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Az elküldött pályamunka - Képeslap a múltból 

Alcíme: szibériai visszaemlékezés  

1. kategória 1945 – Képeslap a múltból 

Küldd el nekünk a második világháború végével kapcsolatos családi történeteitek 

valamelyikét egy képeslapnyi terjedelemben (szóközökkel együtt 500-1500 karakter).  

      A pályamunkámban először dédapám, Majoros János egyik fennmaradt levelét küldtem el 

önöknek, amely röviden leírja, hogy milyen sok kínszenvedést kellett átélnie a kétéves szovjet 

hadifogságban. A pályamunkám második felében pedig szakirodalmi forrásokat felhasználva 

írtam a szovjet szibériai hadifogságról.  

Majoros János (1919-2006) visszaemlékezései a fogságról töltött időről: (Kormos Bence 

tanuló, déd apukája)  

Majoros János Szibéria egyik hadifogolytáborban volt fogságban a második világháború 

végén, 1944-1945 között. Dédapám tizennégyezer kilométerre volt az otthonától, mínusz 

30-40 fokos fagyban.  

 

Drága jó Szüleim!  

      Hála Istennek, szabad vagyok, Magyarországon a majdnem két éves szovjet fogság után. 

Nemrég estem át az orvosi vizsgálaton, kisebb testi sérülések szereztem, tíz kilót fogytam. A 

táborban, a hideg barakkokban a földön, faágakon és száraz füveken aludtunk. Hetente 

egyszer tudtunk fürödni egy kevés vízzel. Étel adagjaink nagyon kicsik voltak, nappal a 

munka mellett, növényeket gyűjtöttünk levesnek, ha szerencsénk volt madarat, rágcsálót 

fogtunk a tábor területén és este megsütöttük. A háborút túléltem, a vér, a bűz, a sikolyok, 

nyögések még most is kísértenek a harcmezőről és a szovjet táborból. Rabtársainkat nem 

bírtuk méltóan eltemetni, csak egy közös gödörbe helyeztük be őket, némán mondtunk egy 

imát értük és értünk. Barátságot kötöttem egy magyarországi fogollyal, ő szállást ajánlott fel, 

hívott dolgozzunk majd együtt Magyarországon. Nem tudok még visszatérni Temerinbe, a 

fájó emlékek miatt.  

Mihelyst, lehetséges írok.  

Csókol szerető fiatok, János. 
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A szibériai hadifogság története 

     A II. világháború vérzivataros hat esztendeje szerte a világon több mint 50 millió katonai 

és polgári személy életét követelte. Hadifogságba Európában 20-22 millió katona és civil 

személy került. Ebből a főleg szovjet és német fogolytáborok pokla mintegy 4-5 millió életet 

nyelt el. Magyarország vesztesége az 1941 és 1945-ös évek közötti államhatárok szerint 

összességében elérte a 800-950 ezer főt. A katonai veszteség hősi halottakban és 

sebesültekben meghaladta a 350 ezer főt. Sok katona és elhurcolt polgári személy keserű élete 

viszont a messzi hadifogság lett. Ez - "az ellenséges fegyveres erők hatalmába került 

személyek szabadságát korlátozó intézmény" - mintegy 1 millió magyar állampolgárt juttatott 

legtöbbször szögesdrótokkal körülkerített és szigorúan őrzött hadifogolytáborokba. Jelenlegi 

ismereteink szerint kb. 600 ezer magyar katona esett hadifogságba. További 300 ezer polgári 

személy került szovjet (a polgári személyek jó részét a szovjet szervek gyakorta az utcán 

fogdosták össze), 80-100 ezer pedig nyugati fogságba esett. E katona és civil személyek közül 

Nyugatról 1947-ig 300 ezren tértek haza, a Szovjetunióból pedig 1950-ig 400 ezren, 1956-ig 

további 15 ezren, azonban 150-200 ezren sohasem tértek vissza. 

 

     Magyarországon a második világháború végén, a Vörös Hadsereg által elfoglalt 

területekről megkezdődtek az elhurcolások. A „hadifoglyok” összegyűjtése – akiknek 

többsége nem katona, hanem polgári lakos volt – 1944 őszén Székelyföldön kezdődött. A 

táborokba azok a rabok kerültek, akiket a magyar hatóságok közreműködésével a szovjet 

hadbíróságok ítéltek el háborús bűntett vádjával, legtöbbször alaptalanul.
1
 

Különösen nagy számban hurcoltak el budapestieket: a történészek becslése szerint a város 

ostroma során, majd azt követően 40–50 000 katonát ejtettek foglyul, de az elhurcolt civilek 

száma 50 és 100 000 közé tehető.
2
 Ezen kívül rengeteg munkaképes, fiatal nőnek és férfinak 

kellett elhagynia az országot, hogy szovjet munkatáborban dolgozzanak. Átlagéletkoruk a 

húsz évet se érte el. 1945-ben a munkaszervezőnek nevezett magyarok kezdték meg a fiatalok 

összegyűjtését, sokan a német koncentrációs táborokból egyből a szovjet Gulag táborokba 

kerültek. A szovjet hadifogságba esett mintegy 500 ezer magyar katona és a polgári 

internáltak többsége pedig az 1939-ben létrehozott GUPVI (Hadifogoly- és Internálótáborok 

                                                            
1 Stark, 2008: Stark Tamás: „Malenkij robot”. Magyar állampolgárok elhurcolása a Szovjetunióba 1944-1945-

ben. In Szederjesi Cecília: Megtorlások évszázada: Politikai terror és erőszak a huszadik századi 

Magyarországon. Salgótarján-Budapest: Nógrád Megyei Levéltár-1956-os Intézet. 2008. ISBN 9789637243707 
2  Rózsás, 2000.: Rózsás János: Gulag lexikon. Budapest: Püski Kiadó. 2000. 415. o. ISBN 9789639188457 

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/1945
https://hu.wikipedia.org/wiki/Koncentr%C3%A1ci%C3%B3s_t%C3%A1bor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1lis:K%C3%B6nyvforr%C3%A1sok/9789637243707
https://hu.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1lis:K%C3%B6nyvforr%C3%A1sok/9789639188457
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Igazgatósága, Glavnoje Upravlenyije Vojennoplennih i Intyernyirovannih), vagyis a 

hadifoglyok és internáltak táborhálózatába került.
3
 

Összesen mintegy 700 ezer magyar állampolgár került szovjet munkatáborba, közülük csak 

körülbelül 400 ezren tértek haza. A deportálás során és a munkatáborokban tehát nagyjából 

300 ezer magyar állampolgár vesztette életét, akik közül mintegy 10 ezer fő a Gulag 

büntetőtáboraiban halt meg. Hazatérésük után a magyarországi titkosszolgálatok hallgatásra 

kényszerítették a lelkileg (sokszor testileg is) megtört embereket.
4
 

 

    A II. világháború idején a hadifoglyok az 1929. július 29-én elfogadott harmadik genfi 

egyezményben foglalt bánásmódra voltak jogosultak, amelyet a magyar országgyűlés az 

1936. évi XXX. törvénycikkel cikkelyezett be, és az erről szóló úgynevezett értesítési 

okmányt 1936. szeptember 10-én helyezte letétbe Genfben. Ennek értelmében tilos volt 

bármilyen formában a hadifoglyok életének és egészségének veszélyeztetése, megfélemlítése 

vagy velük szemben megtorló intézkedések foganatosítása. 

     A fogságban tartó államot terhelte a hadifoglyok hátraszállítása, emberhez méltó 

elhelyezése, ellátása, egészségügyi gondozása, kapcsolattartásuk biztosítása a külvilággal, 

valamint az ellenségeskedések befejeződését követően hazaszállításuk. Ennek azonban nem 

volt feltétele a fegyverszünet vagy békeszerződés. A hadifoglyokat munkavégzésre 

alkalmazni lehetett, de a tiszteket csak önkéntes alapon. A II. világháború idején, illetve utána 

Európában mintegy 8 ezer hadifogolytábort hoztak létre, amelyek közül csak néhány 

teljesítette a genfi egyezményben foglaltakat. 

      A Szovjetunió területén kb. 5700 tábor volt. Ide sorolhatók azok az internáló-, büntető- és 

kényszermunkatáborok is, ahová hadifoglyok is kerültek. A Szovjetunió területén lévő 

táborok a háború alatt elsősorban a hadifogságba jutott katonák tartózkodási táborai voltak, 

majd a háború végére fokozatosan átalakultak munkatáborokká, amelyek célja az volt, hogy a 

foglyok - mintegy háborús jóvátétel formájában - vegyenek részt a Szovjetunió 

újjáépítésében.  

 

                                                            
3 Gereben, 2008: Gereben Ágnes: Beszélgetések a Gulágról. Budapest: Helikon Kiadó. 2008. 428. 

o. ISBN 9789632271538 
4 Stark Tamás: Magyarok szovjet kényszermunkatáborokban. [2008. június 21-i dátummal 

az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2006. július 20.) 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1lis:K%C3%B6nyvforr%C3%A1sok/9789632271538
https://web.archive.org/web/20080621110354/http:/www.kortarsonline.hu/0202/stark.htm
http://www.kortarsonline.hu/0202/stark.htm
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      A táborokat jellegük, illetve elhelyezkedésük szerint körzetekre osztották. Több mint 1000 

tábor alkotta a Központi Körzetet, 661 a Nyugati Körzetet, 502 az Északnyugati Körzetet, 

1400 a Dél-európai Körzetet, 326 a Volga-melléki Körzetet, 290 az Észak-kaukázusi 

Körzetet, 295 a Kaukázusi Körzetet, 570 az Urali Körzetet, 170 az Északi Körzetet, 266 a 

Közép-Ázsiai Körzetet, 220 a Szibériai Körzetet. Az utóbbi táborok többsége büntetőtábor 

volt, úgynevezett GULAG (Glavnoje Upravlenyije Lagerej = Táborok Főigazgatósága). 1950-

től a hadifogolytáborok is átalakultak büntetőtáborokká, ahol az okkal vagy ok nélkül 

kényszermunkára ítélt hadifoglyokat tovább dolgoztatták, együtt a szovjet állampolgárságú 

elítéltekkel. 

      A szovjet hadifogolytáborokban az életkörülmények gyakorta embertelenek voltak. 

Szovjet viszonylatban - ellentétben a nyugatival - előbb a kiszállítást is túl kellett élni. A 

szovjet táborokba került magyarok 60 százaléka előbb megjárta a magyarországi 

gyűjtőtáborokat, közülük szinte valamennyien a foksányi, máramarosszigeti, szambori 

átmeneti hadifogolytáborokat. A foglyok kiszállításának két fő útvonala alakult ki: Debrecen-

Máramarossziget-Szambor-Kijev, illetve Szeged-Arad-Temesvár-Brassó-Foksány-Kisinyov-

Csernyigov, vagy -Foksány-Konstanca-Odessza, vagy -Konstanca-Szevasztopol (hajóval), 

vagy -Konstanca-Novorosszijszk (hajóval). A háború befejező szakaszában a m. kir. 

honvédség nyugatra távozott még harcoló alakulatai igyekeztek - a szovjet hadifogság 

elkerülése érdekében - a szövetséges haderők hadifogságába kerülni. A nyugati táborokban - a 

francia táborokat kivéve - általában jobb körülmények uralkodtak. Bajorországban például 10-

100 fős csoportokat parasztgazdaságokhoz is "kikölcsönöztek". 

 

        A nyugat-európai hadifogolytáborok elsősorban munkatáborok vagy egyszerű 

tartózkodási táborok voltak. A magyarokat nagyobb számban őrző táborok többsége osztrák 

és délnémet, illetve kisebb része francia területeken helyezkedett el. Alapvetően az angol és 

amerikai fogságba került magyarok közül mintegy 40-50 ezer főt - a nyugati szövetséges erők 

főparancsnoka, Eisenhower tábornok parancsára- átadtak jórészt francia, kisebb részben pedig 

holland, belga, dán és luxemburgi táborokba. 

      A hadifogságba jutottak másik csoportját képezték a szovjet hadsereg által Magyarország 

területéről hamis ígéretekkel (igazolás kiadása, romeltakarítás, hídépítés, különféle 

mezőgazdasági munkák) úgynevezett malenkij robotra elhurcoltak, akiknek zömét a német 

nemzetiségűek vagy a németes hangzású névvel rendelkezők alkották.  
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      Az elhurcoltakról nem készült részletes nyilvántartás, és a Szövetséges Ellenőrző 

Bizottság 1945. március 26-i rendelete alapján vezetett jegyzékek sem pontosak. Így 

korántsem pontos számítások szerint ez a szám elérte a 100 ezer főt. Az elhurcolt nőket, 

férfiakat, nem ritkán gyermekeket - az elhurcoltak alsó korhatára 14-18 év volt - a 

Szovjetunióba történő elszállításukig gyűjtőtáborokban helyezték el. A munkatáborok 

általában megegyeztek a hadifogolytáborokkal.
5
 

      A marhavagonokban Szibéria legkeletibb pontja felé tartó német hadifoglyok még nem is 

sejtették, hogy milyen embertelen körülmények várnak rájuk a Keleti-fok egyik 

ólombányájában. A Csukcs-félsziget az Oroszországot Alaszkától elválasztó Bering-szoros 

melletti területen, jóval az északi sarkkörön belül fekszik, ahol a hőmérséklet gyakran a 

mínusz 40 Celsius fokot is megközelíti. A halál mindennapos volt, és akivel nem a hideg, az 

embertelen körülmények vagy a tífusz végzett, a fogva tartók kegyetlenségébe halt bele.
6
 

 

                                                            
5 http://mek.oszk.hu/02200/02237/html/frame2.htm 
6 https://www.origo.hu/tudomany/20200215-tobbszor-szembenezett-a-halallal-hogy-vegul-hazajusson.html 

 

http://mek.oszk.hu/02200/02237/html/frame2.htm
https://www.origo.hu/tudomany/20200215-tobbszor-szembenezett-a-halallal-hogy-vegul-hazajusson.html
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A hadifoglyok embertelen körülmények között éltek 

 

      A hadifoglyokat Oroszország belsejébe a transzszibériai vasúton szállították. A vonalat 

1891-ben kezdték építeni Cseljabinszktól kelet felé és 1904-ben fejezték be az építését. A 

foglyok számára nem bocsájtottak rendelkezésre személyszállító vagonokat, a 

marhavagonokban közel negyven főt helyeztek el, de ez a szám – főként 1915-ben és 1916-

ban – 50-60 közöttire is felment. A vagonban két emelet magasan, széltében-hosszában, 

gyalulatlan, nyers deszkák voltak, ezek szolgáltak fekvő- és ülőhelyként. A vagon mindkét 

oldalról vastag deszkákkal három részre volt osztva, és mindegyikben hat ember feküdt. Nem 

mindenki volt ilyen szerencsés. Akinek a beszállásnál nem jutott ilyen hely, az a vagon hátsó 

részében állt, vagy a padlón gubbasztott. A vagon közepénél volt a kályha, melyben fűtöttek, 

itt lehetett a teának vizet melegíteni. Mosakodásra nem volt lehetőség, a kosz, a tetvek és a 

rossz higiénés körülmények miatt elharapózott a vérhas. A vagonokban nem volt WC, noha a 

vérhas erős hasmenéssel járt. A katonák a dolgukat a nyitott vonatajtón át, a mozgó 

vagonokból intézték, ami szintén nem volt veszélytelen. A szállítás közbeni halálesetek 

mindennaposak voltak, a halottakat azonban sok esetben nem temették el a következő 

állomáson, hanem a vagonban maradtak, amíg a foglyok el nem érték céljukat. A halottakat a 

priccsek alá fektették és az állomásokról hozott klórral leöntötték. Néhány visszaemlékezés a 

vonatot úgy ábrázolja, mint egyfajta társadalmat: felül a legkisebb kellemetlenség, középen 

még van meleg és kényelem is, de az alsó szinten már mindebből semmi nincs. A mosdás, a 
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mosás hiánya mindent és mindenkit megviselt – a bűzben „az emberek elvesztették emberi 

mivoltukat és bűzlő állatokká váltak”. 

 

      A táborba vezető úton az embereknek önmagukról kellett gondoskodniuk. Készpénzt 

kaptak (az egyszerű katonák átlagosan 25 kopejkát naponta, míg a tisztek 75 kopejkát.) Ezek 

a kifizetések azonban rendszerint késtek, és nem álltak összhangban az előre megígért 

összeggel. Az állomásokon sokáig tartózkodtak, hogy a foglyok jól kimozoghassák magukat, 

és megvegyék a fenntartásukhoz szükséges élelmiszert. A szökést a pihenők alkalmával 

kevesen kísérelték meg: a jól képzett kozák őrség, a nagy földrajzi távolság, a klíma és az 

orosz nyelv ismeretének hiánya egyaránt visszatartotta a foglyokat. Az utazás gyakran két-

három hétig is eltartott, ezt követően osztották szét az embereket az internálótáborokba. 

       Ha a tiszteket a legénységi állománytól nem különítették el azonnal a bevagonírozásnál, 

ez a táborban megtörtént. Ez az elkülönítés egyfelől nyugalmat és jogokat jelentett, másfelől 

lehetőséget adott arra, hogy mindkét csoportra pressziót fejtsenek ki. Általában minden 

hadifogoly ki volt szolgáltatva a táborparancsnokság önkényének. Ezen a poszton általában a 

„jó családból” valók szolgáltak, akik ezáltal mentesültek a frontszolgálat alól – ez néha 

különösen kemény vezetést eredményezett. A tábor őrzésével legtöbbször egyszerű orosz 

katonák voltak megbízva, a szököttek után a kozákokat küldték, nekik legtöbbször sikerült is 

a szökevényt kézre keríteni. A tisztek a napi bevásárlás idejére – természetesen felügyelet 

mellett – néhány órára elhagyhatták a tábort.
7
 

 

 

 

 

 

                                                            
7 https://nagyhaboru.blog.hu/2014/05/01/orosz_hadifogsag_kutatasi_lehetosegek_becsben 
 

https://nagyhaboru.blog.hu/2014/05/01/orosz_hadifogsag_kutatasi_lehetosegek_becsben
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Utazás a hadifogolyvonaton 

(Baja - Lukinich - Pilch - Zilahy szerk.: Hadifogoly magyarok története II. kötet)
8
 

 

                                                            
8 https://nagyhaboru.blog.hu/2014/05/01/orosz_hadifogsag_kutatasi_lehetosegek_becsben 
 

https://nagyhaboru.blog.hu/2014/05/01/orosz_hadifogsag_kutatasi_lehetosegek_becsben
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Német és magyar hadifoglyok menetelése. (Leonyidov felvétele. Budapest 
környékén, 1944.) 

 

 

 

A 159. sz. hadifogolytábor hadifoglyai munkán. (Ogyessza, Ukrán SZSZK, 1947.) 
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       Varga Éva Mária most megjelent könyve (Magyarok szovjet hadifogságban (1941–

1956). Az oroszországi levéltári források tükrében.) igazi áttörést jelenthet ebben a 

témakörben. A szerző négy évvel ezelőtt, 2006-ban már tett egy kísérletet arra, hogy a szovjet 

forrásokat beemelje a hazai köztudatba, de legalább a történésztársadalom figyelmét 

ráirányítsa az eddig ismeretlen dokumentumokra. Szerkesztésében jelent meg egy több mint 

600 oldalas forráskiadvány, amelyben kilenc témakörben, összesen 145 dokumentumot adott 

közre (Magyar hadifoglyok a Szovjetunióban. Dokumentumok 1941–1953.). Most ennek 

folytatásaként önálló monográfia született.
9
 

 

      Milyen adatok derülnek tehát ki a szovjet iratokból? Megállapítható, hogy az akkori 

Magyarország területéről 555–565 000 magyar állampolgár kerülhetett szovjet fogságba. Az 

elhunyt hadifoglyok számát – az Oroszországi Állami Katonai Levéltárban az elmúlt években 

folyt feltárások adatait alapul véve – Varga Éva 66 000 fölé teszi. A mai Magyarország 

területéről származó – katonaként fogságba esett – hadifoglyok száma 266 000 főre, a szovjet 

fogságba elhurcolt polgári személyek száma mintegy 100–110 ezer főre tehető. 

     Két alapvető tényt azonban még hangsúlyozni kell! Egyfelől, nem minden szovjet 

fogságba esett személy került a Szovjetunióba, a korabeli szovjet források bizonyítják, hogy a 

háború kezdetétől fogságba esett személyek kb. 70 %-a, mintegy 385–390 000 magyar 

hadifogoly és internált került ki a Szovjetunió területére. Az 1945-ben – részben a 

Szovjetunió területén, részben magyarországi és közép-európai gyűjtőtáborokból szabadult, 

illetve átadott személyek száma pedig 209–219 000 főre tehető.  

                                                            
9 https://mult-kor.hu/20100526_magyarok_szovjet_hadifogsagban 
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      Másfelől, a szovjet hatóságok irataiban egyáltalán nincs szó a magyar szakirodalomban 

gyakran használt ún. malenykij robotról. Szó van viszont „mozgósított internáltakról”, illetve 

„letartóztatott internáltakról”. Ez utóbbi kategóriába mintegy 3000 ember került. 

       A további fejezetek a foglyok munkaerő-felhasználásáról, a tábori életről, 

egészségügyről, a kulturális életről és az antifasiszta nevelőmunkáról szólnak. A munkaerő-

felhasználás alapvető fontosságú volt a Szovjetunió számára, amely abból az elvből indult ki, 

hogy a németek és szövetségeseik rablóháborút folytattak az országuk ellen. Nem csupán a 

kimerült munkaerőbázis (a kb. 27 millió szovjet halott következtében a leszerelés után csupán 

5 millió fő tért vissza a munkához, a szovjet gazdaságból a munkaképes lakosság 60%-a 

elpusztult!), hanem a háború következtében kialakult katasztrofális gazdasági helyzet 

kényszerítette a szovjet vezetést arra, hogy a kezére került munkaerőt felhasználja. 

      A szerző emlékeztet arra, hogy az ország európai részén 1700 várost és több mint 70 000 

falut romboltak le, több mint 6 millió épületet gyújtottak fel, 25 millió ember maradt fedél 

nélkül. A gazdaságban több mint 30 000 ipari vállalat, 65 000 km vasúti pálya, mintegy 100 

000 kolhoz és szovhoz, 84 ezer iskolai épület, 40 ezer kórház, 43 ezer könyvtár és több mint 

400 múzeum szenvedett hatalmas károkat. A helyreállítási munkálatok már a háború alatt 

megkezdődtek. Éppen ezért dokumentumok tömege cáfolja azt a téves mítoszt, hogy a 

szovjetek a hadifoglyok megsemmisítésére törekedtek volna, éppen ellenkezőleg: óriási 

szükségük volt a munkaerejükre! 

     A kényszermunkával kapcsolatban kiderül, bár a szerző külön nem hangsúlyozza, hogy a 

magyar hadifoglyok többsége nem került Szibériába. 1945. november 10-én 234 445 magyart 

tartottak nyilván a Szovjetunióban, túlnyomó részük a Donyec-medencében dolgozott. De 

sokan dolgoztak belorusz és ukrán területen is. Az előbbi helyen az összes ott foglalkoztatott 

hadifogoly 72,3%-a, az utóbbiban 43,1%-a magyar volt. Leginkább építkezéseken, 

szénbányákban, a nehéziparban, erőművek építésén alkalmaztak foglyokat. Igaz ma már a 

történészek különböző számításai kimutatták, hogy a hadifoglyok által létrehozott összérték 

13,5-szer kevesebb volt, mint a Szovjetuniónak okozott kár. A magyar hadifoglyok kb. 10%-

kal járultak hozzá az összmunkához és a hadifoglyoknak is megközelítőleg a 10%-a volt 

magyar.
10

 

 

 

 

                                                            
10 Varga Éva Mária: Magyarok szovjet hadifogságban (1941–1956). Az oroszországi levéltári források tükrében. 

Budapest, Russica Pannonicana – L’Harmattan Kiadó, 2009. ISBN 978-963-7730-53-5 
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