
„Kis munka” a családtól távol 

Az 1939-től 1945-ig tartó II. világháború sok áldozatot követelt. Emberáldozatot, az ország 

áldozatát és közösségek áldozatát. Nem nagyon találunk ma Magyarországon olyan családot, 

akinek ne kötődne ehhez az időszakhoz valamilyen személyes emléke, vagy tragédiája. 

Ám hiába ért véget a háború 1945-ben, hazánk szovjet csapatok általi felszabadításával, voltak 

olyan családok, akiknek szenvedése éppen ekkor kezdődött el. 

A málenkij robotra, azaz a „kis munkára” a világháború utolsó időszakában, 1944 őszétől 

kezdték összegyűjteni, elhurcolni az embereket, ekkortól alakultak a hadifogoly-gyűjtőtáborok. 

Azonban nem csak katonákat, de civileket is fogva tartottak ezekben a táborokban. Őket később 

bevagonírozták és megindították a Szovjetunió felé, hogy ott dolgozzanak az ország 

újjáépítésén.1 

Hazánkból mintegy 600 ezren estek fogságba, főként katonák, de 100-120 ezer polgári személy 

is volt az elhurcoltak között.2 

Ezek a történések a mi családunkat is érintették 1945-ben, ám ez csak a kezdőidőpontja az 

események folyamának. 

Az én történetem főszereplője az apai dédnagyapám, Kocsis Ferenc, akit bár személyesen már 

nem volt lehetőségem megismerni, de a vele történt eseményekről sok családi elbeszélést 

hallottam, illetve kis utánajárást követően több kisebb részletre is fény derült azóta. 

Apai dédnagyszüleim Szögligeten éltek, földműveléssel foglalkoztak.  

A falu az egykori Torna vármegyében, a Bódva-völgyében található. Szögligetet már a XIII. 

század második felében is magyar lakosságú településként említik, lakói ekkor még a hegyen 

magasodó Szádvár jobbágyai voltak. 3 

A mai Szlovák határ mellett fekvő zsákfalut sem kerülte el a háború szele. Kocsis Ferencet 

innen vitték el 4 évig tartó „kis munkára”.  

Dédnagyapám 1905.10.08–án született, Kocsis Mihály és Fancsalszki Mária előszülött 

gyermekeként. Hat elemi osztályt végzett, és gyerekkorától a földeken dolgozott, ahol kitanulta 

a paraszti munka és a gazdálkodás fortélyait. Már az I. világháborút is megsínylette, hiszen 

édesapját elvitték katonának, és ebben az időszakban, legidősebb gyerek lévén, a 

családfenntartás feladata ráhárult. 

                                                           
1 https://malenkij.hu/a-malenkij-robot 
2 Romsics Ignác: Magyarország története 422.o. 
3 szogliget.hu 
 



 

Kocsis Ferenc 

Katonakönyve szerint tartalékos honvéd volt, a kassai M.Kir.67. honvéd kiegészítő 

parancsnokságának állományához tartozott. Első, kötelező katonai szolgálatát 1933-ban töltötte 

lövész honvédként, majd 1942-ben vonult be legközelebb. 

 

Kocsis Ferenc katonakönyve 



  

Kocsis Ferenc katonaigazolványának pótlapja 

Legidősebb gyermeke László 1936-ban született, a lánya Veronika 1939-ben, kisebb fiai a 

háború évei alatt, Ferenc 1941-ben és a nagyapám, Gábor 1943-ban. 

Végül azonban mégsem a háború, hanem éppen annak befejezése szakította el családjától. 

1944. szeptember 28-án a magyar fegyverszüneti delegáció elindult Moszkvába, és október 11-

én aláírt megállapodásában vállalta, hogy az 1937 után visszaszerzett területeket kiüríti, majd 

hadat üzen Németországnak. A kiugrási kísérlet mégis meghiúsult. Horthy Miklós kormányzó 

lemondott, és Szálasi Ferencnek adta át a hatalmat, aki az utolsó pillanatokig kitartott a németek 

és a háború folytatása mellett. Magyarországon ezért a hadműveletek 1945 áprilisában 

fejeződtek be.4 

Bobaly István, dédnagyapám későbbi fogolytársa a háborús évekre úgy emlékszik, hogy a 

tartalékos katonák nagyrészét behívták, ő a szolgálatot végül azért kerülte el, mert már négy 

gyermeke volt. 1944-ben elégedetten fogadták a Horthy által elrendelt fegyverszünetet, de 

megdöbbentek amikor másnap a németek mellett kellett folytatni a harcokat. Ekkor a szovjet 

csapatok előrenyomulása miatt általános bevonulást rendeltek el, és megalakultak a 

nemzetőrségek.5 

Bobaly István arról is megemlékezik könyvében, hogyan érintették ezek az események 

szülőfaluját, Szögligetet.  

                                                           
4 Romsics: i.m. 421.o. 
5 Bobaly István: Fogságom története töredék (Slezsák Imre által lejegyzett „Mint a Ménes patak ezüst 
csenegése” – Bobaly István élete és írásai c. könyvben) 19. o. 



1944. december 17-én nagy robbanásra ébredtek a falubeliek, ugyanis a németek 

felrobbantották a keresztutat és a Jósva patak hídját. Később, a templomból hazafelé menet 

géppuskalövéseket is hallottak, ekkor már megérkeztek az oroszok.6 

1944 végétől ún. háromnapos munkára gyűjtötték be a férfiakat, akiknek meggyőződésük volt, 

hogy néhány napos jóvátételi munkára viszik őket vasutat építeni, vagy javítani.7 

1945. február 21-én dobszóval hirdették ki a faluban, hogy minden 18 és 45 éves kor közötti 

férfi három napos hadi munkára köteles jelentkezni Bódvaszilason, háromnapi élelemmel. Aki 

ezen parancsnak ellenszegül, azt internálják, aki megszökik, annak a családját internálják.8 

Amikor dédnagyapámék megtudták, hogy a szögligeti férfiakkal együtt neki is jelentkeznie kell 

Bódvaszilason, a felesége kérlelte őt, hogy ne menjen, bújjon el inkább. Kocsis Ferenc azonban 

úgy gondolta, hogy pár napot kibír, bármiről is legyen szó, aztán hazatér családjához –úgy 

tudták ugyanis, hogy rövid ideig lesznek csak oda, aztán hazamehetnek. Tartott attól is, hogy 

ha nem jelentkezik önként, érte jönnek, megtalálják és agyonlövik. 

Dédnagyapámnak 1945. február 21-én hátra kellett hagynia családját – feleségét Erzsébetet, és 

négy gyermekét, Lacit, Ferit, Veronkát és Gábort, aki ekkor még csak két éves volt, így első 

éveiben nem is volt alkalma megismerni az édesapját. A család és dédnagyapám ekkor még 

nem sejtették, hogy a pár napos „háborús jóvátétel” hosszú, nélkülözéssel teli évekké válik 

majd. A dédnagymamám Erzsébet ekkor családfenntartóvá vált, nélkülözéssel teli időszak vette 

kezdetét. Helyt kellett állnia a férje, gyermekei apja nélkül, megteremteni a mindennapi élethez 

szükségest, gondoskodni a földről, az állatokról, a betevőről és anyaként nevelnie négy 

gyermekét. Dédnagyapám legidősebb fia, Laci így hasonló sorsra jutott, mint édesapja az első 

világháború alatt. 

Szögligetről végül huszonnyolcan keltek útra. A környező falvakból, Szinből, Perkupáról, 

Komjátiból, Tornanádaskáról, és Bódvaszilasról szintén érkeztek hadköteles korú férfiak.9 

A megtévesztett férfiakat Bódvaszilasról gyalogmenetben indították meg a körülbelül 60 

kilométerrel távolabb fekvő Kassára. 

Semmi rosszat nem is sejtettek addig, amíg meg nem érkeztek. Kassán ugyanis börtönbe 

kerültek. Bár reménykedtek, hogy ettől rosszabb már nem történik velük, az igazi 

megpróbáltatások még csak ezután kezdődtek. 

A foglyokat kihallgatták, gyakran arra voltak kíváncsiak mi a foglalkozásuk, mennyi földjük 

van.10 

4-5 nap után újabb csoportok érkeztek, majd felvették a foglyok személyi adatait. Ottlétük alatt 

enni alig kaptak, lelkileg is megtörtek a bizonytalanságtól, hiszen ekkor jöttek rá, hogy az ígéret 

szerinti 3 napi munka csak becsapás volt. Nem tudhatták mi lesz velük, mi vár rájuk, mi lehet 

a családjukkal. 

                                                           
6 Bobaly: u.o. 
7 Köteles László: Malenkij robot a jelenlegi Szlovákia területén 3.o. 
8 Bobaly: i.m. 20. o. 
9 Bobaly: i.m. 20.o. 
10 Köteles: i.m. 8.o. 



A férfiakat Eperjes felé vitték, majd Lengyelországba, innen indultak az eredeti úti cél, 

Oroszország felé bevagonírozva.  

A foglyok hatodnapra, étlen, szomjan, az embertelen körülmények miatt kimerülve érkeztek 

meg a Kaukázusba, Alagirbe. Volt olyan társuk, aki már az úton megbetegedett, és volt, aki 

sajnos meg is halt.11 

A legyengült, fáradt embereket megindították a hegyek felé, és menetközben derült ki 

számukra, hogy az ólombányába viszik őket dolgozni. 1945. április 1-jén érkeztek meg a Nura 

nevű bányatelepre, Szögligetről 20-an kerültek ide, köztük az én dédnagyapám, Kocsis Ferenc 

is. A fogolytáborban 2200 fő tartózkodott, többféle nemzetiségből. A foglyok 

deszkabarakkokban laktak, enni csak nagyon keveset kaptak, többnyire uborkalevest, 

káposztalevest, halat és minimális mennyiségű kenyeret.12 

 

Az együtt elszállásolt szögligetiek névsora13 

A bányában nehéz fizikai munkát végeztek, legyengülve, hamis ígéretek által becsapva. Azzal 

hitegették őket ugyanis, hogy ha jól dolgoznak, megemelik a fejadagjukat, ebből azonban soha 

nem lett semmi. 

Ferenc dédnagyapám tudtán kívül macskát is evett. A társai megfogták, és megsütötték, neki 

pedig azt mondták nyulat esznek, csak később derült ki mi volt az valójában. 

Az éhezés mellett a táborban a betegségek is gyakran pusztítottak. A szögligeti foglyok közül 

ketten itt vesztették életüket. 

Dédnagyapám élete a szerencséjén is múlott. Az éhezés, nélkülözés, és a hideg mellett más 

csapás is sújtotta. 

                                                           
11 Bobaly: i.m. 23-24.o. 
12 Bobaly: i.m. 24-26.o. 
13 Bobaly: i.m. 25.o. 



Egy bányaomlás következtében bordái eltörtek, mellkasa behorpadt, szemébe ércszilánk 

pattant, melynek következtében a derékfájás, és a sérülések élete végéig elkísérték. 

A bányában elszenvedett baleset után azonban történt valami, aminek következtében sorsa 

jobbra fordult az addigi körülményekhez képest. 

A fogolytáborban állatokat is tartottak, ő pedig, annak köszönhetően, hogy otthon is 

földműveléssel foglalkozott jól értett az állatok gondozásához. Az orosz őrök egy tehén 

ellésekor kértek segítséget a hozzáértő foglyoktól, ugyanis a megszületni készülő borjú 

farfekvéses volt és elakadt a szülőcsatornában. 

Kocsis Ferenc olyan sikerrel vezette le az ellést, hogy az őrök elkezdték doktornak szólítani. 

Innentől már nem kellett a bányában dolgoznia, azzal foglalkozhatott, amihez igazán értett, az 

állatokkal. A napjai könnyebben teltek, jobb, tartalmasabb ételeket ehetett. 

Bizonyára nagy szomorúsága volt azonban, hogy a családjáról nem tudott semmit. 

Erről tanúskodik levele is, melyet az UdCCR 1087. számú lágeréből írt feleségének 1949. 

február 28-án. 

„Kedves feleségem! Tudatlak hála Istennek egészséges vagyok, melyet tinektek is kívánok 

mindnyájatoknak a jó Istentől. Nem tudom elképzelni, hogy mi van veletek, mert levelet nem 

kapok tőletek, pedig nagyon szeretném tudni, mi történt négy év óta veletek és a gyerekekkel. 

Járnak-e iskolába vagy dolgozni kell nekik, mert tudom, nem segít rajtatok senki sem. Mert nem 

tudom, édesapám él-e még, mert nagyon sokat álmodok vele, meg Zemlényi mami is. 

Kedves Laci fiam csak nagyon jó légy és vigyázz magadra, meg a kisebbekre is. Majd csak 

egyszer megsegít a jó Isten, hogy meglátlak benneteket. 

Maradok tisztelettel, csókollak mindnyájatokat, Boldog Húsvéti Ünnepet kívánok!” 



 

Kocsis Ferenc feleségének írott lágerlevele 

 

Az 1087-es számú láger, ahol a levél is kelt már Ukrajnában volt, dédnagyapám fogolytársa, 

Bobaly István is említi írásában, hogy a Kaukázusból 1947-ben szállították át a zaporozsjei 

fogolytáborba. 

Hazatéréséről nem sok információnk maradt, de egy veszteségről ebből az időből is tudunk. 



A hazatartó foglyok nagyon megéheztek, útjuk egy kukoricaföld mellett vezetett. A kukoricát 

majdnem nyersen kezdték elfogyasztani, de figyelmeztették egymást, csak lassan és keveset 

egyenek, meg ne betegedjenek tőle. 

Egy fiatalabb társuk, aki éhségében nem tudta visszafogni magát nem hallgatott rájuk, 

bélcsavarodásban vesztette életét. 

Dédnagyapám végül 1949. december 25-én, karácsonykor tért haza Magyarországra, 4 év 

nélkülözés, honvágy, embertelen munka után. 

 

A hadifogság időtartamát tartalmazó bejegyzés 

 

A hadifoglyok nagyrésze a romániai Foksányon keresztül tért haza, a debreceni pályaudvarra, 

ahonnan a Debreceni Fertőtlenítő Intézetbe vitték őket, itt estek át a fertőtlenítésen és a 

szükséges orvosi vizsgálatokon. 14 

                                                           
14 http://gulag.hbml.hu/adatbazisok/hazatert-hadifoglyokrol-orszagos/ 



 

Kocsis Ferenc egészségügyi vizsgálatának eredménye 

Ezt követően a Debreceni Hadifogoly Átvevő Bizottság nyilvántartásba vette és kihallgatta 

őket, majd hadifogoly igazolványt kaptak, és ingyenes utazási igazolványt, valamint készpénzt 

a hazautazáshoz.15 

                                                           
15 http://gulag.hbml.hu/adatbazisok/hazatert-hadifoglyokrol-orszagos/ 



 

A Debreceni Hadifogoly Átvevő Bizottság jegyzőkönyve, melyen Kocsis Ferenc is szerepel16 

 

Miután hazatért családjához és megerősödött élete végéig folytatta a földműves munkát, melyet 

hivatásának tekintett. A vele történtekről nem volt szabad beszélnie 

A rendszer, melybe hazatért nem kedvezett neki, mert bár voltak erdőik, állataik, földjük, a megalakuló 

TSZ-be nem volt hajlandó belépni, kuláknak minősítették és megfosztották jó minőségű földjeitől. 

1974-ben -a fogságban történt bányaomlás következtében- szemébe fúródó szilánk miatt bal szemét 

eltávolították, üvegszemmel kellett tovább élnie. 

1989-ben, a rendszerváltás évében hunyt el szülőfalujában, Szögligeten.  

Fogsága éveiről, az őt ért sérelmekről és azokról, akik miatt elszenvedte tárgyilagosan beszélt, 

csendesen, maga elé nézve, gondolataiba révedve és sosem haraggal vagy gyűlölettel. 

Visszaemlékezései során gyakran használta az orosz szavakat, kifejezéseket, melyeket a táborban 

hallott, ekkor akaratán kívül is orosz nyelven szólalt meg.  

Ereje, kitartása, embersége okán családja mai napig felnéz rá, és tisztelettel adózik emlékének. 

                                                           
16 http://data.hbml.hu/huro/data2016/hadifogoly_atvevo.php (Az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának 
adatbázisa) 

http://data.hbml.hu/huro/data2016/hadifogoly_atvevo.php

