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HADIFOGOLy TÖRTÉNETEK A JáSzSáGBóL

Megpróbáltatások a Krím lágereiben

Tényleges katonai szolgálatra 1943 októberé-
ben vonultam be Jászberénybe. A méntelepre 
kerültem kiképzésre gyalogságra és huszárnak, 
majd áthelyeztek Gyöngyösre, utána pedig 
Pélyre, ahol menekülési parancsot kaptunk. 
Aszód, Komárom és Rábaszécsény voltak a to-
vábbi állomások.

Egyre közelebb kerültek az oroszok, ekkor 
már 1945 márciusa volt. Bevetésre vezényeltek 
bennünket az oroszok ellen. Rábacsécsénybe 
1945. márc. 28-án törtek be. Itt estünk fogság-
ba. Mindent át kellett adni. A lovakat is. Majd 
a Rába partjára vezényeltek, és onnan Győrig 
hajtottak bennünket, ahol a páncélos lakta-
nyába kerültünk az összes fogollyal együtt. Itt 
1945 májusáig voltunk, mintegy 18 000 embert 
gyűjtöttek össze ekkorra. Innen Pozsony, Vác, 
Szolnok és Erdély érintésével Oroszorszába vo-
natoztunk. 

Brassón átutazva, akkor már román terü-
leten, le kellett táborozni Tekusinban. 2 hétig 
voltunk ott. Közben hírek terjedtek el, hogy az 

angolok és a vöröskereszt nem engedélyezi a fogolytáborokat. Ez azonban csak hír maradt, 
és mi még azt sem tudtuk, hogy hová visznek bennünket. Az út folytatódott tovább Cons-
tancáig, a Fekete-tenger akkor legnagyobb kikötőjébe. Itt azt mondták, hogy a Transilvania 
hajó jön értünk.

Meg is érkezett a nagy hajó. 12 000 embert raktak be: magyarokat, németeket. A fedélzet-
ről leküldtek bennünket az orosz matrózok a hajófenékbe. A folyosó zsúfolásig megtelt. Vé-
gül egy raktárhelyiséget nyittattak ki, és egy nagydarab orosz matróz megfogta a nyakunkon 
és a hátunkon a ruhát, bedobált bennünket egymás tetejére. Alig kaptunk levegőt, mivel az 
ajtót ránk zárta. Egyszer sikerült a mennyezeten egy kis ablakot felnyitni, és végre levegőhöz 
jutottunk. Amikor a berakodás megtörtént, felmehettünk a fedélzetre. Egy másik hajó jött, 
amely kivontatta a nagy hajót a mélyebb vízre. Egy napig vitt a hajó bennünket, és Szevasz-
topolban kötött ki. Itt végre ennivalót kaptunk: 5 emberre 1kg-os amerikai konzervet, babot 
hússal és 1 kg kenyeret, ami mindig fekete volt.

Az elosztólágerből átkerültem a 13-as táborba. Lakosok nem voltak ezen a részen, mivel 
Sztálin kitelepítette a tatárokat is. Beosztottak bennünket vasúti rakpart építésére a vágányok 
mellé. Ez a munka valamivel könnyebb volt, mint az utána következők. A legnehezebb be-

Szabó József fiatalkori képe
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osztásunk a kőbányában volt. A németek által fölrobbantott barlangokat kellett feltárni, majd 
kőfaragás következett az építkezésekhez, javításokhoz, mivel a bombázások nagy pusztítást 
hagytak maguk után. A norma teljesítése 3 kőnek a kifaragása volt. Amennyiben nem sike-
rült a normát teljesíteni, akkor csökkentették a vacsoraadagunkat. Őszre bizony már nagyon 
lefogytunk. 1‒3 osztályba soroltak bennünket, én már akkor a 3-as besorolásba kerültem. Ez 
azt jelentette, hogy délig kellett dolgozni. 

A táborban fellépett a vérhas járvány, nagyobb részben a német foglyok között. Elkülö-
nítették őket szögesdróttal. Sokan meghaltak. Szörnyű látvány volt. Ráültek a latrinára, és az 
erőtlenségtől beleestek. Ott fulladtak meg az ürülékben. 

Dolgoztunk a hegyoldalban lévő mészkemencéknél, majd fűrésztelepre kerültünk. Min-
den nappal hidegebb lett, beállt a tél. Katonai sátorban volt a szállásunk, kb. 4-500-an le-
hettünk. Benzines hordóban tüzeltünk az összeszedett fával, rőzsével. Mivel a sátorban nem 
volt füstjárat, bizony nagyon bekormozódott. Reggel, mikor felébredtünk – ha az éjszakai 
szél megmozgatta a sátrat, a korom ránk hullott – úgy néztünk ki, mint az ördögök. Sok 
volt a veszekedés, mert akik a felső priccsen aludtak, azok sokat szenvedtek a füsttől. A ba-
rakkpriccsek négyemeletes, deszkából összetákolt ágyak voltak. Egyszer a koromtól szikrát 
kapott a sátor, és elparázslott, így végre egy épületben szállásoltak el bennünket, fedél volt 
a fejünk felett. 

Mivel rendes tisztálkodásra nem volt lehetőség, tiszta ruhát sem kaptunk. Fertőtlenítet-
ték. Ez úgy történt, hogy le kellett vetkőzni, a ruhánkat összekötni. Ekkor már egy kijelölt 
helyiségben vashordókban tüzeltek. Itt dróthuzal volt kifeszítve, erre az összekötözött ru-
háinkat fel kellett akasztani. 120 fokra felmelegítették, és rázárták az ajtót. Míg a ruhák 
benn voltak, addig lehetett fürdeni, mosakodni. Ujjnyi vastag szappant kaptunk, amit nem 
használtunk fel, hanem összegyűjtöttük, és később – ha lehetőségünk volt rá – eladtuk a 
civileknek, mivel nekik sem volt. A pénzen élelmet, de inkább cigarettát vettünk. A szappan 
valutának számított. 

Egy alkalommal hídépítéshez vezényeltek bennünket. A Fekete-tengeren a kitermelt 
szálfenyőket kb. 600 méterre a tengerparttól egy hatalmas hajó húzta lefelé drótkötéllel. 
A szállítmányt a románok küldték. 6 főt vezényeltek/választottak ki a munkára. Közöttük 
voltam én is. A fára szükség volt az építkezéshez. A napi munka végeztével le kellett bontani 
az állványokat, mert különben ellopták. Hiába őrizték fegyveres őrök, leütötték, megverték 
őket a tengerészek, és elvitték az állványokat. Természetesen később eladták. 

Egy másik hajó érkezett, a Baku nevű, szintén fával megrakva. Ezen csak német foglyok 
és mi hatan dolgoztunk. Elterjedt a táborban, hogy a németek ennivalót hoztak a hajóról. 
Egyszer kilestük őket, hogyan jutnak az élelemhez. Megláttuk, hogy a hajó középső részéből 
jönnek felfelé. Mi is megpróbáltunk lemenni, egészen a hajófenék közepéig. Valóban ott volt 
minden finomság, bár már alaposan megdézsmálva. Mi is találtunk még cukrot, lisztet, italt, 
konzervet. Mást nem, mert észrevette a hajó fiatal orosz kapitánya, aki lámpával a kezében 
jött felénk, veszekedve, pisztolyát elővéve véresre verte a homlokunkat, rugdosott, tolmá-
csért kiabált. 

A tábor kapujában kimenőkor, visszajövőben mindig zene szólt. Egy szolnoki cigány 
hegedült, egy román klarinétozott, és volt egy bőgős is. Foglyok voltak ők is. Nem örültünk 
a zeneszónak… Néhány tábori levelezőlapot tudtunk hazaküldeni, de a szövegre mindig 
nagyon kellett vigyázni. 
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Éltetni kellett Sztálint és Rákosit. Sokszor egy hónap után kapták meg az itthoniak. Köz-
ben lassan hírek jöttek a táborba: hazamehetünk! Nem akartuk elhinni. Egyszer azonban 
elkezdték kiválogatni a leginkább legyengültebbeket. Szigorúan ellenőrizték a hónaljunkat, 
keresve, van-e köztünk SS. Kiválogatás után ruhát kaptunk. Kimustrált katonai ruhát, de a 
rajtunk lévőnél jobb volt. 

Megjöttek a teherautók, felszállhattunk. Hihetetlen volt, hogy kigördült velünk a tábor-
ból. Szimferopolba szállítottak bennünket. A vonaton egy vagonba kerültem 4 jászkiséri ha-
difogollyal. A táborban nem voltunk együtt. A szerelvényen 1500-an utaztunk, nagyon soká-
ig, amíg a román határhoz értünk. Az át- és berakodás után hamarosan indultunk Foksányba. 
A bevagonozás kellemesebb volt, mint előzőleg, mert kevesebben voltunk a vagonokban, 
és végre két év hét hónap után Magyarország felé indultunk. Püspökladányban állt meg 
először a vonat. Itt enni kaptunk a davajtálba: babgulyást. Utána Debrecenbe mentünk, ahol 
megfürödtünk, alsóneműt, ruhát kaptunk. Orvosi vizsgálat is következett, megállapították, 
hogy 38 kg vagyok. 

Az én katonai nadrágomat is elvették, amit az oroszok adtak rám, mert az olyan volt, 
amiben agyonlőtték a katonát. Még a golyó ütötte lyuk is látszott. Ebben szégyelltek volna 
hazaengedni. Aki megfelelő ruhát kapott még aznap továbbutazhatott. A debreceni lakta-
nyában orvosi vizsgálat volt a hazatérők részére, de ez inkább csak ránézéssel történt. A 
hadifoglyokat fogadó egyén egy elvtárs volt. Személyenként beszélgetett el velünk. Inkább 
kihallgatás volt, mindenre kíváncsiak voltak. Az otthoni helyzetünkre, a lágerben tanultakra. 
Nem sok mindent tudtam mondani, hiszen láthatta: 26 éves voltam és 38 kg. Örültem, hogy 
életben maradtam. 

Hajnalodott már, mire hazaérkeztem. Alig lehetett látni. A vonatnál édesapám és 
keresztanyám, édesanyám testvére várt. Édesanyám olyan beteg volt, hogy nem tudott 
kijönni az állomásra. A szüleim orvost hívtak hozzám, aki mindennap kijött ellenőrizni az 
állapotomat. Lassan kezdtem javulni. 1947 tele volt. Édesapám gazdaságában nem kellett 
sokat segíteni, a barátaim is látogattak, elmentünk a bálba szórakozni, ismerkedni. 

(A történetet Szabó József mesélte el 2002-ben Szüle Katalinnak Jászkiséren, aki lejegyezte)
      

Apám levele a fogságból

Azt tudtam, hogy mikor és merre járt a háborúban – sokat beszélt róla ‒, meg azt is tudtam, 
hogy az onnan küldött leveleket nem őrizte meg, így meglepődtem, amikor katonaládájában 
kutakodva találtam egy általa ceruzával írott levelet. Az apja fiatalon meghalt, amikor ő még 
10 éves volt, így úgy-ahogy gyakorlatilag négy osztályt végzett az akkori hatból. Özvegyen 
maradt nagyanyám ugyanis csak úgy tudta ellátni a legszükségesebbekkel a csonka családot, 
hogy neki is menni kellett másokhoz állatokat őrizni, meg hasonló munkákra, így nem vé-
letlen a rossz helyesírás. Mint a szövegből kiderül, a levél nem postán érkezett, hanem egy 
visszatérő hadifogollyal küldte át Magyarországra.

„Kelt 1945. XII/hó 6.án Dachau fogoly tábor
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Kedves aranyos édes anyám ez a 
kevés írásom a leg job egéségben 
találja mint engem hagyot. Ked-
ves édes anyám tudatom vele, 
hogy it vagyok Amerikaji fogság-
ba Német országba, de reméljük, 
hogy egyszer meg segít a jó Isten, 
hogy haza kerülök és akor töbet 
tudok mondani de írni nem. Ked-
ves édes anyám Képzelje el, hogy 
mi lehet egy hadi fogoly nak az 
élete. Április 27-én fél 3-kor es-
tük Tóth Imrével fokságba. Május 
4-én találkoztuk Muhari Jancsi-
val Lukácsi Feri Gyurkával, Ter-
jék Pistával, Fodor Andrásal, Zsi-
dó Janival de 7-én Terjéki Fodor 
Zsidó el kerültek tőlük azóta nem 
tuduk róluk az is lehet, hogy azok 
már othon vanak velünk sok apáti 
Jásztelki és sok jászok

Kedves édes anyám mindig 
csak maga van eszembe és az 
egész rokonság és az egész isme-
rősök Kedves édes anyám mondja 
meg kereszt anyámnak Imre bá-
tyáméknak Nagy anyámnak, Pista 
bátyámank meg az egész rokonságnak hogy jól vagyok és sokat gondolok rájuk és csókolom 
őket Kedves édes anyám ezt a levelet egy örök jó barátom viszi el magyar országra mer ők 
már menek haza Lehet hogy mink is hamarosan utnak indulunk mert mán régen hitegetnek.

Kedves aranyos édes anyám legyen nyugotan majdcsak haza segít a jó Isten csak türel-
mesnek kelleni

Kedves édes anyám Isten vele nagyon sokat gondolok rá és nagyon sokszor csókolom és 
boldog Karácsonyi ünepeket kivánok mindenkinek a Dachaui fogoly táborból szúrós drótok 
mögül szerető fia Pista

Címet nem írok mert úgy se kapom meg.
Csókolja egy szenvedő hadi fogoly”

Nem tudhatta, hogy a levélben említett Imre nagybátyja talán már nem is élt akkor, 
mert katona sem volt, de a szovjetek elvitték „málenkij robotra” és soha nem került vissza. 
Nagyanyám kapott egyébként egy hivatalos értesítést is, hogy hol van a fia.

Apám végül 1946. április 1-jén ért haza a fogságból, e levél után még majdnem négy 
hónapra.

Fodor István katonaképe



Örökségünk246

Anyám – Fodor Istvánné – ugyanebben az évkönyvben közölt visszaemlékezésében is 
olvasható apámra vonatkozó rész is a katonaság idejéről.

                                                                                                      (Fodor István Ferenc)

„Fiam ne legyen részed ilyen 
megaláztatásban!”

Édesapám 1910. novemberében született 
Jászberényben a Pesti utcában, földmunkás 
családban. Jászapátin a tanonciskolában ta-
nulta az elméleti tárgyakat, kádársegéd vég-
zettséget szerzett. A szakmát Kazinczy Fe-
renc jászapáti kádármesternél sajátította el.

1933‒34-ben hívták be először katonának 
Győrbe, ahol utász kiképzést kapott. Utász-
ként hidakat ácsoltak a Dunán és a Dráván. 
1937-től többször, csaknem évente behívták, 
1943-ban került ki a frontra, ahol harci cse-
lekményekben vett részt. A lövészárokban 
való hosszú tartózkodás következményeként 
elfagyott az alsó lábszárcsontja, ami a gyen-
ge ruházat és lábbeli miatt történt. Haza-
térve gyakran emlegette, hogy az orosz tél 
sokkal hidegebb volt, mint amit mifelénk 
megszoktunk. 

1944 késő őszén esett orosz fogságba.  A 
fogolytábor Groznijban volt a Kaukázusban, 
ahol több száz magyarral együtt tengette az 
életét. A lágert drótkerítés határolta, fegyve-
res őrök felügyelték őket, ha valaki szökni 
próbált, könnyen az életével fizetett. Fűtet-
len nyitott istállókban laktak, nagyon gyenge minőségű élelemhez jutottak, szinte állatként 
kezelték őket. A fogság első évét fekvő betegként a láger egészségügyi részében töltötte. 
Már-már lemondtak róla, amikor egy szintén német fogoly orvos gondos és körültekintő 
kezelésének eredményeként meggyógyult. Pedig már amputálni akarták a bal lábát, a német 
viszont ehhez nem járult hozzá, sőt kikezelte az elfagyott testrészt. Ettől kezdve munkára 
fogták, visszaemlékezése szerint úgy hajtották őket, akár egy csordát az úton. Ő főleg répa- 
vagy hagymaföldre járt kapálni, két kezével utat építeni, mások feladata a romok eltakarítása 
vagy az újjáépítésben való segédkezés volt. Az őrök többsége embertelenül viselkedett, de 
akadtak olyanok is, akik megengedték, hogy az út szélén levő eper- vagy almafa lehullott 
termését felszedhessék. A lágerben étkezésenként egy szelet fekete kenyérhez jutottak. Azt 
mondta nekem: „Fiam, te ezt a kenyeret soha meg nem ennéd!” Ebédre répa- vagy hagyma-
szárból készült levest kaptak, nagyon ritkán jutottak húshoz. 

B. László fiatalkori katonaképe
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Mivel szakmájánál fogva jól értett a fához, kevés szabad idejében fagallyakból tárgyakat 
faragott, amit a földeken helybeli oroszokkal élelemre tudott cserélni. 

Ő az így szerzett élelmet igyekezett megosztani társaival. Ezzel ellentétben, aki önző 
volt, és a szerzett élelmet gyorsan befalta, az könnyen az életével fizetett. A szenvedélyes 
dohányosok viszont akár egy szál cigarettáért is lemondtak a fejadagjukról. 

A lágerben istenítették az orosz hatalmat. Aki ennek behódolt, az különböző előnyökhöz 
jutott, rendkívüli kimenőt kapott, behozhatott a táborba olyasmit, amit más nem. Nagyon 
sokan nem bírták a rideg és mostoha feltételeket. A rossz élelmezés következményeként 
legyengültek, nem tudták elvégezni a nehéz munkát. Megzavarodtak, megőrültek, akadt, aki 
öngyilkos lett. Nagyon sokan „otthagyták a fogukat”. 

A fogság négy hosszú éve alatt szinte semmit nem tudtak az itthon élőkről. Különösen a 
családosokat gyötörte, hogy hosszú ideig semmi hír nem érkezett hozzátartozóikról. Évekig 
egy sort sem kaptak otthonról, és magukról se tudtak értesítést küldeni. 

Egy 1947-ben hazakerült Mihály nevű bajtársa hozott hírt először apámról. Egy kis koc-
kás papírt adott be édesanyámnak, amivel végre tudatta, hogy él. Ő csak egy évvel később 
1948 karácsonyára jött haza többedmagával. Csont és bőr volt, 48 kilóra fogyott le az egyéb-
ként 60-70 kilós ember. A család tagjai megörültek hazatérésének, de tisztában voltak vele, 
hogy a hazaért fogoly számára végzetes lehet, ha hirtelen jól lakatják. Fokozatosan illeszke-
dett vissza a polgári életbe, 1949-ben letette a kádár mestervizsgát. 

B. László katonakönyve a hadifogságra vonatkozó bejegyzéssel
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A fogságban töltött évekről alig és nem szívesen beszélt. Gyermek- és kamaszkoromban 
szóba kerültek az Oroszországban töltött évek. Felnőtté válásom idején az előzőekben leírta-
kat hallottam apámtól, aki azt mondta: 

„Fiam, soha ne legyen részed ilyen megaláztatásban, keserű sorsban és kiszolgáltatott-
ságban!” Talán soha nem nyugodott bele abba, hogy ártatlanul hurcolták meg, időnként visz-
szatérően felemlegette egykori kínjait és szenvedéseit.               

(Fia, B. Béla visszaemlékezése)

Ketten tértek haza

Vízi Kálmán (1920‒2010) rendszerváltozást követő években felidézett emlékeit közlöm, aki 
egyike volt annak a 13 személynek, akiket „málenkij robotra” hurcoltak el 1944 novembe-
rében Jászalsószentgyörgyről. Közülük csak ketten tértek haza 1948-ban: Gajdos István és 
Vízi Kálmán. Előbbi Romániában volt szovjet munkatáborban, és a viszonylag tűrhetőbb 
körülményeknek köszönhetően maradt életben. 
Vízi Kálmánnak azonban mostohább sors jutott egy szovjetunióbeli GUPVI lágerben.

„1944. november 12-én éjjel szállták meg Jászalsószentgyörgyöt a szovjet csapatok. Va-
sárnap már járták a községet német szoldátot keresve. Nálam is járt egy szovjet katona és 
érdeklődött, hogy van-e német. Mondtam neki: »Nyet«. Rám nézett és mondta: »Te szoldát?« 
Válaszoltam neki: »Civil«. Erre megmotozott. Volt nálam egy öngyújtó, amit zsebre vágott 
és továbbállt.

Én ezután megbújtam otthon, nem mentem ki az utcára sem. Hétfőn vagy kedden hal-
lom, hogy dobolják a faluban: aki katona volt jelentkezzen a Táboros-féle háznál. (Itt volt a 
katonai parancsnokság.) Szerdán reggel azt mondtam az anyámnak, hogy én csak nem buj-
kálhatok, mert még ebből majd baj lesz, inkább jelentkezek. Ez volt reggel nyolc óra körül. 
Mondom neki, hogy főzzön jó bablevest, majd jövök úgy 4 óra körül, de nem így sikerült. 
Elindultam a vállamon egy lapáttal a Táboros-féle ház felé. Amikor odaérek, kérdezik az 
ismerősök, hogy  »Hová mész?« Mondom, hogy jelentkezek munkára. »Ne menj te sehová, 
te is voltál már katona. 

Kapjuk a dokumentumot és policájok leszünk.« ‒ ezzel bíztattak. Hallgattam a szóra és 
velük várakoztunk. Lehettünk vagy tízen. 10 óra körül egyszer csak előbújtak a nacsalnikok 
és sorakozót rendeltek el. Ez nem nagyon tetszett, de már nem volt pardon. Körülkaptak 
bennünket a géppisztolyos katonák. Még aznap 11‒12 óra között elindítottak bennünket 
Jászapátira, hogy ott van a kommandó, ott kapjuk a dokumentumot és utána jöhetünk 
haza. (Jól be lettünk csapva.)

Útközben találkoztunk Gajdos Istvánnal, aki vízért ment. Azt mondta, hogy várjuk meg, 
mert ő is jön velünk. Jászladány‒Jászkiséren áthaladva még aznap megérkeztünk Jászapáti-
ra, utána irány Mezőtúr, mert ott volt a parancsnokság, ott ígérték a dokumentumot. Fegyve-
res kísérettel elindítottak bennünket. Jászkisérhez érve balkéz felől az első utcából kijött egy 
idős bácsi. Kérdi, hogy nem láttuk-e a fiát. Mondjuk neki, hogy ne jöjjön közel, mert bevágják 
őt is a sorba. Így is történt. Szegény bácsi pár hét múlva meg is halt. Mezőtúron rengeteg em-
ber volt a gyűjtőlágerben, ahol már kaptunk valami főtt ételt, de megrakodtunk a tetűvel is.

Onnan tovább kellett menni Foksániba, Romániába. Amikor berakodtak bennünket, mi 
már nagyon el voltunk csüggedve. Piszkosak, rongyosak voltunk, alig ismertük meg egymást, 
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de mi, szentgyörgyiek összetartottunk. Kb. 
40-en voltunk egy vagonban. Két-három 
naponként kaptunk egy vödör ételt.

Nem volt egy kanál, nem volt még kon-
zervdoboz sem, mert mint hadifoglyoktól 
mindent elszedtek. Mint az állatok neki-
estünk az öt ujjunkkal a megnevezhetetlen 
ételnek. 

Foksániban hatalmas lágerbe érkez-
tünk, onnan pedig irány a Szovjetunió. 
Kb. 10-12 nap tartott az út. Hideg volt a 
vagonokban, ezért egymás ölébe ültünk, 
hogy melegítsük egymást. A vagon olda-
lán a szegecsek deresek voltak és azt ka-
pargattuk, úgy enyhítettük szomjúságun-
kat. Az őrök időnként megveregették a va-
gon oldalát és kiabálták: »Kaput jeszt?« 
(Van- e már halott?) Sajnos közülünk is 
akadt: az első Oszlányi Sándor, a máso-
dik Dávid Ferenc, az utolsó, a 11. Kormos 
Szilveszter volt.

Amikor megállt a vonat kinyitották 
az ajtót, kiszálltunk, és megtudtuk, hogy 
Sepsinkán vagyunk. Egy hatalmas terüle-
ten fekvő hosszú épületek egész sora várt 

bennünket. Az épületeknek se ajtaja, se ablaka. Reggel korán már 5 órakor sorakozó volt. 
Majd megfagytunk, de legalább már kaptunk egy kis meleg korpalevest.  Sepsinkában volt 
egy vagongyár, ott kellett dolgoznunk. A lágerben 2400-an ‒ románok, németek és magyarok 
‒ voltunk. Keveset bírtunk dolgozni, nagyon le voltunk gyengülve, a barakkokban jéghideg 
volt.  Éjjel, amikor észrevettük, hogy vizelhetnénk, mire leértünk a priccsről a vizelet már el 
is ment.  Kezdődött a legyengülés, egyre több-több lett a halott. Volt olyan nap, amikor 60-
70-en haltak meg. A tetemeket – úgy, ahogy bírtuk – megfogtuk, és lábuknál fogva húztuk a 
tetthelyre, majd legurítottuk a gödörbe, ahova 200-300 holttest került.

Később én is legyengültem és bekerültem az elkülönítőbe. A füleim zúgtak, le is mondtam 
az életről, mert aki oda bekerült, onnan egyenesen a gödörhöz vezetett az út. Én az életemet 
egy fiatal német orvosnak köszönhetem. Odaült mellém a priccsre és úgy etetett, mint az 
anyám gyerekkoromban. Addig etetgetett, hogy kezdtem egy kicsit erősödni. A ruszki orvos 
már ki akart írni munkára, de a német nem engedte. Utána elkerültem fogolykórházba Bi-
alaczerkovba. Ott már jobb körülmények között voltam, megerősödtem. Innen vittek Kijevbe 
1945 nyarán, ahol valamivel még az előzőnél is jobb körülmények voltak. Jártunk asztalos 
üzembe, építkezésre, fűrésztelepre, vasúthoz, a mezőgazdaságba, mikor kinek hova sikerült. 
A végzett munka után kaptunk kenyeret meg főtt ételt, ha azt annak lehetett nevezni. Legtöbb-
ször korpalevest ettünk. Volt, amikor csalánnal pótoltuk, hogy sűrűbb legyen.

Vízi Kálmán
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Így teltek a napjaink 1948 májusáig. Akkoriban már mondogatták: »Igyi doma«, azaz: 
hamarosan mentek haza. Egyszer csak eljött a várva várt nap. Felolvasták a névsort, hogy 
kik mehetnek haza. Ezt hittük is meg nem is. De végül indulhattunk haza. Amikor elértük a 
magyar határt elkezdtük énekelni a Himnuszt, és mindannyian sírtunk, hogy hosszú idő után 
végre magyar földön vagyunk. Megérkeztünk Debrecenbe, ahol orvosi vizsgálaton estünk át. 
Volt, akit kórházi beutalóval láttak el, mert bizony eléggé le voltunk gyengülve. Utána útnak 
indítottak, kaptunk 20 forintot a 43 hónapi szenvedés után.  1948. május 19-én kerültem 
haza, ha nem is éppen erőben és egészségben.”…

 (Lejegyezte: Lukácsi László)

Barakkok között kötelek

Pesti István 11 évig volt orosz hadifogságban. 
Szülei kisbirtokosok voltak, a jászberényi Al-
sómuszáj 41. számú tanyáján éltek. Öt gyer-
meket neveltek: Rozália, Ferenc, István, Juli-
anna és János. Édesapjuk 53 éves volt, amikor 
fakivágás közben rádőlt a fa és sérüléseibe 
belehalt. A három fiatalabb testvér 1928-ban 
bátyjuk, Ferenc gyámsága alá került, ő vette 
át a gazdaság vezetését is. Pesti István Jász-
berényben volt sorkatona, a kerékpáros alaku-
lathoz került, továbbszolgáló katona is itt volt. 
Őrmesterként szerelt le. Ezután Budapestre ke-
rült, ahol villamosvezetőként dolgozott.

Rákospalotán unokaöccsével együtt lakott 
egy ikerházban, vele jobban megosztotta hábo-
rús élményeit. 1945. január 10-én Rákospalo-
táról az Ivánka Pál u. 7. számú ház pincéjéből 
civilként vitték el az oroszok „málenkij robot-
ra”. A Gulág lexikon azt írja, hogy katonaként 
esett hadifogságba, de ténylegesen inkább ha-
difogoly-pótlék lehetett. A pincében villamosvezetői egyenruhában volt, ez is megtéveszt-
hette a katonákat. Kőbányán vagonírozták be őket, Szolnokon keresztül vitték ki a Szovjet-
unióba. Jászberényen áthaladva a vagon résein kidobott egy papírt, azzal az üzenettel, hogy 
ő is a vonaton van. A levelet valaki el is juttatta a bátyjához az alsómuszáji tanyára. Elő-
ször a Volga‒Don körzetében egy téglagyárban dolgozott. Az étel kevés is volt és rossz is, 
örültek, ha a földeken krumplit találtak. A következő állomás egy Szverdlovszk környéki 
szénbánya volt, majd ezt követően még rosszabbra fordult a sorsa. 

1949-ben a szovjet hadsereg katonai törvényszéke 25 évi javító-nevelő munkatáborban le-
töltendő szabadságvesztésre ítélte. Kreált vádak alapján születhetett az ítélet, állítólag az őrök-
kel került összetűzésbe. A pokol következő állomása az északi sarkkör fölött levő Vorkuta 
szénbányája lett. Elmondása szerint télen annyira esett a hó, hogy szinte nem ért le a földre. 
Vízszintesen hullott, és olyan erővel, hogy a szemüket sem tudták nyitva tartani.

Pesti István képe katonaruhában
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A barakkok között csak kötelekbe kapaszkodva tudtak közlekedni. Ha a nagy hó és a hideg 
miatt valaki elengedte a kötelet, akkor csak tavasszal, a hóolvadás után találták meg az illetőt. 

Egyébként itt raboskodott Kovács Béla kisgazda politikussal együtt, akivel később a 
jászberényi börtönben újra együtt ették a rabkosztot. 

A lágeréletnek akadt humoros oldala is. Mesélt egy furcsa szórakozásról: este, ha vala-
kinek szellenteni kellett, akkor szólt, és valaki meggyújtotta a kijövő „gázt”, ami szép kékes 
lánggal égett. Ez mindaddig ment, amíg egyszer valakinek meggyulladt a szőrzete, és az 
oroszok megtiltották ezt a szórakozást. 

Végül mégsem kellett letölteni a kirótt 25 évet, 1955 novemberében hazahozták őket 
Magyarországra. Itthon, mint „közveszélyes” elemet „átnevelő” börtönbe irányították. Ő 
szerencséjére a jászberényi börtönbe került. Éjjel érkeztek rabszállító autóval a jászberényi 
börtönbe, másnap felismerte a Nagytemplom harangszavát, és ebből tudta, hogy hazaérke-
zett szülőföldjére. Innen már írhatott közvetlen hozzátartozójának, ő a testvérét, Pesti Jánost 
értesítette hollétéről. János 1956 februárjában látogatta meg börtönben. Beszámolt az itt-
honi változásokról, és családi fotókat is mutatott neki. 1956 áprilisában szabadult, és még 
megélte, amikor 1968-ban a Szovjetunió Legfelsőbb Bírósága bűncselekmény hiányában 
rehabilitálta. 

Szabadulása után visszament ugyanabba a házba ahonnan elhurcolták, és ismét 
villamosvezetőként dolgozott Angyalföldön 1972-ben bekövetkezett haláláig. A harmadik 
szívinfarktus vitte el. Mindig arra gondoltunk, hogy a sok megpróbáltatás nem múlt el 
nyomtalanul. Testvére, János temette el, sírját unokaöccse, ifjabb Pesti János gondozza.

(Lejegyezték: Kuli Mátyásné Rácz Ilona, Pesti István nővérének unokája és Pesti János 
unokaöcs)

Pesti János és Pesti István az alsómuszáji tanyán


