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Kisújszállásiak kényszermunkán
a donyeci szénbányákban (1945-1950)

Hazánk középső, északi és nyugati részén még folytak az elkeseredett harcok, amikor
a front mögött — 1944 őszén — megkezdődött a színtiszta magyar lakta területeken is az
ártatlan lakosság összeszedése, majd a Szovjetunióba szállítása marhavagonokban:
jóvátételi munkára, „málenkij robotra", kényszermunkára. Szebeni Ilona munkái révén
(Merre van a magyar hazám? Debrecen 1991, 1992, Haza fogunk menni 1993...) ma már
gazdag irodalom áll az érdeklődők rendelkezésére a rettenetes megpróbáltatásokról. Ám
az elhurcoltak pontos létszámát talán sohasem tudjuk meg, mert a nyilvántartási listák
vagy nincsenek meg, vagy hiányosak. Magyar források szerint összesen mintegy 600 ezer
magyar állampolgár került szovjet fogságba. (A szovjet adatok 541 ezer fogolyról szólnak,
de ebben nincsenek benne, akik a romániai átmenő táborokban, illetve kiszállítás közben
haltak meg.) Elvittek az orosz katonák az udvaron éppen jószágot etető, úton lovat, ökröt
hajtó férfiakat, a kútra vízért, a boltba vásárolni küldött lányokat, s utcai járókelőket is. A
hírek — hogy bizonyos listák készülnek — csak 1944 decemberében szivárogtak ki, s az
is, hogy az összeírások az új hatósági emberek segítségével történnek. Először a németek,
a Volksbund tagjai, az SS kötelékekbe tartozók és nyilasok hozzátartozói, háborús
bűnösök, népellenes magatartású személyek, ezek híján a német nevűek kerülnek az
elhurcolandók névsorába. Sokan olyanok, akiknek már a dédszüleik sem tudtak németül
és magyarnak vallották magukat, semmiféle párthoz nem tartoztak, becsületesen, példa-
mutató munkában éltek. Férfiak 16—45, nők 18—45 éves korig. Az internálandó
személyek kiválasztásában gyakran szerepet játszottak szubjektív érzelmek, rosszindula-
tok is; személyes elégtételt véve a korábbi, vélt vagy jogos sérelmekért.

Az 1944. december 22-én kiadott 0060. számú szovjet parancsra 1945. január 1-én az
NKVD egység tisztjei rajtaütésszerűén jelentek meg az ország harcmentes helységeiben,
hogy a listákat revideáljak (ellenőrizzék). Kisújszállásról 1945. január 7-én 17 német nevű
személyt (13 férfi és 4 nő) vittek el az oroszok. Köztük a Bachmer lányokat (Marikát és
Erzsikét), Hoffmann Károly tanár úr fiát, Ferencet, Schauer Annát és Erzsébetet, Kubicsek
László fodrászt, Vitmann Tibor kertészt, Bachmer Lajos cipészt, Hack Dánielt, Pitner
Elemért. A visszaemlékezés szerint a közreműködő hivatalnokok között volt Herpai
Sándor és Nagy Ferenc.

240



Szabó Lajos: Kisújszállásiak kényszermunkán...

Az elhurcoltakkal csak annyit közölt az értük jött két karszalagos polgár (policáj), hogy
két hétre Szolnokra kell menni hidat építeni és hozzanak magukkal élelmet, valamint egy
váltás fehérneműt, télikabátot, plédet. Ám az út másfelé vezetett. Teherautón, orosz
fegyveresek kíséretében Túrkevén át, Mezőtúrra érkeztek az elhurcoltak, innen lovas
kocsival mentek Gyomára. Itt aludtak egy üres helyiségben, szalmán. Másnap ugyancsak
lovas kocsival Gyulára vitték őket, ahol káderezésük 2-3 napig tartott. Gyulán már
rengetegen voltak, mintegy 2700—3000 embert gyűjtöttek be — akik között sok volt a
16-17 éves gyerek — egy katonai laktanyába: Mezőberény, Gyoma, Túrkeve, Mezőtúr,
Békéscsaba, Almáskamarás, Nagykamarás, Elek községből. Az éjszakát nagy zsúfoltság-
ban a laktanyában töltötték. Innen a létszámellenőrzést követően, megtörtént a
bevagonírozás (50—60 főt zsúfoltak egy-egy vagonba), s a marhavagonokból álló hosszú
szerelvény megindult az ismeretlen cél felé. Voltak, akik már az utazás megpróbáltatásait
sem élték túl. Közülük való Hofmann tanár úr fia is, aki az utazás közben halt meg. A
romániai Buzauba, széles nyomtávú vagonokba terelve „utaztatták" tovább az elhurcol-
takat. Ezek a vagonok nagyobbak voltak, a két végén emeletes priccsek beszalmázva,
középen a vagonok alja kivágva, a kis nyílás fölött egy feneketlen vödör pokróccal
körülvéve szolgáltatta a WC-t. A közel háromhetes út folyamán nőttön nőtt az elke-
seredés... Az otthonról hozott élelem elfogyott, a január végi hideg egyre elviselhetetle-
nebbé vált. A reményt vesztettek lelkileg és fizikailag összetörtek. Végre megérkeztek.
Szénhegyek, meddőhányók között több kilométert gyalogolva jutottak el a klasszikus
lágerbe, mely kétszeres drótkerítéssel volt körülvéve, a négy sarkon megfigyelő őrtor-
nyokkal, a két drótkerítés között fölásott és elgereblyézett úgynevezett lősáv. A bejárati
kapunál orosz katonatisztek várták az elcsigázott érkezőket, akiket többször megszámoltak
és épületenként bekísértek a szállásra. A nőket és a férfiakat külön barakkokba, illetve
lágerekbe helyezték el. (A kisújszállási férfiak 30 km-re voltak a női lágertől). A láger
vezetősége Pakusz János, mezőtúri tolmács közreműködésével hozta az elhelyezettek
tudomására a szigorú rendet, az elvárásokat, s adta meg a munkához szükséges legfonto-
sabb információkat. Arról, hogy hol vannak, csak az első munkanapon szereztek tudomást.
A terület a Donyec-vidék, Novasahti település körzete, ahol — szénbányászati célból —
több munkatábor működött, melyekben különböző nemzetiségű katona-hadifoglyok, el-
hurcolt civilek és büntetésüket töltő oroszok dolgoztak normában, megalázóan kevés
fizetésért.

Nehéz megrendülés nélkül írni a kezdeti lágeri estékről, éjszakákról. Mindenkit
emésztett a honvágy, a bizonytalanság, a kilátástalanság. Talán a Nádudvarról elhurcolt
Futó Imre szavai a legkifejezőbbek: „A barakk foglyai, felnőtt férfiak, és egymás után
kezdtek el sírni, mint a gyerekek... Valami szívbe markolóan fogott el bennünket a
honvágy — ami pedig mindig marcangolta az embert ott a nyomorúságban. Az egész
barakk sírt, nem hangosan, de annál torokfojtogatóbban, és nyelte a befelé folyó köny-
nyeit..."

A barakkokban — két sorban elhelyezve — emeletes deszkapriccsek szolgáltak
fekvőhelyül. Az étkezőben — az éppen ügyeletes foglyok — x-lábú deszkaasztalokra,
horganyzott vedrekben „tálalták" az ételt, s hosszú nyelű merőkanalakkal csajkákba
adagolták a lócákon ülő, fáradt és legyengült éhezőknek. A fő eledel mindenkor a
káposzta, utána a burizs, a korpaleves és a savanyú uborkaleves volt, ezeket aztán úgy
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variálták, hogy egyfélére naponta csak egyszer kerüljön sor. Előfordult, hogy ellenőr-
zéskor, vagy ha nagy ünnep volt (november 7-e, Sztálin születésnapja) paradicsomos
halat, tojáslepényt is kaptak, háromhavonként egy kis cukrot is. A napi kenyéradag 40 dkg
volt (a bányában dolgozóknak 1 kg). Egy kilogramm kenyér ellopásáért 5 év börtön járt a
Szovjetunióban. Nagy értéknek számított a cigaretta, a dohány és a mahorka (orosz
dohány).

Az egészségügyi ellátást elsősorban felcserek végezték, nem nagy szakmai felkészült-
séggel. Jóakaratuk kevés volt a gyógyításhoz. Gyógyszer alig-alig állt rendelkezésükre.
Az elhurcoltak legalább egyharmada meghalt az éhség következtében, végelgyengülés-
benjárványokban (elsősorban tífusz) és balesetek miatt. A halottak kétharmada férfi volt,
egyharmada nő.

Az internáltak bányamunkája: szénfúrás, lapátolás, csillézés volt. A nők többsége
(főként az erősebbek) csillésként dolgozott. Másfél évig fegyveres kísérettel gyalogoltak
távoli munkahelyükre, ahol a liftakna építményén elhelyezett, nagy kivilágított vöröscsil-
lag fogadta őket, szimbólumként, hogy a normára dolgozók lelkesedjenek. Váltva, három
műszakban 8-8 órát dolgoztak és hetente pihenőnapot kaptak. Ekkor udvart takarítottak a
láger területén. A sahti női láger tisztaságára nagyon vigyáztak, gyakran előfordult, hogy
az alvókat éjszaka is felköltötték takarítani, klórmeszezni, meszelni. Ezzel csökkent a
járvány veszély. Naponta kétszer étkeztek. Reggel, műszak előtt és este, műszak után
(előtte közös fürdés).

Külső ruházatuk usanka (orosz fejfedő), pufajka, lábbeli (benne kapca), kalocsni. A
levelezést két évig nem engedték. Ezután is csak szórványosan érkezett egy-egy levél.

Puskás Lajosné Bachmer Mária így emlékezik: „Szénbányába kerültünk dolgozni,
nagyon nehéz fizikai munkára. Az ellátás gyenge volt és rossz, a nehéz fizikai munkát nem
bírtam. Később már nem is ettem, éhen akartam halni. Mikor annyira legyengültem, hogy
a munkát nem bírtam és összeestem, azt mondták, nem akarok dolgozni. Lényegében
igazuk volt. Kivittek a hideg hóba szenet válogatni, bár meleg ruhánk nem volt. Továbbra
is a munkamegtagadással vádoltak bennünket. Ezután hidegkamrába kerültem. A könny a
ruhámra fagyott... Mikor már járni sem tudtam a gyengeségtől, csak akkor vittek a
betegszobába. Itt etettek, felerősítettek, majd mikor kicsit erőre kaptam, ismét vissza-
kerültem a szénbányába. A nővérem energikusabb volt, s ő néha kapott konyhai kisegítő
munkát, s az ezért járó élelemnek nagyobb részét nekem adta, sajnált, siratott. Ő segített
életben maradni. Volt mikor a drótkötél elütött és lázasan is menni kellett dolgozni. A
fenékbe rúgást, lámpával való megütést el kellett viselni. Volt egy füzesgyarmati lány,
Klány Irmának hívták, a nacsalnyik oktalanul a lámpával megverte, s ő visszaütött. Nagy
hadbíróság, sok magas rangú tiszttel szállt ki a lágerbe az ügy kivizsgálására. Tárgyalást
csináltak. Elítélték és szibériai kényszermunkára rabszállító autóval el is vitték."

Megjegyzendő, hogy maga az orosz nép sem élt jobban, csak egy kicsit szabadabban,
30 km-es körzetben mozoghattak. A barakklakókkal szembeni idegenkedésük, szított
gyűlöletük időközben feloldódott és az orosz emberek jószívűségéről ma is mesélnek a
még életben lévők.

1946 tavaszára a bányamunkán lévő internáltjaink annyira legyengültek, hogy teljesít-
ményük napról napra csökkent, sokan feladtak minden reményt és jobb létüket a haláltól
várták. Hatására orvos bizottság ment a lágerbe, és 3 napig tartó vizsgálattal válogatták ki
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a munkára alkalmatlanokat. (Akinek a farán, a karján, a mellén összecsípett és meghúzott
bőr nem rugódzott vissza, az egészségileg alkalmatlannak bizonyult). Ők lesznek az első
hazautazók. Valójában a csoportos hazatérés 1947 őszén kezdődött. Megfogyatkozva,
testileg-lelkileg összetörve kerültek vissza szülőföldjükre, otthonukba az internáltak. A
nők három, a férfiak öt év körüli időt töltöttek rabságban, de volt olyan csoport, ahol a
nőknek is öt év járt. Egyesek pedig csak az ötvenes években szabadultak. A kisújszállási
Bachmer lányok három és fél évet (1945. jan. 7.—1948. júl. 15.) töltöttek ártatlanul
rabságban. Tanulságos és megható Puskás Lajosné emlékezése: „1947 decemberében jött
az örömhír: hazamegyünk. Kis rongyainkat elosztogattuk, itthon már úgysem kell... De
sajnos másik lágerbe vittek bennünket. Azt a lelki fájdalmat leírni nem lehet, amit átéltünk.
Tetézte, hogy az új lágerben fizetésből éltek az emberek, mi viszont az előző helyünkön
csak a teljes ellátást kaptuk. Nem hitték el, hogy nincs pénzünk, az éhezéstől sokan
összeestek. Később kaptunk előleget, hogy ennivalót vehessünk. A fizetés a szerencsétől
függött, az nekem nem volt. Fát hordtunk a bányában, egy méter magas folyosón."

Nagyon elevenen él benne a hazautazás élménye is: „1948 júliusában nővéremet és
több társát kivették a munkából, hogy hazahozzák őket. A testvérem siratott, én tettetett
örömmel vettem tudomásul, hisz nekem rajta kívül senkim sem volt. Elhatároztam, ha ő
elmegy, öngyilkos leszek, árammal végzek magammal. Az utolsó nap nekem is szóltak,
hogy ne menjek dolgozni, mert engem is hazahoznak... Boldogan, tele reményekkel
értünk magyar földre. De a lelki kínzásokat nem csak az oroszok, hanem a magyarok is
folytatták! Debrecenben az összes hadifogolynak kiadták az igazolványt, s útnak indítot-
ták. Engem és nővéremet nem engedtek el, azt mondták nem haza, hanem Németországba
visznek. Majd csak este adták ki az igazolványt és húsz forintot. Borzalmas órákat éltünk
át, a visszaemlékezés még most is mélyen megvisel..."

Idehaza, Kisújszálláson újabb csalódások érik. „Azt hittük, itthon szeretettel várnak, s
hogy a nekünk okozott szenvedéseket, fázással, éhezéssel eltöltött éveinket megpróbálják
jóvátenni. De nem! Nem kaptunk munkát, megbélyegzettek lettünk. A nővéremnek az
akkori rendelkezések értelmében a fogságba esés előtti munkakört kellett visszakapnia.
Annak előtte postán dolgozott, ezt úgy oldották meg, hogy a kunhegyesi postára vették
vissza tisztviselőnek. De két hétig sem dolgozott. B-listázták. Miért? Ezt csak találgatni
lehet... Szegény testvéremet a szénbányában szerzett tüdőbetegség vitte a sírba."

Eddigi ismereteink szerint az elhurcolt 17 kisújszállási közül heten jöttek vissza.
Tudjuk, a történtekről az érintetteknek mélyen hallgatniuk kellett. A hazatérésük előtti
fenyegető figyelmeztetés réme beléjük égetődött: vagy jót, vagy semmit, különben
visszaviszik őket. Ezért is hallgattak évtizedeken át elhurcoltjaink. A kedvezőtlen politikai
viszonyok miatt az elhurcoltak egész életükben hátrányos helyzetűek maradtak, s ezen már
aligha változtathatunk, de azon igen, hogy közismertté váljon megpróbáltatásuk és szen-
vedésük a ma élő generációk számára. Ezért bízom abban, hogy írásommal a jelen jobb
megértését szolgálhatom.
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