlaki Béla 1913 géplakatossegéd nős 1
Pethes István 1908 gyári munkás nős
Pethő János 1913 asztalossegéd nős 1
Petró László Nagyfüged, 1905 földműves nős 4
Pittner József 1908 csizmadiamester nős 3
Sándor Imre Budapest, 1912 földműves nős 1
Sándor János 1919 géplakatossegéd nőtlen

Solymosi Béla 1913 földműves nős 2
Szabó Béla 1920 földműves nőtlen
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Szabó Ferenc 1922 földműves nős
Szabó István 1915 ácssegéd nős 1
Szabó József 1910 földműves nős 2
Szabó László 1909 földműves nős

Szabó Sándor 1921 földműves nőtlen
Szabó Sándor 1917 fodrászsegéd nőtlen
Szalka Ferenc 1927 malmi alkalmazott nőtlen
Szántó Antal 1912 kőművessegéd nős 1
Szántó Béla 1911 kereskedő nőtlen
Szántó Ignác 1914 földműves nős 1
Szántó László 1921 földműves nős
Szerző József 1913 földműves nőtlen
Szúb Mihály Tarnaörs, 1919 földműves nős 1
Szücs Sándor 1900 hentesmester nős
Tálas István Jászladány, 1919 ht. őrmester nős 1
Tari Ferenc 1917 földműves nőtlen

Thiel Miklós Szolnok, 1927 gimnáziumi VII. o. 
tanuló nőtlen

Tóth László 1912 földműves nős 2
Tóth Sándor 1915 földműves nős

Tősér Alajos 1899 szabósegéd nős

Tősér Béla 1920 cukrászsegéd nőtlen
Tősér Ignác 1911 ácssegéd nős 3
Tősér József 1911 földműves nős 1
Tősér József 1915 cipészsegéd nős 1
Tűzkő Béla 1923 földműves nőtlen

Tűzkő Sándor 1913 földműves nőtlen
Vágó János 1910 asztalossegéd nős 1

Vitáris Sándor Túrkeve, 1916 MáV alkalmazott nőtlen
zsálya József 1919 szobafestősegéd nős 2

Megjegyzés: A források alapján „dobszó általi összehívás” után vitték el az összegyűlteket.
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Thiel Bernát13 kérelme fia, Miklós érdekében, 1945. január 27.
MNL OL KüM XIX-J-1-q 25.036/1945.

30/1945. N.B. sz. Jászárokszállás nagyközség Nemzeti Bizottságától.

Külügyminiszter Úr!
Debrecen

A jászárokszállási Nemzeti Bizottság f. évi január hó 26-án tartott ülésén megfelelő elő-
terjesztés alapján, behatóan foglalkozott Thiel Miklós,14 17 éves, VII. o. reálgimnáziumi 
tanuló, jászárokszállási lakosnak az orosz katonai hatóságok által történt őrizetbe vételének 
és elszállításának ügyével.

Kellő tájékozódás után megállapította, hogy nevezettet f. évi január hó 2-án őrizetbe vet-
ték, majd Kálba gyűjtőtáborba szállították, s onnan ismeretlen helyre továbbították. Őrizetbe 
vételének, valamint elszállításának oka állítólagos osztrák, illetőleg német származása.

Az elszállított atyja, Thiel Bernát, áll. népiskolai felügyelő igazgató-tanító, hiteles köz-
ségi bizonyítvánnyal igazolta, hogy családja nem német eredetű, hanem Csehországból szár-
mazott és fajilag is cseh. Erről a Nemzeti Bizottság meggyőződött. Azon ok tehát, amelynél 
fogva fiát őrizetbe vették és elszállították, nem bizonyul valónak.

Thiel Bernát máskülönben is érdemes és megbecsülésre méltó munkásságú egyén. Egész 
életét a magyar művelődésnek szentelte, amit bizonyít 36 éves tanítói munkássága. Egész 
nemzedékek nőttek fel keze alatt, és nagyon sok polgára van Jászárokszállásnak, akik tu-
dásukat s a közösség iránti érzelmeiket neki köszönhetik. Aktív politikával sohasem fog-
lalkozott, de népellenes tevékenységet sem fejtett ki sohasem. Hivatásának élő, becsületes 
magyar tanítónak bizonyult mindenkor.

Fia, Thiel Miklós már koránál fogva sem kapcsolódhatott bele a politikai életbe. Szorgal-
mas, jó tanuló fiúként ismeretes.

Mindezek alapján tisztelettel kéri a Nemzeti Bizottság Külügyminiszter urat, a gyermek 
szabadon bocsátása érdekében a szükséges lépéseket megtenni szíveskedjék, hogy ezáltal 
egy érdemes család nyugalmat megtalálhassa, s az ország számára biztosíttassék egy érté-
kesnek ígérkező magyar ember. 

Jászárokszállás, 1945. évi január hó 27-én.
A Nemzeti Bizottság megbízásából.

MNL OL KüM XIX-J-1-q 172.292/1946.
Sz.E.B.-nek

Budapest

A M. KüM XIX-J-1-q. t[isztelet]tel kéri a Szeb. szíves közbenjárását aziránt, hogy Til [így 
– B. G.] Miklós tanuló hazaszállíttassék.

Nevezett 1927-ben született Szolnokon és németes hangzású neve folytán lett annak ide-
jén a Vörös Hadsereg alakulatai által elszállítva. Jelenlegi címe: Sztalino, 15. sz.tábor.

13 Thiel Bernát (1887-1960). Életéről bővebben: Jászvidék, 2012. október 26. 
14 Thiel Miklós (1927-1994). A Jászárokszállási Gimnázium igazgatója, majd az egri Eszterházy Károly Főiskola 
tanszékvezető tanára.
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Miután Til Miklós magyar nemzetiségű polgári személy, aki az illetékes szovjet hatósá-
gok álláspontja szerint szabadon bocsájtandó, a KüM XIX-J-1-q hálás lenne a Szeb.-nek, ha 
ez ügyben soron kívül intézkedni szíves volna.

Til Miklós személyi adatait tartalmazó kérdőív csatoltatik.

B[uda]pest, 1946. III. 13.

Budapest, 1946. május hó 22.

Igen tisztelt Követ Úr!

Hivatkozva beszélgetésünkre kérem, hogy szíveskedjék közbenjárni, hogy Til Miklós tanu-
lót, aki magyar nemzetiségű, csupán a neve német, és akit, mint gimnáziumi tanulót német 
hangzású neve miatt Szolnokról a Vörös Hadsereg alakulatai elszállították, jelenlegi tar-
tózkodási helyéről (Sztalino, 15. számú tábor) hazaengedjék. Nevezett annak a hölgynek 
gyermeke, aki valamikor, fiatalkoromban, menyasszonyom volt. 
Szívességéért előre is köszönetet mondva, fogadja Követ Úr őszinte tiszteletem kifejezését.

Gyöngyösi s.k.
G. M. Puskin Úrnak, rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter,
BUDAPEST.

MNL OL KüM XIX-J-1-q 173.458/1946.

„A gyermek elfogatása valószínűleg valakinek személyes bosszújából eredő árulás 
következtében történt”.

JáSzBERÉNy

A jászberényi hadifogolytáborok működésével, az oda szállított, majd onnan elvitt szemé-
lyekkel kapcsolatos levelek.

G. Kovács Béláné levele, 1945. március 12. (betűhív közlés)
MNL JNSzML IV. 422 72/1945.

M. kir. Belügyminisztérium,
Debrecen

Alulírott G. Kovács Béláné rákóczifalvai lakos tisztelettel kérem, hogy férjemet, mint polgá-
ri egyént az oroszok bevonúlása alkalmával az orosz hadsereg összeszedett és a Jászberényi 
méntelepre elszálitott, szabadon bocsájtani méltóztassék.
Négyhetes gyermekem van, a férjem keresetéből tartotta fenn a családot. Mivel kisgyerme-
kemtől házonkivül munkát válalni nem tudok, igy teljesen kereset nélkül állok.
Tisztelettel kérem azért férjemet, mint család fenntartótt haza bocsájtani kegyeskedjék.
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Rákóczifalva 1945 Március 12
Mély tisztelettel: G. Kovács Béláné 

Filemon Katalin
72 fi/1945.

Tárgy: Elfogott polgári egyén szabadon bocsátása

T. G. Kovács Béláné!
Rákóczifalva.

Belügyminiszter Úrhoz intézett és hozzám benyújtott kérelmére értesítem, hogy férje ügyé-
ben úgy tudna a leghatékonyabban eljárni, ha a jászberényi fogolytábor parancsnokságához 
fordul jogorvoslatért, személyesen.

Sz[olnok], 1945. III. 14. 
főispán

MNL JNSzML V. 73. b. 508/1945.

A Magyar Vöröskereszt főmegbízott-helyettesének és a Magyar Vöröskereszt Somogy vár-
megyei választmánya elnökének levele Jászberény polgármesterének, 1945. május 25.
22/1945. v.k. szám.

Polgármester Úrnak Jászberény.

Felkérem, szíveskedjék velem közölni, nincs-e tudomása arról, hogy Jászberényből állítólag 
múlt évi december hó 22. napján elszállított fogolytábort hova szállította az orosz parancs-
nokság. Ugyanis azok között a foglyok között volt Lendvai Imre, 1912. évbeli születésű, 
anyja Kovács Borbála, bodrogi lakós, kiről hozzátartozói azóta semmit nem tudnak. Kérve 
szíves mielőbbi értesítését, vagyok hazafias üdvözlettel 

Kaposvár, 1945. évi május hó 25-én.
Takáts Lajosné levele, 1945. június 4.

Bp. 1945. jún. 4.

Mélyen tisztelt Polgármester Úr!

Egy szerencsétlen anya kéri az Ön segítségét. Az én fiam Takáts Gábor orvostanhallga-
tó (1926. szül. Budapesten, anyja Horváth Gizella) mint orosz fogoly került Jászberénybe, 
előzőleg Gödöllőre vitték, ott jelentkezett katonának, így vitték őket a jászberényi „öreg 
laktanyába”, ott sajnos a fiam igen magas lázt kapott, és tífuszgyanúval 1945. márc. 21-én 
egyedül egy teherautóval kórházba vitték. Azóta semmi hír róla. 

Miután a fogolytábort és a fogolykórházat is feloszlatták, és itt Budapesten azt tanácsol-
ták, hogy forduljak az Ön hivatalához, talán tudnak valamit a fiam további sorsáról.
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Nagyon kérem, hogy hallgasson meg és írasson számomra bármi csekély és jelentékte-
lennek látszó irányt is, ahol megtalálhatnám a fiamat.

Nem akarom a kegyetlen sorsomat ecsetelni, sem azt, hogy a fiam egy ártatlan 18 éves 
gyerek, aki kitüntetéssel érettségizett a Bencés gimnáziumban, mert tudom, hogy sokan, 
nagyon sokan vagyunk így, csak arra kérem, hogy segítsen rajtam.
A jóságos Isten megáldja érte.
Szíves fáradozásukat előre is hálásan köszönöm, kiváló tisztelettel

özv. Takáts Lajosné
Budapest IV. Vámház körút 6. I.

4633/1945 ki. sz.  
Jászberény m. város polgármesterétől.

özv. Takáts Lajosné
Budapest 

IV. Vámház körút 6. I. em.

Levelére válaszolva közlöm, hogy Jászberényben hadifogolytábor már nincs. Azt, hogy a 
kérdéses személy volt-e Jászberényben vagy sem, arra nézve felvilágosítással szolgálni nem 
áll módomban, mert a fogolytábor parancsnokságok érdeklődésre semmiféle felvilágosítás-
sal nem szolgálnak.

Jászberény, 1945. július 7.
polgármester

H. Pethe Károlyné levele, 1945. június 15.

Büdszentmihály, 1945. június 15.
A tekintetes Városi Tanácshoz 

Jászberény.

Férjem, H. Pethe Károly földmíves kisbirtokos, büdszentmihályi 1akos (szül. Büdszentmi-
hályon, 1909. évben, apja néh. H. Pethe Károly, anyja néh. Kovács Julianna, ev. ref.) mint 
honvédelmi munkaszolgálatos teljesített szolgálatot az I. hegyi dandár légvédelmi gépágyú 
pótüteg-parancsnokságnál Berentén, legutoljára pedig f. é. április havában kaptam tőle érte-
sítést, hogy hadifogságban van Jászberényben, fogolytáborban. Azóta tőle semmi értesítés 
nem érkezett, sorsáról semmit sem tudok. Azt sem írta, hogy orosz, avagy román hadifog-
ságban van-e?

Nagyon kérem a tek. Városi Tanácsot, kegyeskedjenek megállapítani, hogy a szóban for-
gó hadifogolytábor ott van-e még Jászberényben, avagy mikor és hová távozott onnan, s 
magyar hadifoglyokat, köztük férjemet, ott lehet-e még találni, vagy mikor és hová továb-
bították őket?

S tisztelettel kérem, kegyeskedjenek engem erről mielőbb értesíteni, hogy a kutatást a 
kapott nyomon tovább folytathassam. 
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Szívességüket előre is hálásan megköszönve, vagyok 
teljes tisztelettel

H. Pethe Károlyné

Cím: H. Pethe Károlyné 
Büdszentmihály Brassó u.1.
5020/1945. kisz. 

Jászberény m. város polgármesterétől.

H. Pethe Károlyné
Büdszentmihály 

Brassó u.1.

Levelére válaszolva közlöm, hogy Jászberényben hadifogolytábor ez idő szerint már nincs. 
Azt, hogy házastársa az itt lévő fogolytáborok melyikében volt, megállapítani nem áll mó-
domban, mert a fogolytábor parancsnokságok a felvilágosítás adása elől elzárkóznak.

Jászberény, 1945. július 9.

polgármester

Pintér Mihályné levele, 1945. június 24.
Ménfőcsanak,1945. június 24. 

Tekintetes Polgármester hivatal!

Alulírott azon alázatos kéréssel fordulok a polgármesteri hivatalhoz, mint aggódó feleség, 
hogy legyen szíves a hivatal engem értesíteni az alábbi címen, hogy férjem, ki állítólag a ha-
tósága területén levő fogolytáborban lakik, ott van-e vagy pedig elköltöztek onnét! ha igen, 
hova. Amennyiben a száma ismeretes volna, úgy azt is kérném velem közölni. Tekintettel 
arra, hogy férjemet haza szeretném hozatni. Kérésem megismétlése mellet maradok mély 
tisztelettel. Férjem neve ifj. Pintér Mihály, ki ménfőcsanaki születésű és lakos, földmíves 
foglalkozású.

Pintér Mihályné

JáSzDózSA
Jászdózsai hozzátartozók kérelme elvitt szeretteik érdekében, 1945. évi április 15.

MNL OL KüM XIX-J-1-q 129.792/1945.

Magyar Honvédelmi Miniszter Úr!

Alulírottak azon alázatos kérelemmel járulunk Honvédelmi Miniszter Úr színe elé, hogy 
az alább felhozott indokainkkal támogatott panaszunkat meghallgatni, és azt, amennyiben 
lehetséges, soron kívül orvosolni kegyeskedjék.
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Panaszunk a következő: 
Az orosz megszállással kapcsolatosan a Jászdózsa községben 1944. évi november hóban 

működött orosz csendőrség a mellékelt névjegyzékben felsoroltakat elfogta és előttünk tel-
jesen ismeretlen helyre elszállította. Ugyanúgy teljesen ismeretlen előttünk az az ok, amiért 
férjeinket és gyermekeinket letartóztatták. 

Panaszunk tárgyát továbbá az képezi legjobban, hogy most, amikor minden gondolat és 
minden cselekedet arra irányul, hogy ne maradjon megmunkálatlan egy talpalatti földterület 
sem, nélkülöznünk kell a kenyérkeresőt és a munkabíró munkásgyermeket. Sokan vagyunk 
több gyermekes anyák, akiknek férjei kimondottan földmunkával keresték meg az évi eltar-
táshoz szükséges keret és a ruházatra való pénzt. Itt van a legnagyobb munkaidő. Minden 
ember azon igyekszik, hogy az eltartáshoz szükséges élelmiszert, ruházatot, téli fűtőanya-
got stb. biztosítsa. Nekünk tétlenül és tehetetlenül kell mások igyekezetét nézni, és bárhová 
fordulunk, egy biztató szót vagy segítséget senkitől sem kaphatunk, mert mindenki a maga 
megélhetési gondjaival van lekötve. Községünk elöljárósága teljesen tehetetlenül áll, mert 
az érdeklődésére kitérő, vagy egyáltalán választ nem kapott, és így nekünk sem tud felvilá-
gosítást adni. 

Határozottan merjük állítani, hogy férjeink és gyermekeink sem politikai, sem erkölcsi 
kifogás alá nem esnek és nem estek. Olyan cselekedetet nem követtek el, mely letartóztatá-
sukat előttünk indokolttá tenné. Ezért vagyunk bátrak Honvédelmi Miniszter Úrhoz fordul-
ni panaszunkkal és egyben kérni arra, kegyeskedjék kenyérkeresőink hollétét megtudni, és 
amennyiben lehetséges szabadságolásukat kieszközölni, mert nem lehet államérdek annyi 
kenyérkeresőt, azok feleségeit és gyermekeit a bizonytalanságnak és a nyomornak kitenni. 
Alázatosan kérjük Miniszter Urat, kegyeskedjék panaszunkat meghallgatni és annak alapján 
férjeink és gyermekeink szabadságolását, illetve szabadon bocsájtását kieszközölni. 

Jászdózsa, 1945. évi április hó 15-én
Jászdózsa község elöljáróságától.

Kimutatás az orosz csendőrség által Jászdózsa községből elhurcolt egyénekről.
Neve Születési éve Anyja neve Mikor vitték el?

Alexi István 1910 Forgó Amália 1944.11.28.

Alexi István 1912 Fodor Júlia 1944.11.28.

Bácsalmási Lajos 1903 Révfy Etel 1944.11.20.

Bollók János 1910 Szabó Rozália 1944.11.30.

Bolya Ferenc 1910 Palcsó Klára 1944.11.29.

Bozóki György 1903 Sedon Rozál 1944.11.19.

Breszkó Miklós 1911 Ludmerszki Erzsébet 1944.11.19.

Bugyi Mihály 1901 Nagy Erzsébet 1944.11.19.

Csajbók József 1915 Puskás Mária 1944.11.26.

Rédei László 1904 Sedon Mária 1944.11.19.

Drapos József 1893 Lőrik Erzsébet 1944.11.28.

Földi János 1914 Fehér Franciska 1944.11.25.
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Gulyás Cs. István 1907 Bolya Ismér 1944.11.19.

Gulyás Ferenc 1896 Béres Karolin 1944.11.19.

Gulyás Ferenc 1901 Turi Anna 1944.11.19.

Gyurkó András 1916 Bordás Julianna 1944.11.30.

Gyurkó Bonaventura 1919 Bordás Julianna 1944.11.19.

Gyurkó János 1910 Kiss Mária 1944.11.26.

Gyurkó László 1915 Bordás Julianna 1944.11.30.

Herédi Miklós 1920 Bodonyi Erzsébet 1944.11.19.

Juhász András 1909 Rédei Mária 1944.11.19.

Juhász B. István 1916 Fodor Erzsébet 1944.11.28.

Juhász József 1907 Ugróczi Anna 1944.11.19.

Juhász K. Béla 1914 Béres Szidónia 1944.11.19.

Juhász K. József 1912 Radeles Borbála 1944.11.19.

Kiss Balázs 1911 Csomor Terézia 1944.11.19.

Kiss István 1920 Turi Erzsébet 1944.11.19.

Kiss István 1920 Ludmerszki Margit 1944.11.19.

Kocsis István 1909 Kocsis Anna 1944.11.19.

Kövér István 1920 Bugyi Anna 1944.11.26.

Lencse József 1911 Gutai Erzsébet 1944.11.19.

Lőrik Antal 1913 Csomor Mária 1944.11.30.

Maráci János 1910 Burgely Erzsébet 1944.11.19.

Molnár László 1909 Bozóki Amália 1944.11.19.

Nagy Béla 1910 Seres Mária 1944.11.28.

Nagy István 1906 Maráczi Erzsébet 1944.11.28.

Palcsó István 1915 Deák Júlia 1944.11.19.

Papp Ferenc 1905 Papp Ilona 1944.11.19.

Papp István 1920 Szabó Mária 1944.11.19.

Papp János 1910 Papp Rozál 1944.11.27.

Rédei Gyula 1901 Bollók Anna 1944.11.19.

Rédei József 1921 Budai Rozália 1944.11.28.

Szentes László 1910 Bolya Mária 1944.11.19.

Szepesi István 1913 Csomor Mária 1944.11.19.

Szerencsés István 1915 Vraskó Marcella 1944.11.19.

Tábori Béla 1911 Koós Erzsébet 1944.11.28.

Tábori Miklós 1912 Nagy Etelka 1944.11.19.

Tábori Miklós 1912 Nagy Etel 1944.11.20.

Tóth Ferenc 1908 Szőke Anna 1944.11.19.

Tóth István 1910 Tábori Erzsébet 1944.11.19.

Turi Ferenc 1910 Vajda Apolló 1944.11.27.
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Vajda Ferenc 1905 Bendó Erzsébet 1944.11.20.

zsidei László 1918 Herédi Erzsébet 1944.11.29.

zsidei Sándor 1901 Bollók Mária 1944.11.30.

MNL OL KüM XIX-J-1-q 129.354/1945.

Béres Benedek 1924 Krista Ilona 1944.11.27.

1945. május 29.

JáSzFÉNySzARU

Jászfényszaru főjegyzője a jászsági felső járás főszolgabírójának, 1945. március 14.
MNL JNSzML V. 615. b. 177/1945.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye. Jászsági Felsőjárás.
177/1945. k.i. szám.
Rendeletszám: 369/k.i. 1945.
Tárgy: Visszatért katonákról kimutatás.
Mell: 1 drb.

Főszolgabíró Úr!
Jászberény.

Fenti rendeletre az előírott kimutatást beterjesztem. Jelentem egyidejűleg, hogy a bevonuló 
orosz csapatok 1944. november hó 17-én a visszatért katonák közül 12-őt még azon a napon 
magukkal vittek. 1944. december hóban ugyancsak az orosz hadsereg egyik politikai tisztje 
27 visszatért katonát szintén elszállított. 
Jászfényszaru,1945. március hó 14.

Rövidítések jegyzéke

Levéltári rövidítések

MNL JNSzML Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára

IV. 407. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánjának iratai
IV. 409. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszti főorvosának iratai
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IV. 422. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispánjának iratai
V. 273. Kisújszállás város polgármesterének közigazgatási iratai
V. 343. b. Mezőtúr város polgármesterének iratai, Közigazgatási iratok
V. 607. Fegyvernek nagyközség iratai 
V. 621. c. Kenderes nagyközség iratai, Közigazgatási iratok
V. 615. Jászfényszaru nagyközség iratai
XV.3. e. Politikai és jóvátételi vonatkozású iratok gyűjteménye, Mezőtúr
XVII. 26. Karcagi Nemzeti Bizottság iratai
XVII. 53. Tiszasasi Nemzeti Bizottság iratai
XVII. 61. Túrkevei Nemzeti Bizottság iratai
MNL OL Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 

KüM XIX-J-1-Q XIX-J-1-q Külügyminisztérium Hadifogolyosztály, 1945-1949

OSzK Országos Széchényi Könyvtár
BFL Budapest Főváros Levéltára

VII. 101. p. A jogszolgáltatás területi szervei. Budapesti Királyi Országos Gyűjtőfogház 
(1947-től Budapesti Országos Büntetőintézet, 1951-től Budapesti Országos Börtön) iratai. 
Elítéltek törzslapjai.

ÁBTL Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

4.11.  A Szovjetunióban elítélt személyek rehabilitációs okmányainak fénymásolatai
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