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KÖSZÖNTŐ

A Gödi Almanach eddig megjelent tizenhét kötete fel-
tárta Göd város és lakosai múltját, vidámabb és szo-
morúbb történeteit, eseményeit. A város lakosai, il-

letve felmenőik az ország különböző tájairól érkeztek ide, és 
választották lakóhelyüknek ezt a gyönyörű helyet. Az Alma-
nach elhivatott szerzői eddig is nagy szerepet vállaltak abban, 
hogy a közös emlékek és a közös múlt alapjain álló, igazi kö-
zösséggé formálódjon e sokszínű lakosság. A most megjelent 
újabb kötet városunk történetének egy vészterhes korszakát 
tárja az olvasó elé. A Szovjetunió kényszermunkatáboraiba el-
hurcolt gödiek megrázó sorsát mutatja be, nekik állít emléket.

A helytörténeti kutatások jelenlegi állása szerint mintegy 
ötven olyan, gödi illetőségű emberről van tudomásunk, akit 
málenkij robotra vittek el. Fiatal és idősebb korú, férfi és nő 
egyaránt volt közöttük. Éveken át családjuktól távol, emberte-
len körülmények között éltek, élelmet és megfelelő ruházatot 
nélkülözve végezték a legkeményebb fizikai munkát: utat, va-
sutat, gyárakat építettek, kőfejtőben és bányákban dolgoztak. 
Járványok tizedelték soraikat, az otthoniakról alig-alig kaptak 
hírt, és nem tudhatták, hogy fogságuk meddig tart, egyálta-
lán véget ér-e valamikor. A Gödről elhurcoltak csaknem fele 
sohasem tért haza szeretteihez. A túlélők pedig egy életen át 
hordozták magukkal a munkatáborban szerzett betegségeiket 
és súlyos emlékeiket, amelyekről beszélniük sem volt szabad.

A kormány az  1944–45-ben kezdődött internálások 70. 
évfordulója alkalmából a 2015. évet a Szovjetunióba hurcolt 
politikai foglyok és kényszermunkások emlékévévé nyilvání-
totta, majd az emlékévet egy rendelettel 2017. február 25-ig 
meghosszabbította. E  történelmi időszak minél alaposabb 
megismertetése érdekében pályázatokat írt ki emléktáblák ál-
lítására, kiállítások rendezésére, a témához kapcsolódó kiad-
ványok megjelentetésére.
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Az önkormányzat valamennyi lehetséges kategóriában pá-
lyázott, hogy az évfordulón méltó módon emlékezhessen meg 
a gödi áldozatokról, és személyes történetüket, amely törté-
nelmünk részévé vált, széles körben megismertesse a  város 
lakosságával. A  Gödi Almanach 2017. évi kötete korabeli 
fotókkal, levelekkel, okmányokkal dokumentálva mutatja be 
a fogságban elhunytak és a túlélők sorsának alakulását, és ké-
pet fest az internálások korának gödi viszonyairól.

Köszönet illeti Gallé Gábor és Láng József helytörténeti ku-
tatókat, akik hónapokon át tartó önzetlen munkával gyűjtötték 
össze az áldozatok előtt tisztelgő könyv anyagát. A kiadvány 
létrejöttéért köszönetemet fejezem ki Koditek Bernadettnek, 
a Gödi Körkép főszerkesztőjének, és a könyv megjelenésében 
szerepet vállaló valamennyi közreműködőnek áldozatos mun-
kájukért.

Markó József polgármester
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ELŐSZÓ

A Szovjetunió munkatáboraiba elhurcolt áldozatok emlé-
kévében a Gödi Almanach szerkesztői egy olyan kiadványt 
szeretnének az olvasó kezébe adni, amely összegzi a hely-

történeti kutatások eddigi eredményeit, és a ma rendelkezésünkre 
álló ismeretanyagot egybegyűjtve átfogó képet nyújt az internálá-
sok korszakának gödi vonatkozásairól.

A málenkij robotra elvitt alsógödi és felsőgödi lakosok megrázó 
sorsáról, egy-egy személy vagy család drámájáról a Gödi Almanach 
korábbi köteteiben nem egy alkalommal olvashattunk már vissza-
emlékezéseket. A jelen kiadvány ezeknek a már megjelent írások-
nak a  felhasználásával, illetve az újabb kutatások eredményeinek 
közlésével igyekszik egységes szerkezetbe foglalni mindazt, amit 
a mai napig megismerhettünk e témában.

A régebbi ismeretek kiegészítése, illetve az újabb adatok és infor-
mációk összegyűjtése érdekében a kiadvány szerkesztői igyekeztek 
széles körben felkutatni a málenkij robotra egykor elhurcoltak gödi 
hozzátartozóit, és összegyűjteni a  családoknál még meglévő do-
kumentumértékű iratokat, fényképeket, hangkazettán vagy írás-
ban rögzített visszaemlékezéseket, családi emlékeket. Nem egy 
alkalommal maguk a hozzátartozók adták át közlésre a Gulágot 
megjárt rokonuk elbeszélései alapján írt szövegeiket, melyeket 
örömmel teszünk közzé e  könyv lapjain. Ezúton szeretnénk kö-
szönetet mondani mindazoknak, akik írásos dokumentumokkal, 
képanyaggal vagy ismereteik megosztásával hozzájárultak a Gödi 
Almanach XVIII. kötetének megszületéséhez.

A hozzátartozók felkeresése mellett az adatgyűjtés másik iránya 
a Pest Megyei Levéltárban őrzött kutatható iratanyag megismerése 
volt. E több hónapon át tartó levéltári munka során számos olyan 
hivatalos okmány került elő, amely történeti hitelességű adatokkal 
támasztja alá és kiegészíti, árnyalja a  korszak gödi eseményeivel 
kapcsolatos ismereteinket. A kutatások támogatásáért köszönet il-
leti a váci Tragor Ignác Múzeum igazgatóját, Forró Katalint.
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Itt szeretnénk megjegyezni, hogy a korszakra vonatkozó iratanyagban esetenként 
olyan dokumentumok is szerepeltek, amelyek kitérnek egyes elhurcoltak politikai 
hovatartozására, szélsőjobboldali vagy éppen kommunista érzelmeire, szovjet- vagy 
németbarát beállítottságára. Az okmányok e szöveghelyeit a kutatók kellő távolság-
tartással kezelték, nem kívánva – és nem is tudva − véleményt alkotni arról, hogy 
azok tényeken, vélelmeken vagy esetleg puszta híreszteléseken alapulnak-e.

A Szovjetunió munkatáborait megjárt, onnan hazatért vagy a családjuktól távol 
életüket vesztett gödiekről név szerint emlékezünk meg e kötet lapjain, mindannyi-
ukról közzétéve azt, amit a helytörténeti kutatások jelenlegi állása szerint tudunk. 
A  rendelkezésre álló adatok, ismeretek függvényében egyesekről csupán néhány 
mondatnyi ismertető összeállítás elkészítésére volt lehetőségünk, míg mások sorsát 
bővebben, részletekbe menően oszthatjuk meg az olvasóval. Sajnos az elhurcoltak 
között vannak olyanok is, akikről a nevükön és haláluk szomorú tényén kívül a mai 
napig semmi egyebet nem tudunk. Az ő történetük utáni kutatás a jövő feladata.

Tekintettel arra, hogy a tárgyalt történelmi korban – az 1945 körüli években – Al-
sógöd és Felsőgöd közigazgatásilag még két önálló községnek számított, az elhur-
coltakról szóló összeállításokat is két külön fejezetbe sorolva közöljük, ábécérendben.

A könyv első fejezetei a málenkij robot kegyetlen intézményrendszerének műkö-
dését, illetve az  internálások korszakának gödi társadalmi–történeti vonatkozásait 
igyekeznek megismertetni az olvasóval. Bemutatják a pártviszonyokat, és a  szov-
jet ellenőrzés alatt álló területeken létrejött kérészéletű (1945–1949) államhatalmi 
szervezetek, az úgynevezett nemzeti bizottságok működését, hatáskörét, szerepét 
a társadalmi helyzet alakításában. Az utolsó fejezet pedig a kutatások folytatásának 
szükségességéről és lehetséges irányairól szól.

Bízunk abban, hogy munkánkkal hozzájárulhattunk e nehezen kutatható és szá-
mos tekintetben máig alig ismert korszak gödi valóságának jobb megismertetéséhez.

A kötet létrejöttéhez nyújtott támogatásért köszönetünket fejezzük ki a  Gulág 
Emlékbizottságnak, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek és Göd Város Ön-
kormányzatának.

Köszönetünket fejezzük ki továbbá a fogságot megjárt Nagyréti Tamás grafikus-
művésznek a könyv elkészítéséhez önzetlenül felajánlott rajzaiért.

A szerkesztők
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A MÁLENKIJ ROBOT

A Szovjetunióba szállított magyarok drámai sorsa tör-
ténelmünk kevéssé ismert fejezetei közé tartozik. 
A  tragédiát a  szovjet vezetés és  a magyar kormány 

úgy próbálta leplezni, hogy a polgári személyek elhurcolását 
és a szovjetunióbeli kényszermunkát egyszerűen „hadi fogoly-
ügyként” kezelték, s  így tálalták azt a  korabeli sajtóban is. 
Ezért van az, hogy utólag sok esetben nem lehet szétválaszta-
ni a kényszermunkát a tényleges hadifogságtól.

Akkoriban a hozzátartozók többsége is hadifogolynak hitte 
szerettét, amikor a  fájdalmasan sok esetben reménytelennek 
tetsző hazahozási kérelmeiket írták. Debrecenben a  málen-
kij robotból visszatérők részére kiadott igazolványt többnyire 
a hadifoglyok számára rendszeresített nyomtatvány felhaszná-
lásával állították ki. Az 1992-ben kiadott utólagos kárpótlási 
nyomtatványok egy részén hadifogság, más részén málenkij 
robot megnevezés szerepel.

Az élet szomorú fintora, hogy az 1919 után a Szovjetunióba 
emigrált Varga Jenő közgazdász (1869−1964), a Szovjet Tudo-
mányos Akadémia Világgazdasági és Világpolitikai Intézeté-
nek igazgatója vetette fel először (1922-ben), hogy a legyőzött 
ellenséges ország ne csak anyagi kártérítést fizessen, hanem 
munkaerejével közvetlenül is járuljon hozzá a háború utáni új-
jáépítéshez. Evvel mintegy ő volt a „málenkij robot” kitalálója.

A szovjet Állami Honvédelmi Bizottság 1944. december 
16-ai 7161. számú és a december 29-ei 7252. számú rendeletei 
döntöttek a megszállt területek munkaképes német lakosságá-
nak a Szovjetunióba történő szállításáról és kényszermunkára 
való befogásáról. A konkrét lebonyolításra vonatkozó úgyne-
vezett 0060-as parancs végrehajtása a  szovjet belügyi és  ál-
lamvédelmi hatóságokra tartozott.

Egyes források szerint ez a Debrecenben székelő Ideiglenes 
Nemzeti Kormány és a szovjet hatóságok által megkötött meg-
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állapodás következménye volt, amelynek értelmében a magyar 
vezetés hozzájárult ahhoz, hogy a szovjetek a magyarországi 
németek tömegét foghassák el és vihessék erőszakkal keletre, 
munkatáborokba. De sok nem német származású embert is 
elhurcoltak ugyanebből a  célból. Ez nyilvánvalóan a  szovjet 
vezetés elhatározása volt, és magyar kormányt kényszerítették 
arra, hogy utólag elfogadja sok tízezer, többségében ártatlan 
magyar állampolgár deportálását.

A Magyarországról történő elhurcolások nyomon követé-
sét, adatolását megnehezítheti, hogy időszakonként és térsé-
genként változott mind az emberek összegyűjtésének módja, 
mind a deportálást elrendelők és végrehajtók köre, sőt az áldo-
zatok származási összetétele is.

NKVD

GULÁG (G)UPVI

málenkij robot

Belügyi Népbiztosság

Lágerek Főparancsnoksága Hadifogoly- és Internáltügyi
(Fő)parancsnokság

elhurcolás tömegesen
(bírói ítélet nélkül)

hadifoglyok

katonák civilek

hadifogolylétszám
kiegészítése

etnikai
tisztogatás

jóvátételi
közmunka

(német származásúak)

civilek tömeges elhurcolása 
szovjet kényszermunkatáborokba

civilek

internáltak

elhurcolás személyenként
(bírósági eljárással és ítélettel)

politikai foglyok köztörvényes 
foglyok
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A deportálások végrehajtására kijelölt szervek egységei az  adott időpont-
ban körbevették a kiszemelt településeket. A helyi hatóságok kötelessége volt, 
hogy minden egyes használható személyt összeírjanak, és  biztosítsák, hogy 
azok meghatározott időpontban összegyűljenek. Az  ez alól kibújni szándé-

kozókat a  mindenfelé kifüg-
gesztett plakátokon olvasható 
parancs hadbírósággal fenye-
gette. A  listákat az  elöljáró-
ságok úgy állították össze, 
hogy azokon lehetőleg csak 
a  Volksbund tagjai, illetve 
a  népszámláláskor magukat 
német nemzetiségűnek val-
lók szerepeljenek. (A Volks-
bund, teljes nevén Volksbund 
der Deutschen in Ungarn, 
a Magyarországon élő német 
kisebbség szervezete volt.) 
Hamar kiderült, hogy a szov-
jeteket nem érdeklik az efféle 
szempontok, és  ragaszkod-
nak ahhoz, hogy a lehető leg-
több német származású civilt 
deportálják. Az  összeszedés 
után általában gyorsan elszál-
lították a  szerencsétleneket, 
akiknek az  volt a  feladatuk, 
hogy a Szovjetunióban a há-
borús emberveszteségek mi-
att hiányzó munkaerőt pótol-
ják, valamint a Németország 

és szövetségesei által okozott károkat helyreállítsák. Az  idők folyamán egy-
mástól nagyságrendekkel eltérő adatok jelentek meg arról, mennyi is lehetett 
a málenkij robotra hurcolt magyar állampolgárok száma.
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A Magyarországról „németként” elhurcoltak nagyobb része 
nem volt német anyanyelvű, – ezzel mind a szovjet végrehaj-
tók, mind a nekik segédkező magyar hatóságok tisztában vol-
tak. Ha a  területre előírt létszámot a  németeknek nyilvání-
tott emberekkel nem lehetett feltölteni, akkor – ilyen-olyan 
ürüg gyel − összegyűjtötték a magyar családnevűeket is. Kihir-
dették például, hogy minden katonaviselt, illetve 17-35 éves 
férfi jelentkezzen a községházán. Közülük a helyi hatóságok 
„feltöltötték” az előírt létszámot, a  többieket pedig elenged-
ték. Ha azonban az előírt létszám megvolt, még a németnek 
nyilvánítottak mindegyikét sem vitték el. A helyi katonai pa-
rancsnokok számára érdektelen volt, hogy a deportálandó sze-
mély magyar, sváb vagy német családnevű-e. Ők csak az előírt 
létszám teljesítését követelték meg.

Aligha lehet pontosan megállapítani, hogy a  600 ezer vagy 
az azt meghaladó számú Magyarországról származó fogoly hány 
százaléka került civilként, illetve katonaként fogságba. A civil-
ként elvittek száma a Külügyminisztérium Hadifogoly Osztá-
lyára vidékről érkező egyéni és  csoportos keresések, valamint 
a későbbi időpontban Budapestről elvittek számára vonatkozó 
becsült adatokkal együtt 120 és 200 ezer közé tehető.

Az Ipoly vonalától nyugatra, a mai Nógrád és Pest megye 
területéről mintegy 30 községből 10 025 polgári személyt 
hurcoltak el a  különböző szovjet lágerekbe a  Dunakanyar 
községeiből. Nagymarosról 399-et, Kismarosról 86-ot, Ze-
begényből 81-et, Szendehelyről 133-at. (Lásd Magyarországi 
németek elhurcolása. Dokumentumkötet 43. oldal. Magyarországi 
Németek Szövetsége, Budapest, 1990.)

Az elfogott embereket különböző gyűjtőhelyekre vitték, 
esetünkben Gödöllőre, Ceglédbercelre és Kál-Kápolnára. Itt 
marhavagonokba rakták őket. Negyvenen-negyvenöten voltak 
egy vagonban.

A vagonok hidegek és huzatosak voltak, a padlózat közepére 
egy lyukat vágtak, ahol a dolgukat tudták végezni. A többna-
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pos út során rengeteget szenvedtek a hideg, az éhezés és a bor-
zalmas higiénés körülmények miatt.

Az út általában Ploieştin keresztül vezetett Ukrajnába, 
a  donyecki bányavidékre, Krasznij Lucs és  Novi Dombasz 
kényszermunkatáboraiba. A legközelebbi város Sztalino (uk-
rán nevén Sztáline) volt. Az utazás alatt többen meghaltak.

A foglyok élet- és munkakörülményei függtek a parancsno-
koktól, az őrszemélyzettől és attól is, hogy a foglyok milyen 
viszonyt tudtak kialakítani a helyi lakossággal.

Az elhelyezésük barakkokban történt, csupasz deszkaprics-
csen aludtak, esetleg otthonról hozott takaróval. Az élelme-
zés nagyon gyatra volt: amikor elfogyott az otthonról hozott 
élelem, híg káposztalevest kaptak, répával, uborkával, mellé 
kását. A munka nehézségétől függő feketekenyér-fejadag egé-
szítette ki a napi „menüt”. Húst csak nagyon ritkán kaptak. 
Mindenki napok alatt lefogyott, és  az  alultápláltságtól nem 
kevesen igen hamar meghaltak.
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A kényszermunkára fogott emberek számára a bányamunka volt a legrosz-
szabb.

Az alaptalanul elhurcolt magyar foglyok zömét, férfiakat és nőket is, szén-
bányákba küldték. A Gödről elhurcoltak közül is sokan kerültek különböző 
bányákba. A visszaemlékezések szerint a szén kitermelése különösen keserves 
és veszélyes körülmények között történt. Sok bánya egyáltalán nem volt gépe-
sítve, a tárnákba vivő liftet is kézzel kellett felhúzni és leengedni.

A bányában dolgozók kaptak egy zsákvászon nadrágot, amit madzaggal 
vagy dróttal tudtak összefogni a derekukon, egy a nyaknál megköthető inget, 
pufajkát, valamint gumi kalucsnit vagy faklumpát.

Munkatáborok Harkov és Rosztov között
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A napi munkaidő 8-12 óra volt, néha 16, vagy ameddig nem 
teljesítették a napi feladatot. A magyarok többsége itt talál-
kozott először a norma szóval, amelynek mértéke a helyi pa-
rancsnokoktól függött. A  foglyoknak heti hat napot kellett 
dolgozniuk, a hetedik szabad volt. A napi ellátás, a kenyéra-
dag mértéke is a munkateljesítménytől függött.

Az állandó éhezéstől, a  nehéz munkától legyengült 
és  a  hazamenetel reményét elvesztett foglyok könnyen 
megbetegedtek. Legtöbbjük szervezete nem bírt ellenállni 
az élősködők által terjesztett fertőzésnek: tífusz, vérhas, fa-
gyási sérülések, tüdőgyulladás, esetenként végelgyengülés 
szedte az áldozatait.

Egy felmérés szerint az elhurcoltak legalább harminc száza-
léka nem élte túl a megpróbáltatásokat, rendszeres volt a napi 
egy-két tucat temetés. Legtöbb esetben a  holttesteket nagy 
gödrökbe hordták és elföldelték. Esetenként meg tudták olda-
ni a táborbéli barátok, ismerősök, hogy az elhunytnak deszka-
koporsót készítettek és abban temették el. Egyes temetőkben 
a  sír fölé fejfát állítottak, de név helyett csak az  azonosítási 
számot írták fel. Néha egy kis névtáblát is el tudtak helyezni. 
Egy Felsőgödről elhurcolt idős ember, Gruber Lajos emlékét is 
ilyen, névvel ellátott tábla őrzi Krasznij Lucs közelében.

A halálozásokról elvben minden táborban készült nyilván-
tartás. Feljegyezték az elhunytak nevét és azonosítási számát.

A betegségükből szerencsésen kigyógyulók közül is jó né-
hányan teljesen leromlott állapotban tértek haza és  itthon 
lelték halálukat, vagy maradandó egészségkárosodást szen-
vedtek. A legszerencsésebbek is csak hosszú évek után tudták 
visszanyerni korábbi fizikai és szellemi állapotukat.

A véglegesen munkaképtelenekké válókat − a táborparancs-
nok döntésétől függően − hazaküldték.

A Debrecenben lévő hadifogoly-átvételi központban fogad-
ták és  regisztrálták a  visszatérteket. Legtöbbjüket, függetle-
nül attól, hogy bizonyíthatóan civilként vitték el, katonaként 

Munkatáborok Harkov és Rosztov között
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jelölték meg a  Hadifogolygondozó Kirendeltség nyomtatvá-
nyán. Orvosi vizsgálatot végeztek el rajtuk, majd megkapták 
azt az igazolványt, amellyel otthon kellett jelentkezniük. A la-
kóhelyükre szóló díjmentes utazási utalvány is megillette őket.
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Lakóhelyükön, a  hazatérés időpontjától függően, eleinte 
5  forint, 1948-ban Alsógödön 100 forint, Felsőgödön 1950-
ben 80  forint gyorssegélyt kaptak a  községházán. Volt, aki 
1947-ben Felsőgödön is 100 forintot kapott. A Pest megyei 
Szociálpolitikai Tanács 1995 forint „hadikölcsönt” engedélye-
zett számukra.

A Gödről elhurcoltak pontos száma nem ismert. A vissza-
emlékezők szerint az Alsógödről deportált német származá-
súak és a katonaviselt személyek száma negyven fő körül lehe-
tett. Felsőgödről az ugyancsak két csoportban elvitt személyek 
harmincan lehettek. Ezt a két számot növelhette még néhány 
olyan gödi lakos, akit az ország különböző részein vagy éppen 
Budapesten civilként fogtak el és deportáltak.

Az elhurcolt gödiek közül csupán 48 személy nevét ismer-
jük, s  ebből 22-en vannak azok, akik az  út folyamán vagy 
a kényszermunkatáborban hunytak el.

Többszöri felhívásunk dacára csak elvétve kaptunk új doku-
mentumokat és korábban nem ismert információkat.

A gödiek közül 1946 áprilisától néhányan hazatérhettek, 
és hozták a szomorú híreket társaik elhunytáról. Voltak, akik 
csak 1950-ben, öt év után láthatták újra otthonukat. Összesen 
körülbelül húszan lehettek, akik hazaérkeztek Gödre. Hét, 
az  1990-es gyűjtésben szereplő elhunytról a  nevükön kívül 
semmi egyebet nem tudunk. A levéltárban sem találtunk ró-
luk semmiféle adatot. Ma már családtagjuk vagy ismerősük 
sem lelhető fel. További kutatásokra lenne szükség.

A hazatért foglyok a megtapasztaltakról még családi körben 
sem nagyon mertek beszélni: elbocsátásukkor megfenyegették 
őket, hogy könnyen visszakerülhetnek. A hazai politikai ve-
zetés különböző propagandakiadványokkal igyekezett elfedni 
a valódi tényeket. Lássunk egyet ezek közül:
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1946-ban országosan engedélyezték a Volt Hadifogoly Bajtársak Szövetségé-
nek létrejöttét, jóllehet a szervezet munkájába is igyekeztek felülről beavatkozni.

Felsőgödön a Nemzeti Bizottság elnöke, az MKP titkára 1948 szeptembe-
rében utasította a szervezetet a nekik nem tetsző korábbi elnök nyolc napon 
belüli leváltására. Még ugyanabban az esztendőben magát a szövetséget is be-
tiltották. 1989 után újraszervezték, egyes településeken ma is működik.

Az 1990-ben hozott kárpótlási törvény alapján az eltöltött idő függvényében 
a szabadságának törvénysértő és igazságtalan elvonása miatt kárpótlás illette 
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meg az  elhurcoltakat. Volt, 
aki kárpótlási jegyet kapott, 
mások nyugdíjemelést.

1997-ben újabb passzusok-
kal bővült a korábbi törvény. 
Az  egykori kényszermun-
kások elsősorban erkölcsi, 
és nem anyagi „jóvátételnek” 
tekintették a  személyi kár-
pótlási törvényt, amely cse-
kély nyugdíj-kiegészítéshez 
jutatta a fogság túlélőit.

Gödön már egyetlen túlélő 
személy sincs. Városi ünnep-
séggel, kiállítással és  ezzel 
az  elhurcoltakat megjelenítő 
kiadvánnyal idézzük fel em-
léküket. A  felállítandó em-
léktábla pedig örök memen-
tóként emlékeztet majd bennünket valamennyiükre.

Végül posztumusz köszönetet mondunk dr. Szél Andrásnénak és  Híres 
Lászlónak, hogy összegyűjtötték számunkra a  méltatlanságot elszenvedet-
tek neveit. Köszönetet mondunk továbbá mások mellett Borsics Rudolfnak, 
Cseresnyésné Bécsy Zsuzsának, Döbör Jánosnénak, Erdélyi Máriának, Erdélyi 
Viktóriának, Gruber Péternek, Hohner Miklósnak, Jernei Gábornak, Kopász 
Józsefnek, Kőmíves Lászlónak, Medgyes Antalnak, Medek Antalnénak, Pleszel 
Ferencnek, Stenger Györgynek, Téglás Ferencnének, Varga Imrénének, Váraljai 
Csillának és mindazoknak,  akik rendelkezésünkre bocsátották a családi do-
kumentumokat, és visszaemlékezéseikkel segítették összeállításunk tárgysze-
rűségét.
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UTÓIRAT

A helytörténeti kutatók, dr. Szél Andrásné és Híres László 1990-től kezdve 
próbálták összegyűjteni a Gödi Körképben megjelentetett felhívásuk segítségé-
vel a II. világháború áldozatainak neveit, közöttük a málenkij robotból vissza 
nem tértekét is. Egyben az emlékműállítás gondolatát is felvetették. Göd Vá-
ros Önkormányzata 1992-ben Emlékmű Bizottságot alakított az ártatlan ál-
dozatok részére felállítandó Gödi Hősi Emlékmű megvalósítására. 1993-ban 
Híres László a Pest Megyei Hírlapban tette közzé az összegyűjtött névsorokat, 
„Emlékmű azoknak, akik nem önként haltak meg” címmel, további pontosí-
tásra kérve az olvasókat.

1997-ben az önkormányzat által alakított úgynevezett Kegyeleti Bizottság 
adott közre egy véglegesnek tűnő névsort, ugyanis az előzőekben olykor ke-
veredtek a háborúban és a málenkij robotban elhunytak nevei. Az az évi Gödi 
Almanachban pontosították a névsorokat.

1998-ban Felsőgödön felújították a  Jácint utcai temetőben lévő első világ-
háborús emlékművet, és annak egyik oldalára márványtábla került, az akkori 
ismereteink szerint a háborúban hősi halált halt 25 ember nevével.

Alsógödön az új katolikus templom oldalára került fel 31 hősi halott neve.
A Hadtörténeti Intézet 1999-ben adta ki „Béke poraikra…” című dokumentum-

kötetét a keleti hadszíntéren hősi halált haltak adataival. 2001-ben jelent meg a II. 
kötet a történelmi Magyarország területén hősként elhunytak adataival.

Pártos Judit helytörténeti kutató 2002-ben a dokumentumkötetekben több 
olyan személy nevét fedezte fel, akik az emléktáblán nem szerepelnek. A fel-
sőgödi táblára két nevet utólag felvéstek.

További kutatások során az előbbiekkel együtt mind Alsógöd, mind Felső-
göd vonatkozásában több mint tíz, hivatalosan is bizonyított hősi halott vált 
ismertté. Későbbi feladat lehet a rájuk való méltó emlékezés módjának meg-
állapítása.

FORRÁSOK
•  Stark Tamás: Hadifogság és málenkij robot a Szovjetunióban. História, 2006.
•  Nagy Lajos Zoltán: Taksony község története. KÉSZ taksonyi csoport. Tak-

sony 2008. VIII/1. Málenkij robot, 147−151. oldal.
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A NEMZETI BIZOTTSÁGOK 

A nemzeti bizottságok (NB) Magyarországon a  szov-
jet csapatok által ellenőrzött területeken létrehozott 
ideiglenes államhatalmi szervezetek voltak. 1944. 

december 2-át követően a koalíciós pártok képviselőiből ala-
kultak meg. A szervezet létrehozását a 14/1945. M. E. szá-
mú rendelet szabályozta. Később a 10340/1945. M. E. számú 
rendelet közigazgatási hatáskörüket megszüntette, mert újra 
létrejöttek a  községi képviselőtestületek és  az elöljáróságok. 
A  képviselőtestületek többsége korábbi NB-tagokból állt. 
A nemzeti bizottságok hivatalosan 1945. szeptember 4. után 
társadalmi-politikai szervezetként működtek tovább az őket 
formálisan is megszüntető 110/1949. számú Korm. rendelet 
megjelenéséig. (In: Révai Új Lexikona, 2005. 15. kötet, 86. 
oldal.)

A málenkij robotra meghatározott létszámú német nevű 
lakosok névsorának összeállításában, összegyűjtésében Alsó-
gödön az elöljáróság alkalmazottai, Felsőgödön a megalakult 
pártok önjelölt képviselői segédkeztek a helyi szovjet hatósá-
goknak. Hasonlóképpen történt a kijelölt számú katonaviselt 
és állítólagos fasiszta érzelmű egyének elhurcolása is.

A két gödi községben csak néhány hónap múlva jött létre 
a pártok képviselőiből a két Nemzeti Bizottság, megalakulá-
suk pontos időpontja nem ismert. Főként politikai befolyásuk 
miatt az  ő hatáskörükbe tartoztak a  katonaként vagy civil-
ként fogságba esettekkel kapcsolatos döntések, továbbá az itt-
hon maradottak politikai megítélése. A közigazgatási hatás-
körüket − rendeletileg − viszonylag hamar megszüntették. 
A gyakorlatban azonban a két gödi Nemzeti Bizottság 1949. 
évi megszűnéséig, mivel vezetésükben hangadó kommunista 
és szociáldemokrata párttagok voltak, a községek lényegesebb 
működési döntései az NB ülésein történtek.
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A Nemzeti Bizottság törvényesen nem tisztázott helyzete okán a községi 
közigazgatásban mellérendelt vagy éppenséggel fölérendelt szerepet játszott.

Alsógödi Nemzeti Bizottság
Mind a pártok küldöttei, mind az egyes feladatok felelősei többször változtak.

Néhány név és szakbizottsági funkció az 1945. február 25-ei jegyzőkönyv 
szerint:

Kalmár Károly elnök, később Termann József (aki bíró is volt), Polgár Lajos 
közélelmezési vezető, Bernát István rendőr vezető (később Bilinszki Antal), 
Jőrös András, dr. Tóth Károly és Volentics Ferenc tagok. A későbbi dokumentu-
mok szerint NB-tagok voltak még: Hauk István, Módly József, Vincze Sámuel, 
Tary Jenő, Romváry Mihály, dr. Vass Á. László, Sárosi Ferenc, Pataki Endre.

Az 1945. május 13-ai jegyzőkönyv kivonata szerint − az Ideiglenes Nemzeti 
Kormány 14/1945. M.E. számú rendelete alapján − (zömében a  saját tagjai 
közül) a Nemzeti Bizottság „választási eljárás nélkül kijelöli” az Ideiglenes Köz-
ségi Képviselő Testület 26 tagját. Akik a következők: Termann József, Polgár 
Lajos, Szűcs Gábor, Cseri András, Volentics Ferenc, Német Pál, Nagy Ká-
roly, Megyeri Béla, Sárosi Ferenc, dr. Tóth Károly, Pongrácz Lajos, Kocsis Frigyes, 
Thomka János, Gonda József, Kővári Endre, Kovács Oszkár, Járos Gyula, 
Juhász János, Traum Péter, Cs. Gál Ernő, Módly József, Jőrös András, Mester 
Pál, Dobozi Béla, dr. Schüszler Rezső és Debreceni Márton. Póttagok: Melchuber 
Ede, Beck József, Strommayer Antal, Bánhidi Károly, Tari Jenő és Tujmer József.

Felsőgödi Nemzeti Bizottság
Az országos, illetve a megyei utasításoknak megfelelően a későbbi dokumen-
tumok szerint tagjai a Független Kisgazdapárt, a Nemzeti Parasztpárt, a Ma-
gyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt három-három képviselője, 
továbbá a Tűzoltók Szabad Szakszervezete és a Kisiparosok Szabad Szakszer-
vezete egy-egy képviselője, valamint a község főjegyzője és a rendőrség veze-
tője. Az NB vezetőségi tagjai az elnök, a titkár és a jegyző voltak.

Az 1945. szeptember 2-áról fennmaradt első jegyzőkönyv szerint Radó Gábor 
(FKGP) az elnök, Gábor Miklós (SZDP) a titkár és Málnási János (MKP) a jegy-
ző. Tagok: dr. Antal Pál, Koháry István, Tóth Gyula, Stadler Lajos, Juhl Béla, 
Petőházi Emilné, Ács Albert, Hajdú Lajos, Varga János. Később többször is tag volt 
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Bakonszegi Gyula, Balázs Lajos, Horváth Sándor, Kelemen Gyula, Medgyes Tiborné, 
Somosi Ferenc, Szigeti (más írásmód szerint Szigethy) Tibor és Török Róbert.

Emellett létrehoztak egy 13 tagból álló bizottságot a szervezet a működteté-
sére, amely szervezetben összesen 58 fő kapott szerepet.

Az MKP már előzőleg megszerezte a bírói tisztet, ám a bíró eleinte nem volt 
tagja az NB-nek.

A kezdeti erőviszonyok szerint a Független Kisgazdapárt egyik képviselője 
lett az elnök, az SZDP adta a titkárt és az MKP képviselője volt a jegyző. 1947 
áprilisában az elnök már az MKP egyik képviselője, a titkári feladatot pedig 
az SZDP és a FKGP küldötte felváltva töltötte be.

E bizottság készítette elő az  Ideiglenes Nemzeti Kormány 14/1945. M. E. 
számú rendelete alapján a  Nemzeti Bizottság tagjainak kiválasztását (zömé-
ben a saját tagjai közül), azaz „választási eljárás nélkül kijelöli” az új Képviselő-
testületet a különböző pártok képviselőiből. A Képviselő-testület 1945. június 
24-én alakult meg. A  jegyzőkönyv tanúsága szerint az  elnöklő helyettes bíró 
és további 23 fő vett részt a közgyűlésen. Név szerint: Holtspach János helyettes 
bíró, Török Antal vezető jegyző, valamint Bogdán Bálint, Berte Károly, Schneider 
Pál, Petőházi Emilné, Szigeti Tibor, Medgyes Tiborné, Sárközi Elemér, Ács Albert, 
Lovászi Lajos, Kovács István, Jerger József, Szabó Gyula, Zvala József, Faze-
kas Lajos, Takács János, Fehér Mihály, Eőri Lajos, Éder Antal, dr. Juhl Marcell, 
Balázs Lajos, dr. Antal Pál, Koháry István, Liebezeit Ferenc és Bécsy Elemér.

Általános feladatok
A kormány, de főként a Magyar Kommunista Párt hirdette, hogy a kérelem 
benyújtását követően a politikai megbízhatóság igazolása esetén a kérelmező 
családtagjai a szovjet hadifogságból (málenkij robot és hadifogság) soron kívül 
hazahozhatók. A leventeként hadifogságba elhurcoltak családjainak lakására 
is kiküldték a felhívást. Akkoriban nem tettek különbséget a hadi események 
során elfogott katonák és az elhurcolt civilek (német származásúak és már le-
szerelt férfiak) között.

A bizottságoknak a rendelkezésre álló nyilas párti lista és a saját feljegyzése-
ik alapján kellett dönteniük arról, hogy a kérelem teljesíthető-e.

A kérelem intézésének egyik módjáról olvashatunk az  Alsógödi Nemzeti 
Bizottság 1946. június 6-ai jegyzőkönyvében. Ezek szerint előzetesen kiadtak 
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kérdőlapokat, és  ezeket a  bizottság javaslattal ellátva, a  szükséges igazolást 
kiállítva küldte tovább a Külügyminisztériumba.

Voltak olyan felterjesztett kérelmek, melyek teljesítését nem javasolták nyilas 
vagy német szimpátia miatt. A visszaigazolásban az eljáró bíró döntésére hi-
vatkoznak, aki jóváhagyta javaslatukat.

A későbbiekben a beadott kérelmekre megkapott igazolások alapján − Al-
sógödön az elhurcolt több helyi ismerősének kellett nyilatkoznia a hadifogoly 
politikai pártmentességéről − a hozzátartozók különféle módon próbáltak ér-
vényt szerezni a hazahozatalnak, ám nemritkán szélhámosok karmaiba ke-
rültek. Természetesen – ismereteink szerint − a gyakorlatban ezek a „jótevők” 
semmilyen eredményt nem tudtak elérni. A fokozatos balra tolódás ellenére 
a két gödi Nemzeti Bizottság tevékenysége a hadifoglyok ügyében egyértel-
műen humanista volt, az utolsó közigazgatási jellegű dokumentumok az 1949-
es évből még fellelhetők.

Számos politikai igazolást adtak ki − az  általuk megállapított − politikai 
megbízhatóság esetén állásvállaláshoz, útlevél-kiadáshoz, ipargyakorláshoz, 
a leszármazottak hadigondozásához, a fogságból visszatértek hadisegélyének 
a megítéléséhez.

Alsógödön megemlítendő, hogy az NB-üléseken visszaköltözési kérvénye-
ket tárgyaltak, döntöttek a harangozásokról, az árvízmentesítő bizottság lét-
rehozásáról, a villamos üzemvezető személyéről, lakáskiutalásról, az elhagyott 
vagyonelemek összegyűjtéséről.

A Nemzeti Bizottság gyakran foglalkozott közellátási és  közbiztonsági 
ügyekkel is.

Alsógödön 1946. április elején ejtették meg az  úgynevezett „B-listázást”, 
melynek során a község közalkalmazottainak politikai megbízhatóságát vizs-
gálták. Népbírósági ügy, nyilas párti részvétel és  „nem megfelelő hangnem 
használata a  lakossággal” szerepelt a vádak között, s ezek miatt három sze-
mélyt nem tartottak alkalmasnak a további foglalkoztatásra.

Felsőgödön is hasonló időben ült össze a Nemzeti Bizottság a „B-lista” el-
készítésére, a „község területén működő közalkalmazottakról” című napirendi 
pont tárgyalásakor.

Érintett intézmények voltak a Községi Elöljáróság, a postahivatal, a rend-
őr ség, az állami elemi iskola és óvoda, az állomáskezelőség és a pályaőrség. 
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Az elbírálás a Pest Megyei Nemzeti Bizottság 209/1946. számú NB. rendelete 
alapján történt.

„B-listára” került egy nemrég idetelepült adóügyi jegyző, akinek múltja isme-
retlen, továbbá egy „sértő modorú” kisbíró, egy politikailag nem megbízható 
postai alkalmazott, két rendőr (a munkához való nem megfelelő hozzáállásuk 
miatt), valamint három előrehaladott korú, hosszú szolgálati idejű pedagógus.

Alsógödön egy régi mozgalmi személy lett az elnök, és maradt is az mind-
végig. Felsőgödön a  kezdeti politikai erőviszonyoknak megfelelően először 
a Független Kisgazdapárt adta az elnököt.

A rendelkezésre álló dokumentumok szerint 1947-ben már a Magyar Kom-
munista Párt delegálta az elnököt. Az év végén, a képviseletet kezdetek óta el-
látó Málnási János helyére Pánti Béla került, aki erőteljesen igyekezett érvényre 
juttatni a párt egyeduralomra való törekvését, s kinevezése után néhány hónap 
múlva az addig nem létező alelnök címet is megkapta.

Meg kell említeni, hogy mindkét községben komoly előkészületek után, 
nagy létszámú rendezőbizottság irányításával a Nemzeti Bizottság díszköz-
gyűlésével ünnepelték meg március 15-én az 1848−49-es forradalom és sza-
badságharc 100. évfordulóját.

Üde színfolt a nyomorúságos és szomorú napirendi pontok között az 1948. 
március 15-ei jubileumi díszközgyűlés jegyzőkönyve. Alsógödön a volt Piac 
téren ez alkalommal állították fel a Kossuth-szobrot Pettendi Béla főjegyző és a 
többi adományozó hathatós támogatásával.

1948 elején ismét jelentős politikai döntés elé kerültek a nemzeti bizottsá-
gok.

Alsógödön 1948. április 17-én tárgyalták a magukat német származásúnak 
vagy német anyanyelvűnek valló 37 személy közül a kitelepítési névsorban sze-
replő 18 ember ügyét.

A Nemzeti Bizottság három személyt kitelepítésre kötelezett, hat személyt 
kitelepítésre javasolt, kilenc személyt pedig idős korukra való tekintettel 
és egyéb indokokkal „meghagyásra” javasolt. Egy későbbi, 1952. évi dokumen-
tumban egy VB-határozat szerint Alsógödön végül kitelepítés nem történt.

Felsőgödön a  „sváb kitelepítés” ügyének tárgyalása a  Nemzeti Bizottság 
1948. február 26-ai ülésén történt meg. Elöljáróban Pánti Béla MKP-s képvi-
selő szigorú elbírálásra hívta fel a jelenlévők figyelmét.
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A Nemzeti Bizottság a népszámláláskor 65 magát német identitású egyén-
nek valló polgár közül 27 család (a pontos létszám nem derült ki), illetve sze-
mély ügyét tárgyalta. A döntés alapján a bizottság tagjai a  tárgyaltak közül 
kilenc család, illetve személy kitelepítését javasolják. A tényleges megvalósí-
tásról tudomásunk nincs, az erre vonatkozó statisztikai kimutatás szerint Fel-
sőgödről hat kitelepítés, illetve kiköltözés történt.

Általánosságban elmondható, hogy a német identitásúak népszámláláskori 
létszámához képest a tárgyalt ügyek kisebb számában az 1945. évi elhurcolá-
sok is közrejátszhattak.

Másrészt a német identitásra való hivatkozás miatt elhurcolással fenyegetett csa-
ládok egy része nem is szerepelt a kitelepítési listán. Ebből látható, hogy annak 
idején nem a legnagyobb „körültekintéssel” történt az evvel kapcsolatok listák ösz-
szeállítása. Az érintett lakosság száma Gödön hozzávetőlegesen a felére csökkent.

1948 júniusában országos szinten létrejött az  MKP és  a SZDP fúziója. 
Megalakult a Magyar Dolgozók Pártja, az MDP. Az SZDP jobboldali nézetű 
tagjai már ezt megelőzően kiléptek a pártból, vagy 1947 végétől maga a párt 
igyekezett tőlük megszabadulni. Ez folyamatosan éreztette hatását a községe-
inkben is. A helyi Nemzeti Bizottság SZDP-s delegáltjai a sorozatos pártból 
való kilépések miatt elég sűrűn változtak.

A Felsőgödi Nemzeti Bizottság, nyilván az MKP indíttatására 1948 már-
ciusától bekérte az SZDP, a cserkészcsapatok, a sportkör, a dalárda, a Vörös-
kereszt, az Iparoskör és a többi társadalmi szervezet vezetőségeinek névsorát. 
Utasításokat adott, néha nyolcnapos határidővel, a véleménye szerint túlságo-
san jobboldali, nem megfelelő világnézetű emberek leváltására, néhányukat 
még le is fasisztázta. Az Iparoskörbe vizsgálóbizottságot küldtek az ottani ta-
gok ellenőrzésére.

Eldöntötték, hogy Mester Ernőt azért kell leváltani a Földműves Szövetkezet 
éléről, mert a szervezethez képest túl nagy a vagyona!

Az MDP megalakulását követően központi utasításra meg kellett újítani 
a nemzeti bizottságokat. Nem ment minden simán.

Alsógödön, ahol az MKP, majd az MDP vezetősége nem volt benne a Nem-
zeti Bizottság vezetőségében, meghatározták, hogy kik legyenek a  bizott-
ság tagjai. Az NB vezetője, Termann József, maga is régi mozgalmi ember, 
az alábbi dokumentum szerint ez ellen tiltakozott.
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További alsógödi fejleményekről nincs dokumentumunk.
Felsőgödön, ahol már a kezdeti időkben is a Nemzeti Bizottság tagjai voltak 

az MKP felső vezetői, az 1948. november 9-ei NB-ülésen bejelentették az új, 
szinte változatlan összetételű bizottság névsorát.

Tagok az MDP részéről: Szigeti (más írásmód szerint Szigethy) Tibor elnök, 
Gábor Miklós (volt SZDP-s) titkár, Pánti Béla alelnök (új funkció), Medgyes 
Tiborné bíró; az FKGP részéről Bakonszegi Gyula és Bencze György; az NPP 
részéről: Hajdú Lajos és Kelemen Gyula; az Építők Szakszervezetétől Nyitrai 
József, a földművesekétől Kozma József.

A hátralévő időben folytatták a társadalmi szervezetek ellenőrzését, s az is-
mert jobboldali személyek kitiltását a vezetőségből.
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A NPP részéről Kelemen Gyulát egy régi NB-s tag, Balázs Lajos váltotta. 
Az FKGP képviselői nyilvánvalóan nem értettek egyet a jobboldali szimpati-
zánsok üldözésével, ezért a végén már nem vettek részt a Nemzeti Bizottság 
ülésein.

1949. január 27-én tartották az utolsó ülésüket. Február 5-én küldtek egy 
levelet a  Járási Nemzeti Bizottságnak: „A munkát befejeztük, mellékelten 
küldjük az  utolsó ülés jegyzőkönyvét”. Aláírás: Szigeti Tibor elnök, Gábor 
Miklós titkár.

***
Az Alsógödi és Felsőgödi NB dokumentumai a Pest Megyei Levéltárban találhatók 

(XVII.45. és 72. a./ jegyzőkönyvek, b./ iratok).
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AZ ELHURCOLANDÓ SZEMÉLYEK
ÖSSZEGYŰJTÉSE

Az oroszországi kényszermunkára kiszemelt emberek 
egybegyűjtése többféle módon történt. Az elhurcoltak 
számára és  személyére vonatkozóan pontos adatokat 

sem Alsógöd, sem Felsőgöd vonatkozásában nem tudtunk fel-
kutatni. A begyűjtés körülményeivel kapcsolatban a hozzátar-
tozók elbeszéléseire támaszkodhatunk.

Alsógödön a német származású vagy annak vélt családokat, 
családtagokat 1944 decemberének utolsó napjaiban írásban 
értesítették a Községházáról, hogy jelenjenek meg háromnapi 
élelemmel és  tartalékruházattal egy kisebb közmunka céljá-
ból. Amennyiben az  ily módon értesítettek száma nem érte 
el az  előírt mértéket, más módszerhez folyamodtak. Német 
származásúként kezelték azokat is, akiknek ugyan nem volt 
német hangzású neve, de német betelepítésű helységben szü-
lettek, vagy korábban ilyen településen laktak. Egyes vissza-
emlékezések szerint a  kényszermunkára kiválasztott szemé-
lyek között voltak olyanok, akik megvesztegették a  névsort 
összeállító községházi alkalmazottakat, hogy helyettük má-
sokat jelöljenek ki a kényszermunkára.

A német származásúak között megszabták a nők arányát is. 
Több esetben a beidézett nő helyett a család valamelyik jobb 
erőben lévő férfitagja jelentkezett munkára, ám az  ilyenfajta 
„cserét” a hatóság nem fogadta el. A gyengébb testalkatú fiatal 
lányok és fiatal asszonyok közül többen sohasem tértek vissza 
a munkatáborokból.

Az összeírtak másik csoportja katonaköteles, időközben 
már leszerelt katonákból állt. Erre vonatkozóan több visz-
szaemlékezéssel is találkoztunk a  Gödi Almanach néhány 
korábbi kötetében. Ilyenek például a következő szövegrész-
letek is:
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„Kisbíró járta a községet, és a szokott helyeken kidobolta, hogy a katona-
köteles férfiak jelentkezzenek a  Községházán összeírás címén… Most nem 
kísérték gyerekek, senki nem ment ki, de azért feszülten hallgatták.

A Dont megjárt Mladek Feri bácsi éjjel végigjárta sógorait, figyelmeztetve 
őket, hogy addig ne jelentkezzenek, míg ki nem fürkészik, mire megy ki a já-
ték.

− Jobb félni, mint megijedni!
− Elég gulágról hallottam már.
− Bucikát (7 éves volt) kell elküldeni! − mondta Feri, mert a gyerekeket nem 

bántják.
Kioktattak, elmagyarázták, mit kell kérdeznem, mire kell figyelnem.
Visszajövet elmeséltem a látottakat.
− A bácsikat leviszik a pincébe, és onnan nem jönnek vissza!
− Muszka katonák állnak őrt, és mindenkit elzavarnak!
Megindult a tanakodás, azonnal el kell bújni, nem szabad a kezük közé ke-

rülni.
Jól döntöttek, mert dél felé egy esküdt kíséretében két muszka katona jelent 

meg, apámat keresték, aki fenn lapult a padláson.
Nagyapám később megjegyezte:
− Kálozi Gizi már dolgozik a Községházán, ő ismeri a pontos névsort.
Alsógödről 48 embert vittek el, három év után kilencen tértek haza betegen, 

nyomorékon.
Az itthon maradottakat is ellátták robottal: a gödi állomáson lőszert rakod-

tak, majd Dunakeszinél fahidat kezdtek építeni, ezért az evangélikus templom 
melletti fenyőerdőt kivágatták.”

(Balázs István: Ami a  történelemkönyvből kimaradt. Gödi Almanach, 2007. 
245−246. oldal)

Bátorfi József a következőket hallotta erről:
„Kovács István fiatal feleségét az  elöljáróság lőszerrakodáshoz vezényelte 

ki, többekkel együtt. Egy láda kicsúszott a kezéből. Az orosz őr puskatussal 
akarta fegyelmezni, amely művelet következtében annyira megsérült a tarkója, 
hogy hamarosan romlani kezdett a látása, sőt később el is vesztette a szeme 
világát.
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Itthon is bőséges alkalom volt különféle kényszermunkát végezni. A  mai 
Alkotmány utca végét egykor borító csodálatos fenyőeredőt a  szovjet had-
sereg kivágatta a helybéliekkel. Leszállították Dunakeszire, ahol más erdők 
fáival együtt a  férfi lakosságfegyveres felügyelet mellett hidat épített belőle 
a Kis-Dunán.”

(Bátorfi József: Ne a gyerek előtt… II. rész. Gödi Almanach, 2002. 284. oldal)

Mladek Feri bácsi felesége így emlékezett vissza ezekre az időkre:
„Alsógödön 1944 decemberében kidobolták , hogy aki katona volt és harcolt 

a fronton, azonnal jelentkezzen a Községházán, mert ellenkező esetben elő-
vezetik.

Elő is vezették a férjemet. Már akkor a Községháza országút felőli kapujában 
fegyveres orosz őrök álltak. Csak befelé mehettek az emberek, ki senkit sem 
engedtek. A férjem titokban szólt a sógorainak és a megbízható barátainak:

»Baj van! Meg kell szökni, mielőtt lajstromba vesznek bennünket.«
Akiben volt bátorság, követte. Az esti szürkületben egymást segítve az ud-

varban lévő tűzoltószertár tetején át sikerült megmenekülnie az orosz fogság 
elől nyolc férfinak.”

(Mladek Ferencné: Kiegészítő a Gödi Almanach III. kötetéhez. Gödi Almanach, 
1998. 74-75. oldal)

Az eltelt hosszú évek távlatában akad, akinek a felmenői − amolyan családi 
történetként – úgy emlékeznek, hogy egyeseket azonnal a pincébe zártak, má-
sok pedig még hazamehettek ebédelni…

1944. december 30-án délelőtt jó néhány civil férfit behívtak az  alsógödi 
Községházára. Kihirdették, hogy aki él és mozog, az menjen reggel nyolcra 
a Községházára. Az udvaron várakoztak sokakkal együtt, majd hazamehettek 
ebédelni, de kérték őket, hogy menjenek vissza délután. Visszamentek, mit 
sem sejtve a rájuk váró nehéz időkről. Pár óra múlva elvitték őket.

Felsőgödön a német származásúnak vélt vagy mondott családokból egy-egy 
férfit vagy nőt vittek el, a népesebb családokból olykor egyszerre három személyt 
is. Számos családból a fiatal lányok lettek az áldozatok, ők sajnos nem tértek 
vissza a fogságból. A parancs végrehajtását irányító Tóth Gyula és dr. Juhl Marcell 
nem engedélyezte, hogy a lányok helyett férfi családtagjuk jelentkezzen.
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1944-ben a Községházáról jó néhányan kaptak egy értesítést, hogy tíznapos 
munkaszolgálatra (vasútépítés) jelenjenek meg, váltóruhát vigyenek magukkal.

Származása miatt bizonyíthatóan 14 felsőgödi lakost vittek el, közülük hét 
sohasem tért vissza.

A katonakötelesek január elsején, „túszként” kerültek fogságba. Az idézette-
ket bevitték egy terembe, és ott hallgatták ki őket.

„− Egy asztalnál ülve hárman kérdeztek: egy kétes hírű ügyvéd, egy orosz 
politikai tiszt és egy mellébeszélő, hiteltelen tolmács: Neve? Apja neve? Szüle-
tési adatok? Volt-e katona?

A másik helyiségben volt az egész csoport, egy fegyveres őr onnan már nem 
engedett ki senkit.”

(Részlet az Erdélyi Józseffel készült interjúból, 123. oldal.)



35

Az említett (19-21 főből álló) csoport tagjai között néhányan lehettek (vélt) 
politikai okokból is. Evvel kapcsolatban a Nemzeti Bizottság egy 1946. de-
cember 18-ai nyilatkozata szerint Tóth Gyula és  dr. Juhl Marcell az  itteni 
túszszedést erősen hibáztatható módon hajtotta végre. A helyi politikai ve-
zetés is hibáztatható, hogy nem gyakorolt nagyobb erélyt olyan túszszedések 
ellen, amelyeket nem lehet politikai indokkal magyarázni. Az érintettek a fa-
siszta időkben sohasem tanúsítottak nyilas vagy németbarát magatartást.

A körülbelül húsz elhurcolt közül a dokumentumokból, illetve a visszaem-
lékezések segítségével csak néhány személyt tudtunk beazonosítani. A doku-
mentumok alapján történő kutatást nagyon megnehezíti, hogy a hazahozatali 
kérelmekben és  az ezek alapján kiállított igazolványokban hadifogságot je-
gyeztek be civil elhurcoltak esetében is.

Felsőgöd lakosai közül az  oroszországi kényszermunkára elhurcoltak egy 
másik csoportját 1945 márciusában Budapesten civilként gyűjtötték be. Őket 
a hozzátartozóik hazaszállítási kérelmei alapján tudtuk felkutatni. Sajnos kö-
zülük is vannak, akik nem élték túl a megpróbáltatásokat.
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ÜZENET AZ OTTHON MARADOTTAKNAK

PÁLOSI ÉVA ÍRÁSA A FOGSÁGBA HURCOLÁS KÖRÜLMÉNYEIRŐL

Hatvanöt év nagy idő! Ennyi telt el azóta, hogy Ervin öcsémmel futva vittük haza 
a gödi vasútállomás vágányai között talált összesodort, cérnával átkötött leveleket.

A háború befejeztével sok magyar hadifoglyot szállítottak a vonatok lezárt 
marhavagonokban a Szovjetunió felé. Mi akkor már tudtuk, hogy apukám is 
hadifogoly, mert anyukám korábban meglátogatta őt a  sopronkőhidai hadi-
kórházban, ahol maláriáját gyógykezelték.

A kórház betegeit a legutolsó szállítmánnyal hurcolták el az oroszok. Róluk 
azt hitték, hogy végüket járják, és talán nem is kell már őket a háborús károk 
helyreállítási munkáira fogolytáborba vinniük.

Mi napközben öcsémmel és még sok hasonló korú gyermekkel − úgy tudom, 
unokaöcsénk is részt vett ebben, hiszen ő is cserkész volt, és „a cserkész, ahol 
tud, segít” − kimentünk az állomásra, mert azt hittük, hogy aput is erre viszik 
majd, és tudunk vele beszélni.

A vonatok nagyon lassan közlekedtek. A németek az állomási kitérőket és 
a sínek jelentős részét felrobbantották. Csak egy vágányt tudtak a vasutasok 
helyreállítani. Itt Gödön várakoztak egymásra a szembejövő szerelvények.

Természetesen a katonai őrizet miatt nem lehetett közel jutni a vagonokhoz.
Amikor a  hadifoglyok a  szögesdróttal befont vagonablakokon át magyar 

gyermekeket láttak, magyar beszédet hallottak, kidobálták leveleiket, címei-
ket, és arra kértek bennünket, hogy írjuk meg hozzátartozóiknak, hogy itt 
haladtak át a hadifogság és a munkatábor felé.

Mi összeszedtük a kis cédulákat, amint a vonatok továbbhaladtak, és hoztuk 
haza. Anyukám napokig írta a  leveleket, mellékelve a cédulákat. Így tudott 
egy kis bíztatást adni ismeretlen sorstársainak.

Egyre több továbbítandó levél gyűlt össze, ezért kitaláltuk, hogy, mivel ak-
kor kezdtem el tanulni a gépírást, pársoros levelet írjak, indigóval sokszorosít-
va. Anyu aláírta ezeket, és adtuk fel tucatszámra a postán. (...)

***
(A fenti visszaemlékezés a Gödi Almanach 2010. évi kötetének 217. oldalán jelent meg.)
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ALSÓGÖD
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BAJUSZ JÓZSEF (NAGYMAROS, 1902)

Villanyszerelő mester volt Alsógödön. 1926-tól önálló kisipa-
rosként dolgozott, emellett a községi villamos üzem vezetője 
volt. A Budapesti Műszerészek és Villanyszerelők Ipartestü-
lete dicsérő oklevéllel tüntette ki.

A község alkalmazottainak igazolási eljárásában, 1946 áp-
rilisában az orosz fogságban lévő Bajusz Józsefet nem tartották 
alkalmasnak a további foglalkoztatásra, nyilas párti aktivistá-
nak nyilvánították.

A soron kívüli hazaszállítási kérelmét 1946. április 22-én 
tárgyalták: hazaszállítását a  jegyzőkönyv szerint nem tartot-
ták szükségesnek, s ezt a döntést a június 6-ai ülés 3. napirendi 
pontjában ismét megerősítették. Az álláspontjuk az volt, hogy 
a távollétükben elmarasztaltak hazatérésük után itthon kapják 
meg büntetésüket, ha szükséges.

Bajusz József és családja (Forrás: az 1931. évi Ipari 
Almanach)
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Fiának, ifjabb Bajusz Józsefnek ugyanazon jegyzőkönyv 5. napirendi pontjá-
ban az általa kérelmezett állás elnyeréséhez szükséges igazolást minden ellen-
vetés nélkül kiadták.

Három hónappal később azonban az idősebb Bajusz József is pótolhatalan 
lett. Alsógöd elöljárósága egy újabb igazolást adott ki, amelyben kérik a fog-
ságból való hazabocsátását, tekintettel arra, hogy a villamos üzem korábbi ve-
zetőjének munkájára nagy szükség lenne Alsógöd „villanyüzemi hálózatának” 
újjáépítéséhez.
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Megjegyezzük, hogy 1948. április 13-án a kitelepítés ügyé-
ben tartott nemzeti bizottsági ülés jegyzőkönyve szerint 
Bajusz Józsefnével kapcsolatban a  következőket állapították 
meg: „Mivel az összes rokonság is kitelepítésre kerül, és a köz-
ség irattárában elfekvő összeírási lap tanúsága szerint német 
anyanyelvűnek vallotta magát, kitelepítésre javasolják.”

Egy 1952. július 14-én kelt, Halász Béla VB-elnök aláírásá-
val ellátott jegyzőkönyv szerint azonban: „Alsógöd községből 
kitelepítés nem történt.”

Idősebb Bajusz József ismeretlen körülmények között vesz-
tette életét.
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FANDL ISTVÁN

Elhurcolásáról a  Nemzeti Bizottság dokumentumai alapján 
van tudomásunk. A  családja 1946 februárjában hadisegély 
iránti kérelmet nyújtott be. Az üggyel kapcsolatban a követ-
kezőket rögzítették: „Politikai szempontból hozzátartozói 
részére szóló hadisegély kiutalásában tett észrevételt azzal, 
hogy Fandl István a megállapítás szerint SS-katona volt, aki-
nek a  rendelkezések értelmében hadisegély nem állapítható 
meg. Nevezettet leszerelése után Alsógöd községből vitték el 
az oroszok.”

Hazaszállítási kérelmét a  Nemzeti Bizottság 1946. április 
22-i ülésén hasonló indokkal utasították vissza.

Az 1948. április 13-án a kitelepítés ügyében tartott nemzeti 
bizottsági ülés jegyzőkönyve szerint, Fandl Sándornét (való-
színűleg Fandl István édesanyját) a  fenti okokra hivatkozva 
kitelepítésre javasolták. Az  1952. július 14-én kelt, Halász 
Béla VB-elnök aláírásával ellátott jegyzőkönyv szerint azon-
ban: „Alsógöd községből kitelepítés nem történt.”

Fandl István ismeretlen körülmények között vesztette életét.
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HETÉNYI SÁNDOR

Semmilyen konkrét adatunk nincs róla. A Gödi Körkép 1997. 
augusztusi számában az önkormányzat által létrehozott Ke-
gyeleti Bizottság a málenkij robotban elhunytak névsorában 
közli a nevét.

A község több lakója aláírásával igazolta, hogy semmilyen 
fasiszta irányultságú pártnak nem volt tagja. Talán a  MÁV 
alkalmazottja lehetett, mert főként vasúti dolgozók írták alá 
az igazoló nyilatkozatot.

Ennek alapján az alsógödi Nemzeti Bizottság kiadta az iga-
zolást Hetényi Sándor politikai megbízhatóságáról.
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JUHÁSZ JÁNOS (MEZŐÖRS, 1916)

1944 decemberében Juhász Jánost is elhurcolták. Ő azon sze-
rencsések közé tartozik, akiknek még Magyarországon si-
került megszökniük a  málenkij robot elől. A  család vissza-
emlékezése szerint egy idősebb rokon javasolta neki, hogy 
menetközben figyelje az „átereszeket”, és rejtőzzön el az egyik 
alá, amíg elhalad a menet. Juhász János megfogadta a  taná-
csot, és így menekült meg. Történetét a következő visszaem-
lékezés örökítette meg:

„Az 1944-es karácsony csaknem végzetes lett a családunk-
nak. Sógorom színmagyar családból, Mezőörsről származott, 
de a  harmincas években két évig Nagymaroson élt. Kapott 
a  községházáról egy idézést, miszerint feleségével és  kilenc 
hónapos kislányával együtt, háromnapi hideg élelemmel, me-
leg ruhában vonuljon be a  községházára – mint később ki-
derült, sokadmagával. A kapuban álló fegyveres orosz katona 
szíve megesett a kisgyermekes fiatalasszonyon, és hazaküldte. 
Sógoromat azonban ott fogták a  svábnak tartott magyarok 
és  a  frontot megjárt katonák között. Gyalogmenetben el is 
indították őket Vácon át kelet felé. Két hét múlva egy sötét 
éjjel óvatosan bezörgetett az ablakunkon. Kál-Kápolnától jött 
vissza, ahol az éjjeli pihenő idején elbújt az országúti áteresz-
ben. A többiek továbbmentek a munkatáborba, sokan a halál-
ba. Ő szerencsére nem. Évek múlva derült ki, hogy K. G. jó 
pénzért írta fel őt a listára egy gazdag iparos, W. helyett, aki 
valóban sváb volt. Az igazsághoz tartozik, hogy W. sem volt 
a Volksbund tagja.”

***
(Az összeállítás Bátorfi József: Ne a gyerek előtt… II. rész című 

írása alapján készült. In: Gödi Almanach, 2002., 282. oldal.)
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KÁDAS KÁROLY

A Gödi Körkép 1997. augusztusi számában az önkormányzat 
által létrehozott Kegyeleti Bizottság a málenkij robotban el-
hunytak névsorában jegyzi a nevét.

Az alsógödi Nemzeti Bizottság 1946. június 6-án tárgyal-
ta a hadifoglyok hazahozásának ügyében beadott kérelmeket, 
melyeket javaslattal ellátva megküldtek a  Külügyminisztéri-
umba. A felterjesztett javaslatot jóváhagyták. Egyebek mellett 
ennek a jegyzőkönyvnek a 3. pontjában szerepelt az is, hogy 
Kádas Károly hazahozatalát a Nemzeti Bizottság nem támo-
gatja. Talán ennek is köszönhető, hogy a fogságból nem tért 
haza.
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KOPÁSZ−PÁPAI CSALÁD

Alsógödön, mint az  más történetekben is elhangzik, 1944 
szilveszterén az  emberek begyűjtése két indokból történt. 
Az egyik a hírhedt 0060-as számú parancs utasítása szerint 
a német származásúak összeszedése volt, mivel így betölthet-
ték az oroszok által meghatározott – szovjetunióbeli közmun-
kára szánt – foglyok előírt létszámát, a másik ürügy pedig a le-
szerelt katonaköteles férfiak „mozgósítása” volt.

Magáról a végrehajtásáról a Gödi Almanach korábbi kötetei-
ben több visszaemlékezést is olvashattunk. Nem tudni, hogy 
Kopász József és Pápai József leszerelt katonaként vagy az eset-
leg ráfogható német származás miatt került-e az elhurcoltak 
közé.

A Kopász család egyáltalán nem volt német származásúnak 
mondható, ugyanis Kopász nagypapa Erdélyből települt át 
Magyarországra, Kwatek nagymama pedig – aki a neve alap-
ján feltehetően cseh vagy szlovák felmenőkkel rendelkezett − 
hatvani illetőségű volt. Nyolc, 1910 és 1921 között született 
gyermekükkel (négy fiú − János, József, Sándor, Imre − és négy 
lány) költöztek Felsőgödre, az Arany János utca 8. számú ház-
ba.

Jánost, a későbbi felsőgödi tanácselnököt (1952−1958) mint 
tartalékost 1944-ben újra behívták katonának. Hadifogságba 
esett, de szerencséjére néhány év múlva hazatérhetett.

Ugyancsak találtunk egy hazaszállítás iránti kérvényt Felső-
gödön, Imre testvérük nevére. Hogy Kopász Imre hadifogoly-
ként vagy más okból volt-e munkatáborban, még kutatnunk 
kell.

KOPÁSZ JÓZSEF (1914. ÁPRILIS 4.)
Nős volt, feleségével, Pápai Ilonával Alsógödön lakott. A csa-
lád szerint az ő feleségének nagybátyja Pápai József.
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PÁPAI JÓZSEF 
(ZEBEGÉNY, 1900. FEBRUÁR 1. − 1973. MÁRCIUS 14.)

Édesanyja neve Leidinand Rozália. 1944 szil-
veszterének napján a  közterületeken kifüg-
gesztett felhívásnak engedelmeskedve az  ő 
unszolására jelentkeztek Kopász Józseffel 
a Községházán. Ott a szovjet katonák a rend-
kívül szűk pincébe zárták őket, ahol a  többi 
„jelentkezővel” együtt fel sem tudtak egyene-
sedni másnap reggelig. A  hozzátartozóknak 
a következő napon megengedték, hogy némi 
ruhát és  élelmet adjanak át a  lefogottaknak, 
akiket aztán gyalogosan tereltek tovább, va-
lószínűleg Vácra.

Pápai József

Kopász József
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A két család sokáig nem tudott a sorsukról. 1947 elején jö-
hetett róluk valamiféle hír. A családtagok a vélt lehetőséggel 
élve kérelemmel fordultak a  községi Nemzeti Bizottsághoz, 
hogy a  fogvatartottak politikai feddhetetlenségét igazolják, 
és javasolják soron kívüli hazaszállításukat. A családok a hi-
vatalos igazolásokat azért igyekeztek beszerezni, hogy azok 
birtokában akár több fórumon keresztül is beadhassák a ha-
zaszállítási kérelmet.

A szülők a felsőgödi bizottsághoz fordultak igazolásért, Ko-
pász József felesége pedig a lakhely szerinti alsógödi Nemzeti 
Bizottsághoz írt kérelmet 1947. február 3-án.
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Számos ilyen gödi keltezésű iratot találtunk a Pest Megyei 
Levéltár dokumentumai között. Érdekességképpen megem-
lítjük, hogy Kopász József esetében a  kérelemhez csatolták 
négy helyi lakos nyilatkozatát, melyben kijelentik, hogy a ne-
vezett nem volt tagja semmiféle pártnak, fasiszta irányultságú 
megmozdulásokban soha nem vett részt.
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A kérelem alapján előbb a felsőgödi, majd az alsógödi Nem-
zeti Bizottság is kiállította az igazolást Kopász József politikai 
feddhetetlenségéről a „fogságból való hazahozatal céljára”.



51

Az egyetlen megmaradt hivatalos dokumentum szerint Kopász József 1947. 
június 13-ig volt orosz fogságban. Hazatérését követően, 1948-ban már maga 
fordult kérelemmel a Nemzeti Bizottsághoz, hogy a munkavállalásához szük-
séges igazolást állítsák ki politikai feddhetetlenségéről.

A későbbiekben ismét a szakmájában dolgozhatott, asztalosként. Szerencsé-
re az egészsége nem sínylette meg jelentősen a kinti mostoha körülményeket.
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Az 1992-es úgynevezett kárpótlási törvény rendelkezése értelmében a fog-
ságot szenvedett, ám időközben elhunyt Kopász József feleségének csupán öz-
vegyi nyugdíjra volt jogosultsága a fenti igazolás alapján.

***
(Az írás ifjabb Kopász József 2017. januári visszaemlékezése alapján készült.)

Lejegyezte: Láng József
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KOVÁCS ISTVÁN (PATVARC, 1912. MÁJUS 29.)

Kovács István a háromévi tényleges katonaságból 1943-ban 
szerelt le. Leszerelése után civilként esett fogságba, ahogyan 
ez másokkal is előfordult, például a felsőgödi Czajlik Lászlóval.

1944 decemberében az  Alsógödön tartott „begyűjtőakció” 
áldozataként, civilként került fogságba, ahogyan arról a haza-
térésekor kiadott igazolvány bejegyzése is tanúskodik.

A lakóhelyétől kétezer kilométerre lévő Sahti bányaváros-
ban, a doni Rosztovtól nem messze dolgozott fogolyként. Ka-
tonaidejével együtt hat évet töltött távol a feleségétől és a kis-
lányától. 1947. július 2-ai hazatérésekor megkapta a fogságból 
szabadulók számára hivatalosan előírt 5 forint gyorssegélyt.
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***
(Az összeállítás Bátorfi József: Ne a  gyerek előtt… II. rész című írása alapján 

készült. In: Gödi Almanach, 2002., 282. oldal.)
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PLESZEL−BOROSZNOK CSALÁD

IFJABB PLESZEL FERENC ELBESZÉLÉSE ÉDESAPJA, PLESZEL 
FERENC ÉS ANNAK SÓGORA, BOROSZNOK KÁROLY 
FOGSÁGÁRÓL

PLESZEL FERENC (BÉNYE, 1922. JÚNIUS 19.)
Pleszel Ferenc alsógödi lakos volt. Édesanyja neve Sellei Margit. 
1944. december 30-án esett fogságba, s – a  hazatérésekor ka-
pott igazolvány tanúsága szerint − a  rubesnyájai (helyesen: 
rubezsnojei) 7125/5 számú fogolytáborba került. Lakóhelyére 
Debrecenből 1948. szeptember 15-én indították haza.

BOROSZNOK KÁROLY (ALSÓGÖD, 1919. MÁJUS 4.)
Borosznok Károly édesanyjának neve Szabó Zsuzsanna, felesége 
Pleszel Anna Margit. Szintén 1944. december 30-án esett fog-
ságba. Ő is a rubezsnojei 7125/5 számú fogolytáborba került. 
Lakóhelyére 1947. július 7-én térhetett vissza.

Pleszel Ferenc
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A háború előtt mindketten hadiüzemben 
dolgoztak, s  ezért a  katonaságnál az  alapki-
képzésük után mindkettejüket leszerelték. 
Visszakerültek a munkahelyükre, majd onnan 
kellett ismét katonának menniük.

Édesapám, Pleszel Ferenc honvéd, Borosz-
nok Károly pedig őrvezető volt a gépkocsi lö-
vészeknél.

Borosznok Károly 1942-ben házasodott 
meg.

1944. december 30-án délelőtt őt és  édes-
apámat behívták az  alsógödi Községházára. 
Kihirdették ugyanis, hogy aki él és  mozog, 
az reggel nyolcra menjen a Községházára.

Az udvaron várakoztak sok más civillel 
együtt, majd hazamentek ebédelni. Ezt meg-
engedték nekik azzal a feltétellel, hogy délután 
ismét jelentkezzenek. Édesapám nem akart 
visszamenni, de Karcsi bácsi precíz és törvény-
tisztelő ember volt, így végül mindketten visz-
szamentek, mit sem sejtve a rájuk váró borzal-
makról. Néhány óra múlva elvitték őket.

Délután az  oroszok összeszedték őket, 
és gyalog indultak útnak („hajtották az embe-
reket”) Romániába. Romániában volt a nagy 
gyűjtőtábor, onnan vitték őket vagy bányába, 
vagy különféle munkákra, már akik túlélték 
az utat.

Édesapám a hazatérése után is mélyen hall-
gatott az ott történt dolgokról. Megfenyeget-
ték őket, hogyha bármit is szólnak, itthon 
„kinyírják a családot”.

Amit már a  későbbiekben mesélt nekem 
az ott töltött időkről, igen megrázó volt. Na-Borosznok Károly
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gyon rossz körülmények között voltak, olyan munkát végeztek például, hogy 
egy nagy gödör mellé építettek egy sínpárt, betolták a  vagonokat, amelyek 
tele voltak gépekkel, és azokat bele kellett lökdösniük a gödörbe. Olyan gépek 
voltak ezek, amiket az elfoglalt gyárakból szereltek le, ezeket nem hasznosí-
tották, hanem belökették a rabokkal a gödörbe. Ez jellemző dolog volt – ezt 
hallottam erről.

Édesapám úgy élte túl a  3 év 6 hónapot, hogy csajkákat készített. Ezek 
olyanok voltak, mint a német csajkák, derékhoz simulók, nem púposak, mint 
a ruszki csajkák. Mindig szerzett valahogyan magának lemezt, és a dereká-
ra csavarta. Ahol éppen megálltak, ott nem ült le, hanem fogta a kalapácsot, 
és máris csinálta a csajkát. Egy napi kenyéradagért adta el. Számtalanszor el-
kapták, elszedték tőle a szerszámokat, sok verést kapott ezért. De valahonnan 
mindig tudott szerezni szerszámot és lemezt is, és folytatta a munkát. Gyakor-
latilag így élte túl a munkatábort, mert a túléléshez szükséges ételadagja csak 
így volt biztosítva.

Karcsi bácsi szegény nem volt ilyen ügyes, ő nem sokáig bírta. Megbetege-
dett, de szerencséjére felrakták őt egy vonatra, és 1947. július 7-én hazaérke-
zett. Egész későbbi életében küzdött a táborban szerzett gyomorproblémájá-
val.

Az ott történt dolgokról nem igazán meséltek, s  azt sem mondták, hogy 
a környékről voltak-e velük ismerősök. De egy biztos, nem nagyon dédelgették 
őket, éjszaka ültek egymás mellett – vékonyan felöltözve –, így melegítették 
egymást.

A munkatáborokban sokan voltak, a legtöbb foglyot a hastífusz vitte el.
Az akkori magyar kormány elhintette azt a tévhitet, hogyha a helyi ható-

ság hivatalosan igazolja az  elhurcolt feddhetetlenségét, akkor lehetőség lesz 
a soron kívüli hazahozatalra. Általában a család kérte az igazolást. Édesapám 
a hazatérése után a dunakeszi MÁV Járműjavítóban dolgozott, s a MÁV kér-
te ki ezt a dokumentumot. Az alsógödi Nemzeti Bizottság 1947 elején 113. 
sorszámmal kiadta a  szükséges igazolást, és  továbbították a MÁV-nak vagy 
a járműjavítónak.
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Borosznok Károly közel kettő, édesapám több mint három 
évet töltött a munkatáborban, de szerencsére mindketten túl-
élték, és hazatértek.
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Amikor édesapám hazajött, nagyon rossz fizikai és lelki ál-
lapotban volt, de itthon gyorsan regenerálódott, sportolt, épít-
kezett, sokat dolgozott, és szerencsére maradandó egészség-
ügyi károsodása, ami egész életen át elkísérte volna, nem lett. 
A vele történt dolgokról a családban nem beszéltünk.
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A vonatkozó kormányrendelet szerint a fogságba elhurcol-
tak az 1990-es évek elején kártérítést kaptak az elszenvedett 
körülményekért és  az  életükből erőszakkal kiszakított, nem 
pótolható évekért. Mindez természetesen csak jelképes kom-
penzáció lehetett, amely az  érintettekkel nem feledtethette 
a velük történteket.

Édesapám, Pleszel Ferenc művezetőként dolgozott a du-
nakeszi MÁV Járműjavító Üzemben, és onnan is ment nyug-
díjba. Viszonylag magas kort ért meg, 2006 decemberében, 84 
évesen hunyt el.

Borosznok Károly a Magyar Optikai Művekben dolgozott 
egész életében, és üzemvezetőként ment nyugdíjba. 1994. ok-
tóber 21-én hunyt el Budapesten.
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(Lejegyezte: Szabó Zsuzsa)
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IFJ. RAFFAY SÁNDOR (SZŐD, 1918. OKTÓBER 7.)

Idősebb Raffay Sándor 
és  Szabó Erzsébet 1911 de-
cemberében kötöttek házas-
ságot, és  Sződről Alsógödre 
költöztek. Két gyermekük 
született. Erzsébet a  postai 
szolgálatot választotta, Sán-
dor MÁV-alkalmazott volt. 
Idősebb Raffay Sándor  1922-
ben, 40 éves korában hunyt 
el.

Ifjabb Raffay Sándor mun-
katáborban töltött idejéről 
nincs adatunk. Édesanyja 
kérésére 1947 márciusában 
az  alsógödi Nemzeti Bizott-
ság tagjai beleegyeztek abba, 
hogy bizottsági ülésen kívül 
adjanak igazolást fia hazaho-
zatalának céljából.

Raffay Sándor jobbra, mellette édesanyja és testvére
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A Nemzeti Bizottság politikai igazolást adott ki ifjabb Raffay Sándor haza-
hozatala céljából.
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Ifj. Raffay Sándort bár szabadon engedték a munkatáborból, ám mégsem 
érkezhetett haza. Az alábbi dokumentumok szerint özvegy Raffay Sándornénak 
(ifj. Raffay Sándor édesanyjának) fél év elteltével újabb kérelemmel kellett for-
dulnia az alsógödi Nemzeti Bizottsághoz.
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Édesanyja ezt írta az újabb kérelmében: „Fiamat egy műtétből eredő sebforradás 
miatt hazafelé jövetelekor a vonatból kivitték, mert SS jelzést véltek feltételezni.”
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Ifjabb Raffay Sándor hazaérkezéséről nincs adat, de mivel tragédiáról a la-
kosok nem értesültek, ezért valószínű, hogy valamilyen módon mégis haza 
tudott jutni.
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SZVITKA CSALÁD

KŐMÍVES LÁSZLÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE ÉDESANYJÁRA 
ÉS NAGYAPJÁRA

Gyermek- és  ifjúkoromban 
a családban csak így emleget-
ték a donyecki szénbányában 
eltöltött időszakot: fogság. 
Nagypapám, Szvitka Géza 
és leánya, édesanyám, Szvitka 
Katalin 1944. december 28. 
és  1946. április 29. között 
egy ukrajnai szénbánya mel-
letti kényszermunkatáborban 
dolgoztak. Másokhoz képest 
szerencsések voltak, viszony-
lag hamar és a további életük-
re kiható tartós lelki megráz-
kódtatás, egészségkárosodás 
nélkül tértek haza a tizenhat 
hónapos fogságból. Bár sok-

szor beszéltek az  ott töltött napokról, a  megpróbáltatások-
ról, de tragikus eseményekről, bántalmazásról, éheztetésről 
soha nem számoltak be. Lehet, hogy „a gyerek előtt ne”, vagy 
a „még a falnak is füle van” parancsa diktálta ezt, mindeneset-
re én nem emlékszem ilyen felhangú elbeszélésekre az 1960-
as évekből. Később, érettebb felnőttkoromban pedig már nem 
beszélhettem velük, mert nagypapám 1963-ban, édesanyám 
pedig 1970-ben meghalt.
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SZVITKA GÉZA  
(1901. FEBRUÁR 27. – 1963. AUGUSZTUS 30.)
Nagyapám, Szvitka Géza Nagymaroson szü-
letett. Édesanyja Szvitka Katalin (1878−1971), 
apja ismeretlen. Elemi iskoláit Felsőgödön 
végezte, majd a polgári iskola után az újpesti 
Nicholson Gépgyárban dolgozott. Felsőgö-
dön nagynénjénél, Szvitka Máriánál és annak 
férjénél, Kubis Rezsőnél lakott, akik Budapes-
ten dolgozó édesanyja helyett gyámként gon-
doskodtak róla. A Budapesti Magyar Királyi 
Felső-ipariskolában gépészeti ismereteket, 
gép- és  motorszerelői gyakorlatot szerzett, 
majd több éven keresztül különböző vállala-
toknál e szakmában dolgozott.

Felsőgödön nevelőapjával, Kubis Rezsővel 
cséplőgép-tulajdonosként volt ismert. 

(Lásd Volentics Gyula: Gödi iparosok 
és kereskedők a 20. század első felében. In: Gödi 
Almanach, 2008.)

Aratási időben Felsőgödön és a szomszédos 
községekben vállaltak cséplést. A 20-as évek 
második felében tagja volt a  Felsőgödi Da-
lárdának. Az 1920-as évek elején megnősül, 
1924-ben megszületik Katalin lánya, majdani 
édesanyám. 1932 és  1935 között a  magyar-
nándori, majd 1935-től 1940-ig az  alsógödi 
Hangya szövetkezeti bolt vezetőjeként dolgo-
zott. 1941-ben Alsógödre, a Pesti út és a Ka-
talin utca sarkán álló kertes házba költözik 
a  család, itt éri őket 1944 őszén az  ostrom, 
majd a fogságba szállítás.

Szvitka Géza a Felsőgödi Dalárda 
1826. évi tablóján
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SZVITKA KATALIN  
(1924. MÁRCIUS 15. – 1970. MÁJUS 14.)
Édesanyám, Szvitka Karalin 1924-ben szü-
letett, elemi és polgári iskoláit a család foly-
tonos költözködései miatt Magyarnándorban, 
Felsőgödön és Alsógödön végezte. Az 1940-
es évek elején Budapesten, a Lovag utcai Ke-
reskedelmi Szakiskolában érettségizett, ahol 
kereskedelmi levelezést is tanult, így kiváló 
némettudást szerzett.

A front és a fogságba kerülés
Nagyapám 1944-ben Budapesten a zuglói Kö-
vér Lajos utcában, a Danuvia Fegyvergyárban 
dolgozott polgári alkalmazottként. A gyárat 
a  front közeledtével szeptember-október fo-
lyamán leszerelték, a  gépeket Németország-
ba szállították, és a munkásokat is evakuálni 
akarták. Nagyapám úgy döntött, hogy marad, 
nem megy Németországba.

A front 1944. november vége felé érte el 
Vác körzetét. Édesanyám és Tibi unokatest-
vére egy november végi napon vonaton utaz-
tak haza Budapestről. Ezen a napon a vonat 
nem ment tovább a  gödi állomásról, mert 
a  MÁV-alkalmazottak szerint Vácon már 
bent voltak az  oroszok. Édesanyám hazaért, 
hiszen Gödön lakott, azonban unokatestvére 
már nem tudott hazamenni Felsőgödre, így 
ott maradt a Szvitka családnál, és ott vészelte 
át a front átvonulását.

A Pesti út és a Katalin utcai ház a csapatok 
fő vonulási útjába esett, így először a néme-
tek, később az oroszok is beköltöztek a házba 

Szvitka Katalin érettségi képe



73

hosszabb-rövidebb időre. Édesanyám mesélte, hogy egyszer egy német ka-
tonával a konyhában beszélgetett, miközben a német elöljáró nem volt jelen. 
A katona, beszélgetés közben, súgva mondta édesanyámnak: „Ezt a háborút 
elvesztettük.”

Az orosz harcoló csapatok egyre közelebb kerültek, és  várható volt, hogy 
a Pesti út mint felvonulási útvonal mentén lesznek a leghevesebb harcok. Ezért 
a család (Szvitka Géza nagyapám, felesége, Balla Mária, leányuk, Szvitka Ka-
talin, valamint nagyapám édesanyja, Szvitka Katalin, és a náluk ragadt Balla 
Tibor unokatestvér) leköltöztek a Duna-parton akkor még többé-kevésbé jó ál-
lapotban lévő szeszgyár épületébe. Néhány szükségfekhelyet, ülőalkalmatos-
ságot és némi élelmiszert vittek magukkal. A szeszgyárban több környékbeli 
család is összezsúfolódott, ők is ezt a helyet választották a harcok átvészelésé-
re. Ez az időszak körülbelül egy hétig tartott.

December elején, a  harcok elültével a  család visszaköltözött az  elhagyott 
házba, ahol most már az  oroszok vertek szállást, s  a  pincében egy híradós 
központot rendeztek be. Édesanyám elmondása szerint az orosz harcoló ala-
kulatok katonái nem erőszakoskodtak, túlságosan kimerültek, fáradtak voltak 
ahhoz. Az egyik frontkatona a sok bajra, veszélyre csak annyit mondott: „nu, 
vojna” (nos, ilyen a háború). Az  erőszakoskodásokat, zabrálásokat a  frontot 
követő második-harmadik hullám katonái követték el.

December elejére a front elvonult, a harcok megszűntek, a család úgy érezte, 
hogy számukra véget ért a háború, és szerencsésen túlélték az átvonuló vihart. 
Tele voltak reménységgel és tervekkel.

És akkor derült égből villámcsapáskánt érte őket, hogy a községi elöljáró-
ság hivatalosságai személyesen házhoz jöttek a rendelettel, miszerint Szvitka 
Gézának és Szvitka Katalinnak jóvátételi munkára be kell vonulniuk. Miután 
Szvitka Katalinból kettő is volt a családban, keletkezett egy kis bizonytalan-
ság, hogy kire is vonatkozik a behívó. A család úgy döntött, hogy ha már men-
ni kell, akkor ne a 66 éves, hanem a 20 éves Szvitka Katalin menjen.

Édesanyám unokatestvére, Tibi felajánlotta a hivatalosságoknak, hogy ő el-
megy a Kató helyett, de ezt nem fogadták el, mondván, hogy ő még nincs 18 
éves.

A behívás indoka egyébként az  volt, hogy a  „Szvitkáék németek, de leg-
alábbis svábok, hiszen Szvitka Géza Nagymaroson született”. Nagypapám 
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születési helye valóban Nagymaros volt, de a Szvitka egyáltalán nem német, 
hanem szláv név. Nagypapám édesanyja, Szvitka Katalin a mai Szlovákia te-
rületén található Korponáról (Krupina) származik. Ómama ugyan már fiatal 
lány korától Budapesten élt, magyarul beszélt, de nem felejtette el a szlovák 
nyelvet. Ma is meghatódva emlékszem vissza arra a pillanatra, amikor a hatva-
nas években megjelent a televízió, és megfelelő antennával lehetett fogni a po-
zsonyi adást. Akkor ómama odahajolt a hangszóróhoz, úgy hallgatta a már 
régen nem hallott anyanyelvét…

Nagyapám nem élt tartósan szlovák környezetben, és mégis tudott szlová-
kul, talán nagynénje, Szvitka Mária és férje, Kubis Rezső környezetében be-
széltek vele szlovákul. Én magam is hallottam őt szlovákul beszélni a hatvanas 
években, amikor Csomádon a Bagyánszki család tagjaival magyarról szlovákra 
fordították a beszélgetés menetét.

Nyilvánvaló volt, hogy a német származásra való hivatkozás félreinformá-
láson alapul. Édesanyám tudni vélte, vagy tán pontosan tudta is, ki is volt 
az a „jóakaró” hölgy Gödön, aki a község új elöljáróit félretájékoztatta.

Azt nem tudom, hogy nagypapa és édesanya abban a pillanatban tudták-e 
már, hogy a célállomás Ukrajna. Mindenesetre december 27-én elbúcsúztak 
a családtól és bevonultak, ha jól emlékszem egy szóbeli közlésre. Vácon történt 
az emberek bevagonírozása.

Egy kis háttérinformáció arról, hogy a német származású lakosságot célzó 
fogolybegyűjtéseket milyen rendelkezés magyarázza:

1944. december 16-án a  Sztavka (A Szovjet Védelmi Bizottság) utasítást 
adott ki a német nemzetiségű munkaképes lakosság elhurcolásáról Romániá-
ból, Magyarországról, Jugoszláviából és Csehszlovákiából. A Vörös Hadsereg 
előrenyomulása következtében Kelet- és  Közép-Európában ismét megkez-
dődtek a  lágerekbe hurcolások. (Forrás: http://www.magyartragedia1945.hu/
málenkij011284.html)

Budapest bevételét követően, 1945 tavaszán már nem volt kikötés a begyűj-
téseknél a sváb vagy német származás. A szovjet hadvezetés ugyanis Budapest 
elhúzódó bevétele miatt magyarázatként ekkor már kénytelen volt a valósá-
gosnál nagyobb védőerőt jelenteni Moszkvába, ahol viszont ezzel arányos fo-
golyszámot vártak el. Ezzel magyarázható a Budapest környékéről elhurcolt 
foglyok magas száma.
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1945 februárjában Malinovszkij marsall jelentése szerint Budapest ostroma 
során 138 000 foglyot ejtettek a német−magyar védőseregből. Valójában a 70-
80 ezres védőseregből körülbelül 47 ezren estek fogságba. A létszám fennma-
radó részét civilekkel töltötték fel. (Forrás: http://www.magyartragedia1945.
hu/málenkij011284.html)

De térjünk vissza Vácra, ahonnan a szerelvény elindult Ukrajna felé. Fegy-
verneken történt egy átvagonírozás, ahol a kavarodásban nagypapámnak le-
hetősége nyílt volna meglépni, de a lánya másik vagonban volt, és nélküle ezt 
természetesen nem tette meg. Nem tudni, hány napos utazás után érkeztek 
meg az ukrajnai táborba. Erről nincs tudomása az otthon maradt családnak.

Fogság
A fogság idejéből mindössze két írásos dokumentum marad meg: egy levél 
és egy kis füzet 103 fogoly nevével.

Az utolsó levél
A családi iratok között megmaradt egy levél azok közül, amelyeket nagyapám 
írt a  táborból. Talán ez lehetett az utolsó, mert a dátuma 1946. március 2., 
és ez nagyon közel esik a táborból való hazaérkezés (1946. április 29.) napjá-
hoz.

E levél alapján tudható, hogy a tábor Ukrajna délkeleti részén, Sznyezsnoje 
(mai ukrán nevén Snizhne) város mellett volt.

A láger címe
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Az utolsó levél
Ebből a  levélből nem derül 
ki, de nagyon valószínű, hogy 
nem ez volt az egyetlen külde-
mény, amit a  család Ukrajná-
ból kapott. Nagyapám viszont 
mindaddig, és  valószínűleg 
utána sem kapott üzenetet ott-
honról, sőt a  levélből kiderül, 
hogy a  tábor lakói közül má-
sok sem. A  levél utolsó mon-
data ugyanis a  következőkről 
tudósít: „A  napokban érkezett 
ide az első levél Magyarország-
ról, egy orosz katona hozta el 
és adta itt postára”. Rövid mon-
dat, mégis milyen beszédes! 
A magyar foglyok már 15 hó-
napja távol vannak az  ottho-
nuktól, és  csak ekkor érkezik 
az első levél egy fogoly számá-
ra. De ezt a levelet sem postá-
val küldik Magyarországról, 
hanem egy orosz katona jóvol-
tából jut el a címzetthez.

Ez azt sejteti, hogy a tábor-
ból küldött levelek megérkez-
nek ugyan a  hazaiakhoz (hi-
szen különben honnan tudnák 
a tábor címét), de az otthonról 
postával küldött levelek vagy 
a háborús káosz, vagy a cenzú-
rázás, a posta blokkolása miatt 
nem érkeznek meg a táborba.Sznyezsnoje a Szovjetunió térképén
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„… s posta se jön, köd száll le csupán barakunkra.”
(Radnóti Miklós: Hetedik ecloga)

Nagyapám szlováktudásával hamar szót értett a tábor felügyelőivel, így tol-
mácsként dolgozott, és egy 80 fős munkacsoport vezetésével is megbízták. Bár 
valószínűleg a női és férfi táborok külön voltak, nagyapám valahogy mégis el 
tudta érni, hogy apa és leánya nem szakadtak el egymástól, legalábbis naponta 
találkozhattak.

A levélben írtak szerint „A gödiek közül velünk vannak: a  Ritzl Manci, 
a Bileschék és a Grüner Klári; a többiekről nem tudunk, elszakadtunk tőlük.”

A táborból írt valószínűleg utolsó levél
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A levél írásakor már sejtik és várják a foglyok a hazatérést, 
de még nem tudják biztosan, mikor is indulnak: „A tisztjeink 
biztatnak, hogy nemsokára hazamegyünk.” És valóban, hamaro-
san elindulhattak, hiszen 1946. április 29-én értek haza.

A levél hangneme és  a  tábori körülmények leírása gya-
núsan pozitív, egyrészt az otthoniak megnyugtatására szol-
gálhatott, másrészt valószínűleg működött a tábori levelezés 
ellenőrzése is.

Fogolylista
Mint a  levélből kiderül, nagyapámat megbízták egy 80 
fős munkacsapat vezetésével: „Én tolmács vagyok, nyolcvan 
emberem van, nagy részben Ceglédbercelről.”

Egy fennmaradt kis füzet tartalmazza az irányítása alá ren-
delt emberek nevét, születési évét és a bevonulás szerinti tele-
pülés nevét. A füzet a „Vásárlási könyv” címet viseli, egykori 
tulajdonosa Micheller (a keresztnév nehezen olvasható, talán 
Anton). Nagyapám valószínűleg ott a táborban kapta egy tak-
sonyi embertől, ebben vezette a hozzá tartozó emberek nevét 
és munkabeosztását. A foglyok alkalmi nyilvántartását tartal-
mazó füzet lapjait az alábbiakban közöljük.

A füzetet végigbogarászva megállapítható, hogy az  emlí-
tett Ceglédbercelen túl más településekről származó emberek 
is voltak a  csoportban: Cegléd, Szigetszentmiklós, Taksony, 
Újhartyán, Szigetcsép. A füzetben összesen 103 fogoly neve 
szerepel, ránézésre is látható, hogy a nevek túlnyomó többsége 
németes hangzású.

Néhány fogoly neve mellett az áll, hogy meghalt, mellet-
te az  elhalálozás dátuma, vagy „megszökött”, vagy az, hogy 
„megszökött, elhalt”.
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A tábori élet körülményei
A 60-as években hallott otthoni elbeszélésekből tudom, hogy a táborban ural-
kodó körülmények nem voltak olyan optimálisak, ahogyan azt a  fenti levél 
egyes mondatai sugallják: „Lakásunk, ellátásunk jó, a vezetőink jó emberek.”

Az egyik történet édesanyám megbetegedéséről szól: a  táborban tífuszos 
lett. Sikerült kigyógyulnia a betegségből, bár ez sem volt egyszerű. Édesanyá-
mat megvizsgálta a tábor orvosa az orvosi barakkban, és javasolt valamilyen 
beavatkozást. Azonban az  orvos háta mögött álló személy (talán egy orosz 
nővér volt, már nem emlékszem…) néma integetéssel jelezte édesanyámnak, 
hogy ne fogadja el a javasolt kezelést. Édesanyám hallgatott rá, nem fogadta el 
az orvos tanácsát, de hogy végül miként is jött rendbe, arra már nem emlék-
szem. Megbetegedése is arra utal, hogy a táborban messze nem volt megfelelő 
a higiénia.

Nagyapám története arról szól, hogy a foglyok élelmezése sem volt olyan jó, 
mint azt a levélben írta, és hogy a foglyok milyen trükkökhöz folyamodtak, 
hogy több élelemhez jussanak. A  táborlakók időnként egy-egy csajka élel-
met kértek kölcsön egymástól. Fontos volt, hogy a kölcsönkérés pillanatában 
az alumínium csajka alja kifelé domborodjon, hogy nagyobb legyen a térfoga-
ta, a visszaadáskor viszont befelé domborodjon…

E kis történetet bocsánatos trükknek is tekinthetjük, de inkább azt jelzi, 
hogy a közös sorsban kötelező szolidaritást is felülírja az életben maradás ösz-
töne.

Hazatérés
Végül édesanyám és nagypapám viszonylag jó állapotban szerencsésen haza-
értek 1946. április 29-én. A hazatérés örömét megtörte a szomorú hír, hogy 
amíg ők kényszermunkán voltak, addig a  viszontlátni és  megölelni vágyott 
feleség és édesanya, Balla Mária 1945-ben elhunyt. Erről természetesen a tá-
borban nem értesülhettek, csak a hazatérés pillanatában szembesültek a ször-
nyű ténnyel.

A megcsonkult család élete nehezen került egyenesbe, de hamarosan nagy-
papámnak és édesanyámnak is lett munkahelye. Néhány év múltán, 1949-ben 
édesanyám férjhez ment, és 1950-ben én is megszülettem.
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A fogság után
A fogság rémes emlékei lassan mélyre kerültek, a mindennapok feladatai el-
nyomták a rossz emlékeket, csak ritkán hozták szóba a családi beszélgetéseken.

Nagyapám számára a fogság akkor került ismét éles fénybe, amikor 1962-
ben a nyugdíjba vonulására készült. Össze kellett szednie a szolgálati időket. 
De a fogságról annak idején semmilyen hivatalos igazolást nem kapott, sem 
a bevonulásról, sem a hazabocsátásról. Emlékeim szerint a hatóságok csak ta-
núk állításával fogadták el ezeket az éveket szolgálati időnek. E tanúállítás-
ról nem találtam írásos dokumentumot, de bizonyára megoldódott valahogy, 
mert végül az alábbi igazolást adta ki a Honvédelmi Minisztérium Igazolási 
és Veszteségi Alosztálya:

Azt ma már nem tudom rekonstruálni, hogy a minisztérium milyen „meg-
küldött okmány” alapján adta ki a fenti igazolást.

Édesanyám esetében sajnos nem volt szükség a fogság igazolására, mert ő fi-
atalon, 46 éves korában meghalt.
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VARGA IMRE (SZEGHALOM, 1923. AUGUSZTUS 30.)

FELESÉGE, VARGA IMRÉNÉ VISSZAEMLÉKEZÉSE

A férjem, Varga Imre Szeghalmon született, 
anyja neve Varga Julianna. Még legény volt, 
amikor Szeghalomról többüket behívták, 
s  mint leventéket feltették a  vonatra, és  el-
vitték őket a határ széléig, hogy mennek Né-
metországba. Mire kiértek a  határhoz, vége 
felé járt már a háború, így visszahozták őket 
Pestre. Azt mondták, menjenek Debrecenbe, 
ott majd kapnak egy papírt, amivel hazame-
hetnek. Gyalog indultak útnak, s  útközben 
megkínálták őket élelemmel. Emiatt a férjem 
lemaradt, csak később futott a  többiek után. 
Ez  volt a  veszte, még nem tudta, mi vár rá. 
(Bár ha nem ment volna utánuk, akkor egy 
másik embert tettek volna a helyébe.) Debre-

cenből nem engedték haza őket, hanem vitték mindnyájukat 
munkára, Oroszországba. Ő Asztrahánban volt három és fél 
évig. Amikor hazajött, senkivel sem tudott beszélni, nagyon 
megviselte őt a  fogság. Amit nekünk elmesélt: egy káposz-
taföldön dolgozott, amikor vélhetően hastífuszt kapott. Sú-
lyos betegségét egy orosz gyógyította meg azzal, hogy nyers 
káposztát etetett vele. Ez meggyógyította őt. Az élelmezésük 
egyébként rossz volt, nagyon lefogyott, az  idősebbek azzal 
rémisztgették, hogy ő is a szekérre fog kerülni. A halottakat 
ugyanis egy ló húzta szekérre rakták. Sokan meghaltak a fog-
lyok közül.

Egy másik munkatáborról is mesélt. Ott kijelöltek nekik 
egy földdarabot, és az volt a feladatuk, hogy a földet elhordják 
onnan a  folyóhoz, majd betalicskázzák egy hajóra. Fapapucs 



89

és facipő volt rajtuk, ami télen nagyon hideg, nyáron nagyon 
meleg volt. A nehéz munka a szívét is kikészítette. A későbbi-
ekben is megterhelő volt számára a nehéz fizikai munka. Be-
teg volt a szívével, 1947 végén úgy jött haza Oroszországból, 
hogy nem volt egészséges.

Itt, Gödön éltünk, a férjem ide nősült, és itt született meg 
Imre nevű fiunk.

A férjem 1968. május 17-én halt meg, itt van eltemetve.
A fogságáról, hazatéréséről dokumentumok nem maradtak 

fenn. Amikor a kárpótlási ügyet intéztük, nem kaptuk vissza 
azokat, s kárpótlásban sem részesültünk.
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FELSŐGÖD
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ANGELMAYER MIHÁLY (KISOROSZI, 1900)

Szabómester volt Felsőgödön az  Ady Endre 
út 12.-ben. Német származásúként vitték el.

Steuer András (1931) visszaemlékezése sze-
rint a táborból való hazatérte után Angelmayer 
Mihály elmondta, hogy a fogság alatt a szak-
májában dolgozhatott, különösebb atrocitás 
nem érte, csak nem jöhetett haza. Itthon fe-
lesége és  három gyermeke várta, akik sokat 
nélkülöztek, éheztek a  családfenntartó apa 
távolléte miatt.

A fogságból való szabadulásához a Nemzeti 
Bizottság politikai megbízhatóságáról igazo-
lást adott ki. Elhurcolása és  fogsága körül-
ményeiről egyéb adatok vagy dokumentumok 
nem kerültek elő.
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BAUER ILONA

Gruber Lajos idézéséből kiindulva a Felsőgödről összegyűjtött 
embereket december 29-én hurcolták el Sződön keresztül Gö-
döllőre, majd Kál-Kápolnára.

Közöttük volt Bauer Mihály kőműves lánya is, aki fogsága 
ideje alatt elhunyt. 

1948-ban az édesapa kitelepítéséről tárgyalt a hatóság, de 
végül nem javasolták.

Bauer Ilona szülei, Bauer Mihály és felesége
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DR. BÉCSY ELEMÉR (PINCEHELY, 1913)

Dr. Bécsy Elemér is tagja volt annak a  tizenkilenc felsőgö-
di fiatalemberből álló csoportnak, amelyet 1945. január 1-jén 
a  Szovjetunióba vittek. A  Tolna megyei Pincehelyen szüle-
tett 1913-ban. Édesapja 1919-ben megpályázta az akkor már 
három fiának jobb tanulási lehetőséget ígérő felsőgödi tanítói 
állást. Az elsőszülött fiú az elemi iskola négy osztályát Felső-
gödön, a  gimnáziumot Budapesten végezte el. Bécsy Elemér 
a pécsi egyetemen 1940-ben szerzett jogi diplomát. 1941-ben 
kinevezték a  Földművelésügyi Minisztérium földrendezési 
szolgálatához, ahonnan 1975-ben ment nyugdíjba.

1929-ben lépett be az  édesapja által vezetett 801. számú 
felsőgödi Losonczy István Cserkészcsapatba, ahol a csapattit-
kári megbízatása mellett cserkésztiszti képesítést is szerzett. 
A  cserkészet három fő jelszava − „Isten, haza, embertárs” − 
meghatározta egész életét.

1937-ben vonult be katonai szolgálatra, a következő évben 
már szakaszparancsnokként vett részt a  felvidéki bevonulá-
son. Még négy ízben hívták be, részt vett az erdélyi, a délvi-
déki, majd 1941-ben az egyéb háborús eseményekben, s mint 
tartalékos hadnagy szerelt le. 1942-ben megnősült, 1943-ban 
fia, 1948-ban lánya született.

A szovjet csapatok bejövetelét már civilként élte át Felső-
gödön. Innen vitték el 1945-ben munkatáborba mint foglyot, 
s 1947-ben tért haza. Ez az ő története.

1945. január 1-jén reggel dr. Bécsy Elemér idézést kapott 
Felsőgöd község elöljáróságától, hogy még aznap délelőtt 
jelenjen meg a Községházán. Az  idézésen nem tüntették fel 
a behívás okát.

Ő ekkor 31 éves, egy gyermek édesapja. A behívottak több-
ségét, szám szerint tizenkilenc embert vittek el Vácra, ahol öt 
napon át a váci fegyházban szállásolták el őket. Hozzátartozó-
iktól nem tudtak elbúcsúzni. Amikor eljutott a híre a család-
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jához annak, hogy Vácon van, felesége és édesapja elmentek 
a váci fegyházba, de addigra már továbbvitték őt és a többie-
ket. Vácon találkozott Erdélyi József cserkésztestvérével, akit 
az  oroszok útközben fogtak el, és  szintén elhurcolták. Vele 
egész fogsága alatt együtt volt, de Erdélyi József csak egy ké-
sőbbi csoporttal került haza.

A következő szálláshely Pusztamonostorban volt. Ez a hely-
ség Jászberénytől nyugatra, mintegy 10 kilométerre található. 
Itt egy fogolytársának, Jantsky Lajosnak sikerült megszöknie.

Pusztamonostor után a foglyokat a jászberényi kaszárnyában 
szállásolták el, majd vonattal Mezőtúrra vitték őket, ahol két 
hétig a  Városházán tartózkodtak. A  drótkerítéssel körülvett 
épületből megpróbáltak hírt adni magukról, de az ő cédulája 
nem jutott el a családjához.

A következő állomás a romániai Focsani. Itt több mint egy 
hónapot töltöttek, majd elérkeztek a szovjetunióbeli végleges 
táborhelyükre, Uzmanyba.

A köztiszteletben álló Bécsy családot azonban más intézke-
dések is sújtották.

Amíg a fia a  lágerben volt, édesapját, idősebb Bécsy Elemér 
iskolaigazgatót a 2. számú dunakeszi Igazoló Bizottság kor-
határ előtt egy évvel kényszernyugdíjazta.
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Természetesen a család is szeretett volna élni az akkor ki-
hirdetett lehetőségekkel, és megkérte a Nemzeti Bizottságtól 
a politikai megbízhatósági igazolást.

A felsőgödi Nemzeti Bizottság az 1946. december 18-ai le-
velében kérte a Pedagógusok Szabad Szakszervezetét az aktív 
állományba visszahelyezésre, egyben kritizálta az Igazoló Bi-
zottság döntését, a hiteltelen tanúk miatti elmarasztalást.

A felsőgödi Nemzeti Bizottság említése szerint a civilek el-
hurcolása „túszszedés” volt.
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Uzmany egy, Voronyezstől északkeletre a Donba ömlő kisebb folyó partján 
fekszik. A tábor központja egy négy méter magas kőfallal bekerített egykori 
kolostor területén lévő, tucatnyi épületből állt. Itt többségükben magyarokkal 
találkoztak, de a németeken kívül más nemzetiségűek is voltak. A tábor lét-
száma 4000 fő volt. Csak önkéntes munkát voltak hajlandók vállalni. A Szov-

Az uzmanyi táborról készült ceruzarajzok fényképei
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jetunió ugyan nem írta alá a genfi egyezményt, de annak a hadifoglyokra vo-
natkozó részét többé-kevésbé betartotta. A táborból naponta 5-6 órára elvitték 
őket munkára, ami elsősorban mezőgazdasági munka, főleg krumplivetés volt. 
Vasárnap nem volt munka. A  tábori lelkészek időként tartottak szentmisét, 
istentiszteletet.

Dr. Bécsy Elemér a  táborban egy darabig tűzoltói feladatokat is ellátott. 
A táborból naponta ment egy csapat az erdőbe fáért, ami a főzéshez kellett. 
Ősz tájban, egy húszfős csapattal kiment egy gazdaságba, főleg betakarítá-
si munkára. Itt egy templomban a kórus karzatán aludhattak, odalent raktár 
volt. Télen időként az erdőre jártak ki, a téli tüzeléshez hozták a fát. Az első 
rabkarácsonyt ebben a táborban ünnepelték meg. Levelet írhattak haza, de vá-
laszt először csak 1946. május 1-jén kaptak. Egy húszfőnyi csoporttal kimen-
tek Voronyezsbe, építőmunkára. Egy kis barakkban laktak az autójavító üzem 
területén, ő ácsmunkát végzett. Az élelmet tíznaponként hozták ki részükre 
a táborból. Erdélyi József volt a szakácsuk.

1946 augusztusában új táborba mentek, a Kaukázus északi lejtője mögötti 
síkságon fekvő Georgijevszkbe. Ez a helység a Fekete-tenger és a Kaszpi-ten-
ger között van a Kuma folyónál, mely a Kaszpi-tengerbe ömlik. A táborban 
bunkerekből átalakított épületekben és barakkokban laktak. Betakarítási me-
zőgazdasági munkában vettek részt, majd hónapokig a Kuma árterében bok-
ros területeket tettek termővé. A tábori életük hasonló volt az előzőhöz. Itt 
élték meg a második rabkarácsonyt.

A fia, Bécsy László a következőket mesélte édesapja akkori életéről:
„Édesapám elmondta, hogy egyszerűen behívták a Községházára. Azt gon-

dolta, hogy a szokásos munkáról lehet szó. Ő ugyanis két évig önkéntesként 
ott dolgozott, a behíváskor szó sem volt málenkij robotról. Innen nem enged-
ték őket haza, és elvitték őket.

Apu Uzmanyban és Voronyezsben volt, Erdélyi Józseffel együtt. A munka-
helyek közül az asztalosüzemet választotta. Nagyon rossz körülmények között 
éltek. Sokat éheztek, és nem kaptak megfelelő ruhát. Konzervdobozból kiala-
kított csajkából ettek, ittak, újságpapírt tettek a bakancsukba télen. Negyven-
nyolc kilóra lefogyott a hetvenből, amikorra hazajött. Apu nem beszélt rész-
letesen a fogságról, mert nem volt kellemes téma a számára. Inkább fiatalkori 
cserkészéletéről és a katonai évekről mondott történeteket.”
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1947. május elején közölték velük, hogy hazaviszik őket Magyarországra. 
A vagontranszportokat névsor szerint állították össze. Őt az első csoporttal 
indították el. Június elején érkeztek meg Máramarosszigetre, ahol a trianoni 
határok szerinti országrészeként szétválogatták őket. A  magyarországi cso-
portot Debrecenbe szállították, ahol ünnepélyes fogadtatásban részesültek.

1947. június 18-án érkezett meg Felsőgödre. Az állomáson családja fogad-
ta, mivel már jelezték nekik a foglyok várható érkezését. Felesége elmondása 
szerint fia – aki ekkor már négyéves volt – az ismeretlen katonától megijedt, 
s félénken az édesanyjához húzódott. Hazaérkezése idejére dr. Bécsy Elemér 
48 kilóra lefogyott, de szerencsére betegséget nem szerzett, és a szerető család, 
a jó koszt visszahozta egészségét és életkedvét.

***
(Az írás Kishonti István: Felsőgödi „frontot megjárt volt katonák” a Szovjetunió 

munkatáboraiban című dolgozata alapján készült. In: Gödi Almanach 2004., 
241−245. oldal.)

Dr. Bécsy Elemér és fia 1944-ben, 
az elhurcolás előtt

1947. június 18-án, a hazaérkezéskor 
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BILESCH JÁNOS ÉS BILESCH JÓZSEF

Egyes visszaemlékezések szerint ez a húszas éveiben járó test-
vérpár is az elhurcoltak között volt. Valahol a Széchenyi utca 
70. szám környékén laktak.

Szvitka Géza 1947. március 2-án azt írta, hogy a gödiek közül 
a táborban velük voltak Bileschék is. Későbbi sorsukról nincs in-
formációnk, ismeretlen körülmények között hunytak el.
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BLEHARCZYK KÁROLY (1902−1945)

A Kossuth (ma Kacsóh Pongrác) utca 1.-ben lakott, felesége 
Balázsovits Mária (1906. május 31.), lányai Edit (1929) és Éva.

A feleség 1946 májusában kérte hadiözvegyi járadékát. En-
nek alapján feltételezhető, hogy Bleharczyk Károly a  szovjet 
munkatáborba érkezése után nem sokkal, még 1945-ben meg-
halhatott, sok más idősebb sorstársához hasonlóan.

Meg kell említenünk a névhasználat különbözőségét. Egyes 
dokumentumokban a  Blehacsek családnevet, később inkább 
a Bleharczykot használták. (Ennek oka további kutatást igé-
nyel.)

A családot többszörösen sújtották a megpróbáltatások, mi-
vel ugyancsak életét vesztette Ritzl Antal, akinek felesége, 
Bleharczyk Karolin Bleharczyk Károly testvére volt.



102

BORSICS ISTVÁN (ZALAEGERSZEG, 1904−1964)

FIA, BORSICS RUDOLF VISSZAEMLÉKEZÉSE

Édesapám, Borsics István nyomdász, politi-
kus volt. Felesége Kopász Mária. Három fiú-
gyermekük volt: István (1931), Rudolf (1941) 
és  Sándor (1944−2015). Felsőgödön a  Deák 
Ferenc utca 13-as számú házban laktak.

Apám a  Szociáldemokrata Párt tagja volt, 
Szakasits Árpád, a későbbi köztársasági elnök 
harcostársa.

A Szociáldemokrata Párt szervezése miatt 
1944-ben internálták. Az  internálásból sike-
rült megszöknie.

Egy Nyilas Ferenc nevű felsőgödi férfi zug-
lói fűszerboltjában rejtőzködött, ahol hamisí-
tott papírokat és  személyazonossági igazolvá-
nyokat készített azoknak, akiknek szükségük 

volt ilyesmire. Kéthly Anna is ilyen papírokkal bujkált Nógrád 
megyében. Zsidóknak és  kommunistáknak is segített, nem 
tudni, hány ember életét mentette meg. Annak ellenére, hogy 
ő  − akárcsak Kéthly Anna − kommunistaellenes volt, hamis 
igazolványokkal (de csak ilyenekkel!) segített a baloldaliaknak.

A csendőrök másodszor is letartóztatták Felsőgödön. Ott 
és akkor találkozott vele utoljára édesanyám és bátyám. On-
nan vitték be Pestre egy másik csendőrségre, ahonnan ismét 
elszökött.

A család itthon maradt Felsőgödön. Sajnos édesanyám Bu-
dapesten, a megszállás alatt kórházba került, ahol nemsokára 
meghalt.

A gyerekeket az anyai ági nagymama és a nagynénik fogad-
ták pártfogásukba, a  férfiak vagy a  fronton, vagy már orosz 
fogságban voltak.
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Apámat harmadszor is elfogták, ám halálbüntetés helyett− mint politikailag 
üldözött személyt − beosztották egy büntetőszázadba és a frontra küldték. Ott 
esett fogságba 1945. január 2-án. A  Vöröskereszten keresztül tudott levelet 
küldeni a családnak, melyben még Szakasits Árpádnak is üdvözletét küldte.
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Apám, amikor az első levelét megírta a feleségének, édesanyám akkor már 
egy éve halott volt.

Az akkori ígéretekben bízva mi is igazolást kértünk a helyi Nemzeti Bizott-
ságtól apám politikai megbízhatóságáról, hogy a minél előbbi hazahozatalát 
elősegítsük. Az akkoriban a Kisgazda Párt vezetésével működő bizottság tá-
mogató igazolást adott ki apám számára, melyben kifejezetten kérte mielőbbi 
hazabocsátását.

Édesapám ebben az időben egy második levelet is tudott küldeni, melyben 
ismét nem feledkezett meg Szakasitsról.

1946 vagy 1947 végén jött haza, nagyon betegen. A fogság viszontagságait 
egész további életében magán hordozta. Amint egészsége valamennyire hely-
reállt, bekapcsolódott a helyi politikai életbe.

Ajánlatot kapott a Kommunista Párttól, amit mereven elutasított. Nem al-
kudott.
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A SZDP képviseletében a Nemzeti Bizottság és a helyi képviselő-testület 
tagja volt 1948-ig.

A megalakult Volt Hadifogoly Bajtársak Szövetségének június 8-án megvá-
lasztott elnöke helyett hamarosan őt választották elnöknek.

Szociáldemokrata meggyőződése folytán a  kommunisták egyre erősebb 
hatalomra törekvése ellen valószínűleg szót emelhetett, melyet a  júniusban 
az MKP-ból és az SZDP-ből létrejött MDP-vezetésű Nemzeti Bizottság nem 
tudott megbocsátani neki.

Ötéves koromból emlékszem egy beszédére: egy Ady Endre úti vendéglőben 
tartottak gyűlést, a terem és a kerthelyiség is tele volt emberekkel. Sok tapsra 
és  éljenzésre emlékszem. Gondolom, itt a  rá jellemző szenvedéllyel ítélte el 
a szociáldemokratákat, akik megalkudtak a kommunistákkal. A volt baráto-
kat, köztük Szakasits Árpádot, akiből köztársasági elnök lett a pártfúzióban 
betöltött szerepe jutalmaként. Még aznap este (?) érkezett a házunkhoz egy 
jármű két orosz katonával és egy magyar kommunistával, akik elvitték apámat. 
Szerencsére reggel visszahozták.

Attól a naptól kezdve nem volt több gyűlés, nem volt több beszéd.
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A Volt Hadifogoly Bajtársak Szövetsége egy levelében kifejtette, hogy 
a Nemzeti Bizottság egyrészt konkrétan nem indokolta a nekik címzett „fel-
szólításuk” okait, másrészt nem tartották illetékesnek a szövetséget arra, hogy 
beleavatkozzon a működésükbe. Különben pedig értesíteni fogják az országos 
központot arról, milyen túlkapások történnek itt, olvashatjuk a Nemzeti Bi-
zottság 1948. szeptember 9-i jegyzőkönyvében a szövetségtől kapott választ.

Ellentmondásnak látszik, hogy ugyanez a bizottság az 1946. augusztus 2-án 
kiadott igazolásában politikailag kiválónak minősítette Borsics Istvánt.

Valószínűleg az befolyásolhatta a véleményváltozást, hogy 1946-ban a Füg-
getlen Kisgazda Párt vezetőségű bizottság adta ki az igazolást apámról, 1948-
ban viszont már az MDP volt a hangadó.

Az MDP helyi képviselői nem hagyták annyiban a dolgot, és ők fordultak 
az Országos Hadifogoly Szervezethez.
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Úgy látszik, ez eredménnyel járt, mert az 1948. szeptember 19-re meghirde-
tett zászlóavatási ünnepség meghívóját már nem az apám írta alá.

A zászlóavatást szervező szövetséget, akár a többi hasonló társadalmi szer-
vezetet, még abban az évben betiltották.

Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége néven a szervezet 1989 után újra meg-
alakult, s az ország több helyén ma is működik.

Édesapám egyetlen beszédet mondott még, nevezetesen 1949. május elsején. 
Kirendelték az embereket a felsőgödi piactérre, ahol ünnepélyes keretek között 
egy játszóteret adott át az MDP a felsőgödi gyermekeknek.

Szónokolt néhány kommunista, majd „ünnepélyesen” felhívták apámat a pó-
diumra, ahol ő  „beszédet” mondott. Lehajtott fejjel egy papírról olvasta fel, 
amit a kommunisták írtak neki. Persze nem emlékszem arra, hogy a szöveg 
mit tartalmazott, de el lehet képzelni…

Apánk ellenforradalmárnak volt nyilvánítva, szerintem a kétarcú, az MDP-
be átállt szociáldemokraták jobban gyűlölték őt, mint a kommunisták. Jövője 
nem volt. Értem is, hogy miért.

Édesapám mint nyomdász dolgozott tovább. (A munkahelyén is „ellenfor-
radalmárnak” tekintették, s az ezzel járó „különös figyelemmel” bántak vele.)

Apám felnevelte két kisebbik fiát, Sándort és Rudolfot, a legidősebb akkor 
már kész fiatalember volt. Édesapám katolikus volt, de nem járt templomba, 
a gyerekeit viszont minden vasárnap elküldte misére. Aláírta azt a szülői enge-
délyt is, hogy hittanórára járhassunk. Ezt én a mai napig rendkívül fontosnak 
tartom.

Borsics István 1964-ben, 60 éves korában Balassagyarmaton hunyt el.
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CZAJLIK LÁSZLÓ (1905. OKTÓBER 14.−1945)

1905-ben, a  Ferenc József-i „arany békekorban” született 
Felsőgödön, a  Sugár út (ma Lenkey utca) 43. számú szülői 
házban. A család igazi felsőgödi őslakosnak számít. Az ele-
mi iskola négy osztályát a Tarina-iskolában (Deák Ferenc utca 
13.), középiskolai tanulmányait pedig Pesten végezte, és ott is 
érettségizett.

Huszonegy évesen a  sorozáson katonai szolgálatra alkal-
masnak nyilvánították, akkoriban Magyarországon minden 
huszadik életévét betöltő egészséges fiatalembernek kötele-

ző volt a  hároméves katonai 
szolgálat.

A leszerelése után – a nagy 
gazdasági világválság nyo-
masztó időszakában − a  rá-
kosrendezői vasútállomás 
fűtőházánál (az érettségi bi-
zonyítvánnyal rendelkező!) 
Czajlik László szénlapátolás-
sal kereste meg a  kenyérre 
valót, s ő ezt büszkén vállalta. 
A  két idegen nyelven is be-
szélő fiatalember a gazdasági 
helyzet normalizálódása után 
egy export-import kereske-
delmi cégnél dolgozott.

1938-ban, a  Felvidék visz-
szacsatolásakor behívták ka-
tonának, ám később mégis 
leszerelték.

1942-ben ismét behívót ka-
pott korábbi páncélos alakulatához, s innen már „egyenes út” 
vezetett a Don-kanyarig.

Czajlik László feleségével, Tóth Ilonával és Németh 
Gusztávval Felsőgöd, 1936
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1943. január 12-én a Vörös Hadsereg gigá-
szi támadása során a drámai visszavonulásban 
szerzett súlyos sebesüléséből felgyógyulva is-
mét találkozhatott boldog szeretteivel.

1944 novemberében harmadszor is behív-
ták, ezúttal SAS behívóval! Őrangyala vi-
gyázott rá – karcolás nélkül élte túl a budai 
harcokat és a felszabadulást is.

Újra itthon. Nagyréti Klára, Czajlik László, menyasszonya 
Jolánka, leánya, Czajlik Ilonka, Pipike, unokaöccse 
Németh István, Etelka fia
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1945. február közepén civil ruhában a  „málenkij robotra” férfi munkaerőt 
begyűjtő orosz rohamszakasz markába kerülve fogságba esett. Több ezredma-
gával a gödöllői „rémlágerbe” hajtották, ahol tombolt a halálos vérhasjárvány. 
Hastífuszban és tüdőgyulladásban halt meg. Negyvenéves volt.

***

(Az írás Nagyréti Tamás: Elsárgult képek, emlékek. Katonasors című dolgozata 
felhasználásával készült. In: Gödi Almanach 2010., 154−160. oldal.)
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CSAPÓ JENŐ (1913. OKTÓBER 11.)

Felsőgödön élt, az  Árpád utca 21. szám alatti házban. Bu-
dapesten esett fogságba 1945. február 24-én, feltehetően ci-
vilként. 1946. május 17-én jött az  utolsó értesítés hollétéről 
a Szovjetunióból, a Sztarij Oszkol nevű város melletti Voenno 
Plenni munkatáborból. Felesége kérte a Nemzeti Bizottságot 
a politikai megbízhatósági igazolás kiadására. Csapó Jenő neve 
más fellelt dokumentumokban nem fordul elő, az elhunytak 
névsorában sem szerepel.
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ERDÉLYI JÓZSEF (1922−2001)

ERDÉLYI MÁRIA (SZ.: 1948) KÖZLÉSE

Az Erdélyi család a  mai északnyugat-romániai Kolozs me-
gyei Pecsétszegről származott, ahol a  családfő, Erdélyi János 
(1872−1928) egy osztatlan iskolában tanított, majd új szolgá-
lati helyre, Tiszavárkonyba került. Harcolt az  I. világhábo-
rúban. 1920-21 táján jött haza orosz hadifogságból, és  még 
az évtized vége előtt meghalt.

A csonka család az özvegy, Mányó Mária (1893−1969) ve-
zetésével először Nagytéténybe, majd 1930-ban Felsőgödre 
költözött.

Az első fiú, Lajos még Pecsétszegen 1913-ban, az öccse, Jó-
zsef már Tiszavárkonyban született. A testvérek a Váci Pia-
rista Gimnáziumban tanultak, majd más-más úton haladtak 
tovább.

Erdélyi Lajos papi szemináriumba járt, majd a Ludovikára 
ment katonatiszti képzésre.

Erdélyi József 1940-ben érettségizett, ezt követően állam-
háztartási tanulmányokat folytatott, majd egy középfokú 

katonai iskolában hivatásos 
katonai kiképzést kapott. 
A  békésebb időszakokban 
a  Községházán jegyzőgya-
kornokként dolgozott. Két-
szer volt a  fronton, második 
behívása alkalmával – sza-
kaszparancsnok hadapród őr-
mesterként a Don-kanyarban 
− 1942. szeptember 16-án 
a  jobb térdén súlyosan meg-
sebesült. Ezért vitézi érmet Menyasszony és vőlegény
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A borítékon szereplő címzés

kapott. Felgyógyulása után a budapesti Légoltalmi Parancs-
nokságon szolgált, ahová vonattal járt be Felsőgödről.

A front közeledtével nem ment Nyugatra, sőt nősülni ké-
szült. Itthon várta be az események alakulását, a szovjet csa-
patok bevonulását. 1945. január első napjára hívták be a Köz-
ségházára.

Innen került orosz fogságba barátjával, dr. Bécsy Elemérrel 
együtt. Hosszú hónapok teltek el, mire sikerült egy levelezőla-
pot hazaküldenie.

Kalandos úton egy eredeti borítékban jutott el hozzá az 1946 
áprilisában útjukra indított néhány hazai családi levél, melye-
ket egy vöröskeresztes küldeménnyel juttattak el a  táborba, 
Moszkván keresztül.
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A menyasszonyától, Edittől is kapott levelezőlapot:

Részletek Lajos bátyja leveleiből:

Dr. Bécsy Elemér említése a levélben
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Időközben a család is igyekezett mindent megtenni a fogoly hazatérése ér-
dekében. Kijárták a Nemzeti Bizottság igazolását, és megkapták a hatósági 
erkölcsi bizonyítványt is.
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Az egyéni kezdeményezések nem voltak hatásosak, csak 
a kormányközi egyezmény megkötése után indulhattak vissza 
a fogolycsoportok.

Erdélyi József két és fél év kényszermunka után, 1947 nya-
rán lefogyva, legyengült állapotban tért haza.

Hamarosan a munkába állásához kért igazolást.
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A MÁV-nál tudott elhelyezkedni fizikai 
munkásként.

Skarlátbetegsége miatt (nem kizárt, hogy 
a  leendő sógora fertőzte meg) a  már beter-
vezett esküvőt 1948. január 4-re halasz-
tották. A  hűséges menyasszony, Nika Edit 
(1924−2011) lett a  felesége, akinek az  édes-
anyja Nika Jenőné (sz.: Zákonyi Anna) volt. 
A  húga Zsoldos Dezsőné Nika Piroska, aki 
a családjáról szép visszamelékezést írt a Gödi 
Almanachban)*, az öccse pedig az Ausztráliá-
ban élő Nika Árpád, egykori ’56-os nemzetőr.

Házasságukból négy gyermekük született: 
Mária (1948), József (1950), László (1952) 
és Miklós (1953).

1950-től a  pályaalkalmassági vizsgálatokat 
végző részleghez került a  MÁV-nál, irodai 
munkára. Fennmaradt a  kinevezéséről szóló 
dokumentum is:

*  Zsoldos Dezsőné Nika Piroska: Árpád Mozgó. 
A felsőgödi mozi története az 1930-as évektől. Gödi 
Almanach, 2014. 155−166. oldal.
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Erdélyi József négygyermekes 
családapa 1958-ban

A családfőt élete alkonyán, nyugdíjasként szerettei és ismerősei környezetében méltó tisztelet 
övezte. Közös sírban nyugszanak a régi felsőgödi temetőben

A MÁV-tól még 1956 előtt 
elbocsátották a  „vitézi” címe 
miatt. Ekkor a  felsőgödi 
Cserkavszky Antal főmérnök 
vette fel a  váci hajógyárba, 
ahol marósként dolgozott 
a nyugdíjazásáig.
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ERDÉLYI JÓZSEF VISSZAEMLÉKEZÉSE

ERDÉLYI VIKTÓRIA (ERDÉLYI LÁSZLÓ LÁNYA) NAGYAPJÁVAL 
KÉSZÍTETT BESZÉLGETÉSE, AMELY EGY 1995-ÖS 
HANGFELVÉTELEN MARADT FENN

− Mondd, nagyapó, hogyan emlékezel a II. világháborúra?
− 1942-ben, húszéves hivatásos katonaként a Don-kanyar-

ban szolgáltam. Szeptemberben megsebesültem, a térdsérülé-
sem nehezen gyógyult.

Lényegében rokkant lettem, de hivatali 
munkára alkalmasnak tartottak, és  a Légol-
talmi Parancsnoksághoz tartozó építési osz-
tály számvevőségére osztottak be. Budapestre 
naponta katonaruhában jártam be dolgozni. 
A  parancsnokságra vezényelt tisztek közül 
vagy százan „protekcióval” kerültek oda, hogy 
elkerüljék a frontszolgálatot.

Aznap, 1944. december 9-én, amikor bejöt-
tek az oroszok, alig néhány perccel a tankok 
megjelenése előtt értem haza.

Az oroszok bevonulásával hirtelen előke-
rültek a  karrieristák, akik kommunistának 
vagy szocdemnek vallották magukat. Még 
az év vége előtt először a német származású-
ak összegyűjtésében segítettek, reptérépítési 
munkát mondtak nekik. A GULAG-parancs 
szerint még a 15-16 éves német nevű lányokat 

is elvitték a legkeményebb kényszermunkára: bányába, építke-
zésre vagy fakitermelésre. Stenger Marika 20 éves fiatalasszony 
volt, ott lelte halálát, nem tért haza!

1944 decemberében menetlevelem volt Nyugatra, de a rend-
kívül bizonytalan helyzetben a Nika család visszatartott, hű-
séges voltam a menyasszonyomhoz, Edithez. A már kitűzött 

 Erdélyi József 1943-ban
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esküvőnk előtt néhány nap-
pal vittek el a  „jóakaróim”: 
mint „rohadt fasiszta tisztet” 
ajánlottak a  begyűjtő bizott-
ság figyelmébe. Egy korábbi 
ismerősöm, akkor már be-
szervezett policáj kísért be 
a  Községházára 1945. január 
elsején a már ott lévő magyar 
csoporthoz.

Nem gyanakodtam, mivel 
a megszállás három hete alatt 
– kissé törve az orosz nyelvet 
− néha beszélgettem a  kato-
nákkal, sőt egyszer a  helyi 
orosz parancsnok is behíva-
tott, kérdezgetett:

− Volt katona? − Igen, tu-
lajdonképpen szökevény is, 

mert nem mentem Nyugatra. − Illeszkedjen be az új rendszerbe, járjon köz-
munkára, ha hívják. Ezután elengedett.

− Hogyan kerültél szovjet kényszermunkára?
− Amikor bevittek, ugyanabban a  teremben hallgattak ki, ahol a  háború 

előtt a Községházán jegyzőgyakornok voltam. Egy asztalnál ülve hárman kér-
deztek: egy kétes hírű ügyvéd, egy orosz politikai tiszt és egy mellébeszélő, 
hiteltelen tolmács: Neve? Apja neve? Születési adatok? Volt-e katona?

A másik helyiségben volt az egész csoport, egy fegyveres őr onnan már nem 
engedett ki senkit. Ott volt dr. Bécsy Elemér barátom, az unokahúgom férje is 
(tartalékos tiszt, minisztériumi tisztviselő – a szerk. megjegyzése). Közénk ke-
rült Tábor István műszerész is, aki sohasem volt katona. Négy gyereke maradt 
itthon. A váci fegyházba kísértek bennünket, ahol pár napot töltöttünk. Innen 
sikerült néhány sort küldeni anyámnak.

A jegyespár, Nika Edit és Erdélyi József
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Vác, 1945. január 4.
Drága jó Édesanyám!

Legelőször is a  születésnapja 
alkalmával a  jóságos Isten ál-
dását és segítségét kérve minden 
jót kívánok.

Elemér bővebben írt, abból 
sok mindent meg lehet tudni.

Vácon vagyunk a  Fegy-
házban 22 felsőgödi. Elemér 
a  századparancsnokunk. Nincs 
épen rossz sorunk, ha tudnánk, 
hogy hová és meddig megyünk. 
Ez a bizonytalanság a legrosz-
szabb. Egyenlőre éhen sem ha-
lunk, mert nekem épen elég, 
amit és  amennyit adnak. Tetű 
az  van, szabadság az  viszont 
semmi.

Vagyunk itt bőven magyarok 
az ország minden részéből 16-
50 évesek, diákok, munkások, 
katonák, tisztek, tisztviselők. Német katonák is vannak, s azok is oda /: de hova? :/ 
mennek, ahova mi, s ez nem nagyon vigasztaló.

Hogy mi lesz velünk, sejtelmem sincs. Ez nem is aggaszt most, csak Ti legye-
tek Édesanyám biztonságban. Rólam legyetek nyugodtak, mert én meg fogok élni, 
s haza fogok valamikor kerülni. Csak azt az egyet kérem Tőled Édesanyám, hogy 
Editkémre és Elláékra vigyázz nagyon, mert ha haza fogok kerülni, együtt akarok 
Veletek örülni.

A jó Isten áldása legyen Veletek.
Milliószor csókol Mindnyájatokat

Józsi
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Úgy hallottam, hogy 
a  szomszédos Sződligetről 
egy valódi kommunista ve-
zető egyetlen civilt sem enge-
dett elvinni.

Vác után Jászberénybe 
mentünk, ahol mesebeszéd-
del áltattak: az  ideiglenes 
kormány számára szervezik 
a  leendő hadsereget, nem 
hadi célokra, hanem a  vasút 
biztosításra és építésére. Még 
az I. Hadosztály beosztását is 
összeállították. Bevagoníroz-
tak, Mezőtúrra vittek tovább, 
az  ottani Városházára. Ké-
sőbb hírét vettük, hogy a be-
gyűjtött volt csendőrök közül 
néhányan, amint Debrecenbe 
értek a  vasúttal, ügyesen le-
léptek.

Pár nap múlva ránk zúdult 
a  valóság, − már mi is szö-

gesdrót kerítés mögött voltunk a romániai Foksányban, majd a Don-vidékre 
szállítottak tovább bennünket.

− Milyenek voltak a fogság körülményei?
− A sors iróniájaként három év múltán − immár kiszolgáltatott civilként − 

ugyanarra a vidékre kerültem ki munkára a felsőgödi csoportommal.
Az első lágerhónapok után – mezőgazdasági munkára vezényelve Voronyezs 

környékén – találkoztam ismét azokkal a korábbról ismert helybéli oroszok-
kal, főleg nőkkel, akik időközben semmit sem változtak.

1942-ben a megszállt területen szovjet katonák nemigen voltak, hiszen ők 
mentek tovább a fronttal, így minden munkát a nők végeztek. Papucsot vagy 

Az összehajtogatt, alig olvasható üzenet Vácról
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nemezcsizmát viseltek a kolhoztagok és a tanítónők is, a rúzs vagy bármiféle 
sminkelés ismeretlen volt. A nemezcsizma nagyon praktikus volt, de nekünk 
nem jutott. Télen kátránypapírt drótoztunk az ütött-kopott bakancsunkra.

1945 májusában vége lett a háborúnak. A hazatért szovjet férfiak „visszane-
velő” táborokban töltöttek súlyos hónapokat, a sok munkával járó betakarítás 
idején a helyi nőkkel a magyar foglyok dolgoztak. A nők tanították meg a ma-
gyar foglyokat az  ottani munkaszokásokra. Szinte bajtársiasan magyarázva 
mutatták meg a nehéz búzás zsákok, dohánybálák mozgatását, egy szál pallón 
való felhordásukat a vagonokba.

Lehetőség szerint lágeren kívüli munkát vállaltam, a helyi polgárok között 
nagyobb volt a szabadság. Ahová és amire beosztott a kolhoz vezetője, azt kel-
lett csinálni. Egyszer másodmagammal két hétig egy több száz lakosú szovjet 
faluban kocsisként dolgoztam. Máskor krumplit szedtem, jócskán lemaradva 
az orosz nők mögött. Aztán rájöttem: sokat bennhagytak, meg lábbal takarták 
rá a földet, hogy éjjel visszajövet hazavihessék.

− Mit tapasztaltál meg az ottani rendszerből?
− A hatalom nagyon rapszodikus volt, a munkákat nem szervezték meg előre-

látóan, volt ahol nem is arattak, mondván, hogy a termést úgyis elvennék tőlük.
30 hónap alatt semmiféle gépesítést nem láttam, például kettesével hord-

ták ki a hó alól kikapart, félig fagyott káposztát a  távoli útra, még szánkót 
sem használtak. Emberanyag volt bőven, ott voltunk mi, százával hajtottak ki 
bennünket, amikor úgy döntöttek. Közismert volt Sztálin háborús mondása: 
„Nem a lőszer és az ember kevés, hanem a propaganda rossz!”

A külvilágtól elzárva jól jött, hogy húsz magyart osztottak be Voronyezsben 
egy gépkocsijavító üzembe. Itt Elemér barátom tanácsára a brigád szakácsa let-
tem, s hogy a néha ki sem érkező tábori kaját pótoljam, vagy fűszerezve felja-
vítsam, ezért a piacra jártam. Elég jól törtem az orosz nyelvet, a kevert lakos-
ság között nem voltam feltűnő. Az igazi külvilágtól még itt is el voltunk zárva, 
a  hangosbeszélőn ömlött az  agitáció, a  2000 százalékos sztahanovista hírek. 
A helyiek házaiban sehol sem hallottunk rádiót. A szovjet újságok magyar vo-
natkozású híreit a tábor politikai tisztjének útmutatása szerint átkozmetikázva 
fordították magyarra. A hírek szájról szájra jártak: kitől mit hallottunk… Voltak 
olyan társak, akik rögtön hittek a mendemondának a hazautazást illetően, aztán 
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tovább maradva szinte beleőrültek. Fatalista módon én öt évet 
kalkuláltam magamnak, s nem törtem a fejem a szökésen.

− Tudtál-e levelezni az itthoniakkal?
− Elvileg havonta egy tábori lapot lehetett küldeni haza, 

amit sokszor 15 szóra korlátoztak, melyet szlovák vagy ru-
szin tolmácsok cenzúráztak, sok levelezőlap meg sem érkezett 
Magyarországra.

Volt olyan családtag, aki neheztelt utólag, pedig írtam neki. 
Némelyik lapon nyomtatott szöveg is volt: „Erősítsd a szovjet−
magyar barátságot!” Cinikusan hangzott.

Nagy lelkierőt adott az a néhány otthoni levél, ami eljutott 
hozzám. Néhányat sikerült hazahoznom.

Az édesanyának írt tábori lap
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Szökéspróbálkozások előfordultak, ezeket minden esetben 
szigorú katonai és  rendőri ellenőrzés követte. Aki lebukott 
vagy beköpték, azt agyba-főbe verték, aztán dutyiba tették. 
Még az utunk elején az egyik fogolytársunk egészen Kalocsá-
ig jutott, innen adták vissza az oroszoknak a magyar „demok-
ratikus” hatóságok.

− Nagyapó, hogyan ért véget a fogságod?
− Időnként rettenetesen megdolgoztattak. A  hiányos öl-

tözék és az elégtelen táplálkozás nagyon megviselt, 30 kilót 
fogy tam a két és fél év alatt.

1947 nyarának végén legyengülve értem haza, de túléltem 
a lágert.

Hamarosan helyrejöttem, fizikai munkát vállaltam. Meg-
nősültem, szép családom lett.

Évek múlva mondta egy idős, régi mozgalmi ember (19-es 
Direktórium-tag):

„Tudja, Józsikám, kétségeim voltak, hogyan marad életben 
egy olyan ember ebben a rendszerben, aki fehér kesztyűben, 
karddal az oldalán járt a főutcán annak idején. Megnyugvással 
látom, hogy nem halt éhen, ráadásul négy gyereket nevel.”

(Lejegyezte: Gallé Gábor)
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FILCZ JÁNOS (1927)

Betanított munkásként dolgozott. Német hangzású neve miatt 
1944 decemberének végén vitték el a felsőgödi transzporttal. 
Gruberékkel együtt került a Krasznij Lucs melletti munkatá-
borba. 1945. október 31-én délután érkezett haza. Fogolytársa 
volt a csaknem egy évvel korábban vele együtt elhurcolt, ti-
zennyolc éves ifjabb Gruber Lajosnak, aki csont és bőrre lefo-
gyott, és nem sokkal hazatérése után családja körében meg-
halt. A  végsőkig legyengült társát a  szintén tizennyolc éves 
Filcz János támogatta a hazafelé tartó úton.

Az 1948 februárjában tárgyalt, a kitelepítés vizsgálatára ki-
jelöltek névsorában az ő családja is szerepelt. A jegyzőkönyv 
szerint Filcz János kitelepítését régi baloldali érdemeire való 
tekintettel nem javasolták.

Itt jegyezzük meg, hogy a Községházán főként azok közül 
jelölték ki a  „málenkij robotra” küldendő személyeket, illet-
ve 1948-ban a kitelepítésnél szóba jöhető családokat, akiknek 
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vezetékneve németes hangzású volt, illetve akik túlnyomóan 
német lakta területről származtak. A  kitelepítéssel kapcso-
latban körülbelül húsz családot vizsgáltak. Kiválasztásuknál 
az irányelv az volt, hogy a népszámlálások alkalmával az illető 
személyek német nemzetiségűnek vallották-e magukat, vagy 
sem.

A névsorban Filczéken kívül még két másik családot vizs-
gáltak, akik már az elhurcolásnál elvesztették a gyermeküket. 
A többi elhurcolt család tagjait nem vizsgálták. Itt sajnos jól 
látható az ötletszerűség, illetve esetenként a jóindulat hiánya.
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GRUBER CSALÁD

A Gruberek a dunántúli Mórról származtak. 
Az  1915. évi Felsőgödi Telekkönyv szerint 
1915-ben Gruber Lajosék az  Áldás utca 15.-
ben laktak, és a 18-as számú házban is lakott 
egy Gruber Rezső nevű iparos. A Gruber csa-
lád őslakosnak tekinthető Felsőgödön.

Gruber Lajos esztergályos, géplakatos- 
és  molnárképesítéssel rendelkezett, s  mind-
három szakmában dolgozott.

Lajos három fiút nevelt: Lajost (1927−1945), 
Edét és Györgyöt.

Gruber Lajos (1902) aktívan bekapcsoló-
dott a község társadalmi életébe. Alapító tag-
ja volt az 1920-ban alakult legendás Felsőgödi 
Testgyakorlók Körének.Gruber Lajos (1902−1945)

Bal szélen Gruber Lajos, 1926
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Alapító és  választmányi tagként vett részt 
a Felsőgödi Dalárdában (a dalkör 1924. janu-
ár 13-ai alakuló jegyzőkönyve szerint).

A gazdasági világválság okozta munkanél-
küliség és  szegénység miatt egy időre elköl-
töztek Felsőgödről, majd 1941-ben a családfő 
egészségének romlása miatt visszaköltöztek. 
Megvették a  Duna úti Batsik-féle (később 
Bányai-féle) szatócsüzletet.

Úgy tűnt, hogy Gruber Lajost megkíméli 
a háború. Nem hívták be katonának. Őt nem 
érdekelte a  politika, csak a  családjának 
és a munkájának élt. A fűszer- és csemegebolt 
már második éve működött a  Csabon család 
telkén, a Duna út sarkán.

Gruber Lajos a dalárda 1926. évi 
tablóján

A család visszaköltözése után megvásárolt Duna úti ház
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Az idézés
Aztán egy nap, 1944. december 28-án reggel Gruber Lajos 
és legnagyobb fia, Lali idézést kapott a felsőgödi Községházá-
tól: másnap reggel háromnegyed hatra jelenjenek meg a Köz-
ségházán közmunkára, tíznapi élelemmel, két pár cipővel 
és pokróccal felszerelve.

Azonnal futottak a Községházára, de ott nem akartak tudni 
semmiről. Lajos, az  apa ekkor vette hírét, hogy már itthon 
van a frontot megjárt Steuer Sándor nevű barátja. Feleségével 
együtt elment hozzá segítséget, illetve tanácsot kérni, hogy 
mitévő legyen. Nem tudja ma már senki, mi volt a tanács, de 
feltehető, hogy családja példájára hivatkozva Sándor az elrej-
tőzést javasolta.
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Lajos törvénytisztelő ember volt. Hazament és összecsomagolt. Gruber La-
jost és legidősebb fiát a többi német nevűvel, férfiakkal és nőkkel, a Községhá-
za udvaráról hurcolták el.

Az itthon maradt asszonyok és  a gyerekek a Kék Duna panzióig kísérték 
el a  lovas kocsikat, de a  géppisztolyos orosz katonák visszakergették őket. 
A mama és Ede sokáig integettek utánuk.

Hír nem jött felőlük még tíz nap múlva sem. Az Aszód és Vác közötti vas-
útvonal helyreállítására kihajtott férfiak nem látták őket. Utólag derült ki, 
hogy Sződön keresztül Gödöllőre, majd onnan egy hét múlva – igaz, csak pár 
napra – Kál-Kápolnára kerültek. Ott bevagonírozták őket, és a romániai Ad-
jud (Egyedhalma) városát érintve az akkori Szovjetunióba, a mai Ukrajnába, 
a Donyec-medencei Krasznij Lucs bányaváros közelében lévő munkatáborba 
szállították őket.

Gruber Lajosné egyedül nevelte két középiskolás fiát. Az idősebb Budapestre, 
a fiatalabb Újpestre járt.

Szomorú hazatérés
1945. október 31-én délután szokás szerint megérkezett a „Csörgő” (M41-es 
mozdony) Gödre. Már minden utas leszállt, amikor utolsónak két megviselt 
ruházatú férfi próbálkozott a leszállással. Az egyik nagyon betegnek látszott, 
a másik segített neki.

Steuer Sándor fuvaros éppen ott várakozott a forgalmi iroda előtt, valamiféle 
tüzelőanyag reményében. Nézte a vonatból lefelé igyekvőket. Megdobbant a szíve!

A nagyon beteg utas, a  csont és  bőr, az  ifjabbik Gruber Lajos volt, az  őt 
támogató fogolytársa pedig a csaknem egy évvel azelőtt vele együtt elhurcolt, 
szintén tizennyolc éves Filcz János.

Steuer Sándor feltette a  kocsijára a  nagybeteg fiút, és  elindult vele haza, 
az édesanyjához, ahol a rokon Csabon Jánossal ölben vitték be a házba.

A család összefutott. Ágyba fektették, ápolták, dédelgették Lalit. A fiú nem 
akart fájdalmat okozni édesanyjának, ezért amikor rövid időre nagybátyjával 
kettesben maradt, neki suttogta el, hogy a papa meghalt, és a Donyec-meden-
cei Kraszníj Lucs bányaváros temetőjében nyugszik.

Lali az est folyamán ágyban fekve még váltott néhány szót a családtagokkal, 
evett egy kevés grízlevest – amit az orvos megengedett neki.
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Hajnali négy órakor elvesztette az eszméletét. Az orvos már 
nem tudott rajta segíteni. A plébános feladta neki a haldok-
lóknak járó szentséget, és  a  fiú 18 évesen, harminc kilósan 
délután két órakor meghalt.

A katolikus világban másnap a halottak napja volt. A csa-
ládtagok számára hirtelen véget ért a tíz hónapos reményke-
dés, kettős gyászba roskadtak.

Akkoriban csak azokban a házakban nem gyászoltak, nem 
emlékeztek az eltűntekre, ahol az egész család elpusztult.

***
(Az összeállítás Bátorfi József: Golgota című írása alapján 

készült. In: Gödi Almanach, 2003., 339−343. oldal.)

A közvetlenül hazatérése után, 18 évesen elhunyt ifjabb Gruber Lajos
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A két családtag tragikus halála után az élet ment tovább… 
Az özvegy a Nemzeti Bizottságtól megkapta a férje politikai 
feddhetetlenségéről szóló igazolást, amely akkoriban szüksé-
ges volt a hadiözvegységi kérelemhez.

Epilógus
2016 nyarán egy üzenet érkezett a  József Attila Művelődési 
Házba:

„A nevem L. Z., és a néhai nagyapám sorsát kutatva jutottam el 
a »málenkij robotja« helyszínéhez, ahol eltemették.

Az ő sírhelyének közelében a mai napig áll még egy fejfa, amely 
alatt egy néhai felsőgödi lakos nyugszik.

Abban kérem a szíves segítségüket, hogy amennyiben van ada-
tuk, ismeretük az esetleges hozzátartozóiról, akkor annak szívesen 
átküldöm a fejfa fotóját a koordinátákkal együtt.
A felsőgödi lakos adatai:
Gruber Lajos
1902-ben született Budapesten (?), lakott Felsőgödön, apja Gruber 
Anton.
Kransznij Lucsba hurcolták el a málenkij robotra 1945 elején Göd-
ről.
1945. június 27-én hunyt el az ORB 1218-as lágerben.”

A képet továbbítottuk a leszármazottaknak, s most álljon itt 
mementóként az utókor számára.
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A felirat magyar fordítása: Sok magyart temettek el itt 1945 és 1949 között. 
Egyikük Gruber Lajos (1902−1945)
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GRŰNER CSALÁD

GRŰNER DEZSŐ (DÁNY, 1886−FELSŐGÖD, 1966)
Grűner Dezső népes családjával valószínűleg az 1920-as évek-
ben költözött Felsőgödre. Postai levélkihordóként dolgozott, 
és aktívan részt vett a helyi Önkéntes Tűzoltó Testület műkö-
désében. Fiúgyermekeit, sőt később fiú- és egyes leányunokáit 
is bevonta a testület munkájába.

1944. december végén a  német nevű családból Józsefet 
(1915), Klárát (1921) és Bélát (1923) jelölte ki a helyi polgár-
mesteri hivatal a „kis munkára”.

József, Klára, Béla, ifj. Dezső, a szülők és a kisebb lányok
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A három gyermek közül a legfiatalabb, Béla az út során eltűnt, feltehetően 
az életét veszthette. Erről a család minden bizonnyal hamarosan megkaphatta 
az értesítést, mert az alábbi kérvényekben Béla neve már nem szerepel.

A kormány által meghirdetett, kérvényezhető soron kívüli hazaszállítás ér-
dekében a pártok is tenni igyekeztek, így akartak szimpatizánsokat toborozni 
maguknak a választáshoz. Ebben az igyekezetben a fennmaradt dokumentu-
mok szerint a Magyar Kommunista Párt (MKP) élenjárva serénykedett. Lát-
hatjuk azt is, hogy abban az időben és később, az 1990-es évek elején kiadott 
kárpótlásoknál egyértelműen hadifogságnak nevezték a tényleges hadifoglyo-
kat és a civilként „málenkij robotra” elhurcoltakat is. Így az alábbi listában is 
csak egyéb irányú kutatások során győződhettünk meg arról, hogy az utób-
bi három személy kétséget kizáróan civilként került szovjet munkatáborba. 
Az első három személynél valószínűsíthetjük a tényleges hadifogságot.
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Nem lehet tudni, hogy az MKP akkori po-
litikai súlya miatt, vagy pusztán emberbará-
ti gesztusból, de a Nemzeti Bizottság a több 
száz kérelmező dacára, a vizsgálat lefolytatása 
után két héten belül kiadta a  szükséges iga-
zolást.

Az igazolások további sorsának követése, 
hogy egyáltalán kikhez jutottak el, s  volt-e 
valami eredményük, további kutatásokat igé-
nyelne.



143

Szvitka Géza 1947. március 2-án írt levelében említi Klárát, 
hogy ő is ott volt velük a bányánál. Grűner Klára 1944. de-
cember 29-től 1947. január 7-ig volt kényszermunkán.

Később a család gyermekei vezetéknevüket Gyarmatira vál-
toztatták. Gyarmati József, a későbbi tűzoltó parancsnok visz-
szaemlékezésében említi, hogy 1948-tól nevezték ki parancs-
nokhelyettesnek, tehát akkorra ő már hazatért.

A felsőgödi tűzoltószertár emlékházként való megnyitása 
előtt, a helyi tűzoltóság történetének részletes áttanulmányo-
zása során a munkatáborról semmilyen említés nem került elő, 
és  a  család sem hozta szóba ezt a dolgot. Egy másik elhur-
colt személy családtagjától szereztünk róla tudomást, s a tényt 
a  Gyarmati család is megerősítette. A  most közzétett bizo-
nyító dokumentumok a levéltári kutatások során kerültek elő.
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A HEINCZINGER CSALÁD

HEINCZINGER ANTAL 
(NAGYMAROS, 1927 – KRASZNIJ LUCS, 1945)

Németes nevét több helyen is 
hibásan írták.

Apja Heinczinger Márton 
(aki Nagymarosról szárma-
zott), anyja Ritzl Anna.

Az 1930-as évek elején 
a család Felsőgödre költözött, 
Antal itt kezdte az állami ele-
mi népiskolát.

Az értelmes, fogékony gye-
rek jó kezekbe került: tanító-
ja Traum (Szomolnoky) József, 
igazgatója Steibl (Somosi) 
Ferenc volt. Heinczinger Antal 
már az első osztályt is kitűnő 
eredménnyel végezte el.

Folyamatosan jó tanuló 
volt, az öt elemi után a Nagy-
marosi Polgári Iskolába ke-
rült, s  valószínűleg az  ottani 
nagyszülőknél lakott. A négy 
polgárit szintén kitűnően fe-
jezte be 1943 júniusában.

Ezután Budapesten tanult 
tovább, a  megmaradt besz-
kártos tanulóbérlete szerint. 
Építészmérnök szeretett vol-
na lenni.
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Még mindössze 17 éves diák volt, amikor 1944. december 
végén németes neve miatt elhurcolták. Többé nem tért haza.

Krasznij Lucs bányájában dolgoztatták több felsőgödi társá-
val együtt, szállásuk a bánya legfelső szintjén volt. Halálának 
körülményei ismeretlenek.

Családja és Felsőgöd község egy tehetséges, nagyreményű 
fiatalembert veszített el személyében.

Három évvel fiatalabb Anna húga is benne volt az  elhur-
colandók csoportjában, de Gádorosi Ferenc közbenjárására 
− a  leány 14 éves korára való tekintettel − a vasútállomásról 
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elengedték. Anna kisgyermekes anyaként tragikusan korán, 
itthon halt meg 1953-ban. A Nagyréti Tamás által megőrzött 
fényképe − a hátoldalára írt azonosító igazolással − a közel-
múltban került a fiához.

Szomorú arcú apja, Heiczinger Márton katonaként 1944 
decemberében a visszavonuló csapatoknál teljesített szolgála-
tot, így elkerülte a kényszermunkát. Túlélte a fiát és a lányát, 
híres ácsmesterként ismerték a környéken. 1968-ban még sze-
repelt a 45 éves Felsőgödi Munkásdalkör jubileumi tablóján. 
71 évesen, 1979. március 28-án hunyt el.
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Heinczinger Anna és édesapja, Heinczinger Márton
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JANTSKY LAJOS (DUNAKESZI, 1917−FELSŐGÖD, 1987)

Egy dunakeszi patkolókovács fiaként született 1917-ben. 
1942-ben nősült meg, s  akkor költözött Felsőgödre. A  kö-
vetkező évben született Lajos fia, a 2015-ben megjelent Gödi 
Almanachban (A 100 éves Felsőgöd krónikája) is megemlített 
’56-os felsőgödi srácok egyike.

Idősebb Jantsky Lajos nem volt katona, civilként került 
az 1945. január 1-jén a Szovjetunióba indított fogolycsoportba.

Már a vasúton utazott, amikor társaival Pusztamonostornál 
felfeszítette a vagon padlózatát, és a nyíláson át az éj folyamán 
többen is megszöktek.

A másnap reggeli létszámellenőrzéskor derült ki, hogy a 2000 
fogolyból néhányan hiányoznak. Az egyik szökevény tehát a fel-

sőgödi Jantsky Lajos volt, aki a közel-
ben lévő kukoricagóréban bújt el.

Az orosz őr azonban megtalálta, 
és  hátulról fejen lőtte. Jantsky össze-
esett, ám szerencséjére a  golyó csak 
megsebesítette. Ő holtnak tettette ma-
gát, s a földön maradt mozdulatlanul.

A vasúti szerelvény tovaindulása 
után a helybéli szemtanúk már temet-
ni készültek őt, amikor megszólalt, 
hogy nem halt meg, csak megsebe-
sült. A sebét bekötötték, s egy ottani 
idős asszony két hónapon át ápolta, 
s  csupán gyógyulását követően jöhe-
tett haza Felsőgödre.

Ezt a  sérülést, s  az azzal járó tes-
ti-lelki károsodást, megrázkódtatást 
egy életen keresztül hordozta. Nyug-
díjasként, 70 évesen halt meg 1987-
ben.Jantsky Lajos esküvői képe 1942-ben
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JERNEI GÁBOR
(SOLTVADKERT, 1925. FEBRUÁR 2. – GÖD, 2014. NOVEMBER 14.)

FIA, IFJABB JERNEI GÁBOR ÍRÁSA

Idősebb Jernei Gábor Soltvadkerten született 
egy ötgyermekes család legfiatalabb tagja-
ként. Nagy szegénységben éltek, ezért már 
nyolcéves korától dolgoznia kellett cseléd-
ként, majd később a Hangya Szövetkezet he-
lyi boltjában.

1944-ben a front közeledtekor felköltözött 
Pestre, mert onnan jobban tudta segíteni 
a  családját. Hetente hatalmas csomagokkal 
közlekedett Budapest és Soltvadkert között. 
A  főváros bekerítésekor Budapesten rekedt, 
és  a Vörösmarty utca 9. számú ház pincéjé-
ben vészelte át a  főváros ostromát. Itt talál-
kozott az első orosz katonákkal, akik doku-
mentumokat ígértek a férfiaknak, amelyekkel 

igazolhatják, hogy civilek. Ezért felkísérték őket az emeletre 
a papírokért. Dokumentumot nem adtak, ellenben a fegyveres 
katonák többet már nem engedték ki őket a lakásból.

Még aznap gyalog elindították őket Gödöllőre, ahol két 
hónapig embertelen körülmények között egy több ezres tá-
borban voltak. Semmiféle információt nem kaptak arról, hogy 
miért is vannak itt, és meddig tartják őket fogva.

Március 13-án egy ezer fős transzport tagjaként gyalog út-
nak indították, és 15-én Cegléden találta magát egy állandóan 
változó létszámú táborban. Itt már viszonylag elfogadhatóbb 
körülmények voltak, lehetett tisztálkodni, és ha keveset is, de 
naponta kaptak ennivalót.

Ebben a táborban működött egy különleges „posta” is: a pa-
pírcédulákra írt leveleket egy nagyobb kavicsra kötötték és át-

Idősebb Jernei Gábor
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dobták a kerítésen. A ceglédi asszonyok és gyerekek összeszedték és postára 
adták ezeket. A szögesdrót kerítésen többen is dobtak ki levelet, hátha az eljut 
a címzetthez, és tudják értesíteni a családjukat arról, hogy még élnek. A fog-
vatartottak néha csomagot is kaphattak tiszta ruhával és élelemmel.

Ceglédről 1945. május 9-én vagonírozták be őket, és egy hét vonatozás után 
értek a  romániai Foksányba. Ott egy hatalmas elosztótábor működött, ahol 
több százezer – egyes dokumentumok szerint az egymilliót is meghaladó szá-
mú − fogoly fordult meg.

Két hét várakozás után újra vonatra raktak egy csoportot és a moldáviai Bel-
cibe (ma Bălţi) szállították őket egy tífuszjárványtól megtizedelt fogolytransz-
port pótlására. Itt a háborúban megsemmisült cukorgyár és étolajgyár újjáépí-
tésén kellett dolgozniuk.
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1946 júniusában ismét vagonokba rakták a  csoportjukat 
és  elindították a  szerelvényt. Senki sem tudta, hogy hová 
mennek. Heteken át zakatolt velük a vonat kínos lassúsággal, 
s néha az volt az érzésük, hogy csak bolyong velük körbe-kör-
be. Útjuk legnyomasztóbb szakasza az ukrajnai bányavidéken 
át vezetett. Az itteni megállások, várakozások félelmet keltet-
tek mindenkiben. Minden újraindulás azt a  reményt éltette 
bennük, hogy ennél borzasztóbb hely ezen a környéken nincs.

És valóban! A  bányavidéken túljutva a  vonat déli irányba 
fordulva egy hatalmas tó partján haladt végig. Később tudato-
sult bennük, hogy az a „tó” a Fekete-tenger, és a már akkor is 
híres Szocsi üdülőváros melletti Szuhumi környéke lett az új 
táborhelyük.

Ott a fő feladatuk útépítés volt, ami csak kicsit volt komfor-
tosabb a donyecki bányamunkánál.

1947 elején hatalmasat változott egy kisebb csoport élete. 
Idősebb Jernei Gábor később így emlékezett vissza ezekre 
az időkre:

„Egy reggeli sorakozó alkalmával találomra kiemeltek 14 
embert közülünk, és  teherautóra raktak bennünket. Min-
denki csak találgatta, hogy mit csinálhattunk, miért minket 
választottak, és  hová megyünk egyáltalán. Néhány órai au-
tózás után egy nagy katonai anyagraktár udvarán kötöttünk 
ki. Két év után az első, bennünket emberszámba vevő mondat 
hangzott el a megérkezésünkkor. Több magas rangú katona 
társaságában egy százados fogadott minket, bemutatkozott 
(!), és elmondta, hogy itt nincsenek szögesdrótok, nincsenek 
kerítések, itt nincsenek őrök, itt számítanak a munkánkra.

Feladatunk a bázisra érkező anyagok elrakása, illetve szál-
lítmányok összeállítása volt. El nem tudtuk képzelni, hogy 
mivel érdemeltük ki mi tizennégyen ezt a munkalehetőséget. 
Az  adott körülményekhez képest szabadon mozoghattunk, 
élelmezésünkről magunk gondoskodhattunk. Ez az  állapot 
majdnem egy évig tartott.
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1948 márciusában egy százfőnyi, csak magyarokból álló 
csoportot szerveztek egy nagyon fontos út karbantartására. 
Mozgótáborban laktunk, ahogy haladtunk előre az út felújí-
tásával, úgy költözött velünk maga a tábor is. A csoportunk 
élelmezési vezetője lettem, így a munkám az élelem beszerzé-
se volt. A nyár vége felé egyre többször szóba került őrzőink 
között, hogy szeptemberre elérjük a várost, ameddig az utat 
fel kell újítani, ezért új tábor és új munka vár ránk. Szeptem-
ber közepén a mi százfős csapatunkat is beszállították a Szu-
humi mellett lévő egyik táborba. Hatalmas megdöbbenésünk-
re és megkönnyebbülésünkre ebben a táborban nagy erőkkel 
folyt a hazaszállításunk előkészítése.

Október első napjaiban ránk, magyarokra került a sor. Két 
napon át vagoníroztak be minket. Senki sem akart már le-
szállni a vonatról. Nem kellett már sem étel, nem kellett már 
WC-re sem menni, csak nehogy a vonat elinduljon nélkülünk. 
Több mint egy hónap alatt ért a vonat Magyarországra, Deb-
recenbe.”

Idősebb Jernei Gábor a  lehetőségei szerint valamennyi tá-
borból megpróbált leveleket küldeni a  családjának. A  tábori 
levelezőlapok közül sok nem jutott el Magyarországra, de ami 
megérkezett, azt máig őrzi a család.
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Az egyik rabtársa hamarabb hazaért a  fogságból. Levelet 
küldött a Jernei családnak, hogy Gáborról értesítse őket.
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Egy évvel később a szülők hivatalos értesítést kaptak arról, 
hogy hamarosan hazaérkezik a fiuk.
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1948. november 4-én Jernei 
Gábor Debrecenben megkap-
ta a díjmentes utazási utalvá-
nyát, amellyel haza tudott 
jutni. A vasúti menetjegyét is 
megőrizte egy életen át.

Soldvadkerten a  Hangya 
Szövetkezet boltjában dol-
gozott. Később felettesével 
együtt Gödre költözött azzal 
a  céllal, hogy itt folytatják 
a kereskedelmet.

Megnősült, három gyer-
meke született: Mária (1962), 
Gábor (1963) és  Katalin 
(1971).

A munkatáborokban tör-
tént dolgokról sohasem me-
sélt, még családi körben sem. 
Idősebb korában viszont le-
jegyezte a  gondolatait, hogy 
könyv formájában átadja 
unokáinak a történetét, amely 
akkoriban még százezreket 
érintett.

89 éves korában szerető 
családja körében hunyt el.
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KRANER LAJOS (BUDAPEST, 1910)

1945. március 7-én fogták el, feltehetően civilként. Értesítés 
a szumi körzetből jött róla: 134-4 láger, cukorgyár. 1946 au-
gusztusában megtalálásához felesége kért segítséget a Nem-
zeti Bizottságtól. Kraner Lajos további sorsáról nincs tudomá-
sunk.
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LELKES GYULA (MAGYARDIÓSZEG, 1922. JÚNIUS 12.)

Felvidéki menekült, levente volt. A  nyugatra telepítést 
megúszta, de az 1944. december 29-ei felsőgödi csoportos be-
gyűjtést már nem. A Szovjetunióban Nyikolajev (ma Miko-
lajiv) városába hurcolták. 1946 júniusában Papp Mária kérte 
a politikai megbízhatósági igazolást hazahozatalához. (Lelkes 
Gyula a telefonkönyv alapján ma fellelhető két Lelkes család 
egyikének sem rokona.)
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ÓVÁRI JÁNOS (BUDAPEST, 1920. NOVEMBER 12.)

Leszerelt katona volt, MÁV-segédtisztként dolgozott. Felső-
gödön, a Széchenyi utca 68. szám alatt lakott. 1944. augusztus 
20-án nősült, és nem sokkal később, az év végén a katonakö-
telesekkel együtt vitték el Felsőgödről „hadifogságba”.

Óvári János hazahozatala érdekében a  felesége politikai 
feddhetetlenségét alátámasztó igazolást kért és kapott a Nem-
zeti Bizottságtól. Anyja neve Schneider Anna volt.
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1948. február 26-án a Felsőgödi Nemzeti Bizottság tárgyal-
ta a német identitású személyek kitelepítési névsorát.

Ebben szerepelt özvegy Óvári Jánosné (született Schneider 
Anna) neve is. Kitelepítését a NB nem javasolta. 

Feltételezhető, hogy a katonákkal elhurcolt Óvári János né-
met nevű édesanyjáról lehetett szó.
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RITZL CSALÁD

DÖBÖR JÁNOSNÉ MANGER MÁRIA VISSZAEMLÉKEZÉSE

Nagyapám, Ritzl Antal ács Nagymaroson született 1902. má-
jus 2-án. Édesanyám, Ritzl Mária szintén Nagymaroson szü-
letett, 1926. április 5-én.

1944-ben Felsőgödön az Árpád utca 21.-ben laktak a csa-
ládjukkal. December 29-ére a Községházától kaptak egy ér-
tesítést, hogy közmunkára (vasútépítés) jelenjenek meg három 
napra, és váltóruhát hozzanak magukkal.

Ritzl Mária jobbról bátyjával, Antallal. Felsőgöd, 1942



164

A társadalmi munka helyett bevagonírozták őket, és a tehervagon elindult 
velük a  Szovjetunióba. A  vagonok hidegek, huzatosak voltak, középen egy 
lyuk volt vágva a padlózaton, hogy a dolgukat el tudják végezni. Útjuk vége 
a Szovjetunióban a Novi Dombasz-i munkatábor volt.

A többnapos út során rengeteget szenvedtek a hideg, az éhezés és a borzal-
mas körülmények miatt. Nagyapám az egyik alkalommal, amikor a vagon állt, 
leugrott, hogy elvégezze a  fal mellett a kisdolgát, de egy teherautó a  falnak 
nyomta, mert azt hitték, hogy szökni akar.

Valószínű, hogy ez okozta nagyapám korai halálát, aki 1945 szeptemberé-
ben meghalt. Novi Dombaszba érkezésük után nagyapámat és édesanyámat 
két különböző lágerbe rakták, ezért édesanyám csak később tudta meg, hogy 
meghalt az édesapja, akit a többi elhunyttal együtt közös sírba temettek.

Édesanyámék bányában dolgoztak. Szenet fejtettek. Se meleg ruhájuk, se 
rendes cipőjük nem volt. A viseltes vattaruha, amit adtak nekik, tetves volt.

A 18 éves, 45 kg-os édesanyám a 35-ös lábára kapott kalucsnit papírral töm-
te ki és dróttal erősítette a  lábához. A mínusz 20 fokos hidegben kis híján 
megfagytak. El lehet képzelni, hogy min mentek keresztül...

A barakkban, ahol laktak, fapriccsen aludtak. Se matrac, se párna, csak egy 
pokróc. Az  élelmezésük is tragikus volt: kása, híg burizsleves és  egy darab 
fekete kenyér, ami szinte ehetetlen volt. De ha túl akarták élni, akkor meg kel-
lett enniük. Nem csoda, hogy legyengültek, a fertőző betegségekben nagyon 
sokan meghaltak. Tífusz, hasmenés, vérhas stb...

Édesapám, Manger Márton, 1922. november 16-án született Szigetbecsén. 
Szintén 1944 decemberében hurcolták el. Egy lágerbe került édesanyámmal, 
és a szénbányában dolgozott ő is. A női és férfi lágerben is volt egy-egy kályha. 
Bár a bányából nem volt szabad szenet elhozni, a férfiak teletették a zsebüket, 
és a női lágerba is vittek, hogy tudjanak mivel fűteni.

Egyszer egy bányarobbanás következett be, ahol többen meghaltak. Másnap 
ugyanoda kellett volna lemenniük, amire apám nem volt hajlandó. Ezért be-
zárták őt. Több napig a hidegben, étel nélkül, le is betegedett…

Édesanyám ekkor már a konyhán dolgozott, és egy kicsit táplálóbb levest vitt 
apámnak. Törődésének következtében apám meggyógyult, majd fordult a koc-
ka, és édesanyám betegedett le. Akkor viszont apám törődött édesanyámmal. 
Sorsuk összefonódott. A bajban egymásra találtak és támogatták egymást.
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Elmondásuk szerint az egyszerű szovjet emberek kimondottan jó érzésűek 
voltak irántuk. Ők is nagyon szegények voltak. Később, amikor apámék már 
néha kimehettek a  lágerből, a helybélieknek nyújtott kisebb-nagyobb segít-
ség fejében jobb falatokhoz is hozzájutottak. A  friss fejes káposzta nyersen, 
a  krumpli héja megfőzve mennyei eledel volt számukra! Így teltek a hetek, 
a hónapok, az évek…

Az esztendők során több fogoly is párra talált, s olyan is előfordult, hogy aki-
nek gyermeke született, azt hazaengedték! Így született meg bátyám, Manger 
Márton 1949. szeptember 18-án a Novi Dombasz-i munkatáborban, és a szü-
leim 1949. november 4-én végre hazaértek.

Szüleim öt-öt évet töltöttek „málenkij robotban”. Soha nem politizáltak, bű-
nük csupán az volt, hogy német hangzású nevük volt. Ennyi megpróbáltatás 
után is becsületes emberek tudtak maradni.
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Az itthon maradt családtagokról
Nagymamám, Ritzl Antalné (Blehacsek) Bleharczyk Karolin 1905 áprilisában 
született Újpesten. Az ő testvére volt az elhurcolás során a férjéhez hasonlóan 
szintén elhunyt Bleharczyk Károly.

Nagymamám Felsőgödön, az Árpád utcában egyedül, jövedelem nélkül ma-
radt öt kiskorú gyermekével úgy, hogy várandóssága 7. hónapjában volt legki-
sebb gyermekével, Károllyal, aki 1945. február 7-én egészségesen megszüle-
tett. Nagykorú gyermeke, Antal ekkor már húszéves volt és nős. Ő segítette 
a családot, ahogy tudta.
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A kisebb gyerekek közül István 16, Magdolna 14, József 7, Erzsébet 6 
és Ferenc 3 éves volt. El lehet képzelni, hogy min mentek keresztül! De ez 
a rengeteg megpróbáltatás még nem volt elég. Újpesten a remiznél két villa-
mos összeütközött, és az egyik tömött villamos lépcsőjéről hanyatt esett, fejét 
beütötte és életét vesztette István, aki ekkor 17 éves volt. A nagymamát csak 
a gyerekek tartották életben.

Amint megjött a szomorú hír férjének elhunytáról, nehéz helyzetének eny-
hítésére azonnal elkezdte intézni a hadiözvegyi járadékot. Elsőnek meg kellett 
kérnie az igazolást saját politikai feddhetetlenségéről a Nemzeti Bizottságtól 
1946. május 20-án. Viszonylag gyorsan, június 3-án már kezében volt a papír.

Balról jobbra: Ritzl Ferenc, Ritzl Magdolna, Ritzl Antalné, ifj. Ritzl Antal, Ritzl József, Ritzl Mária, 
Ritzl Erzsébet, Ritzl Károly
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Az akkoriban elterjedt híresztelések alapján, talán tévedésből vitték el a lá-
nyát. A Nemzeti Bizottság segítségét kérte a hazahozatala érdekében, a politi-
kai feddhetetlenség igazolásával, melyet július 18-án kapott meg.

Lakhelyük, annak berendezése a sok gyermek ellátásához elég szűkös volt, 
ezért nagyanyám − társadalmi támogatásként − az akkori elhagyott javakból 
kapott segítséget. Az Elhagyott Javak Kormánybiztosságának kirendelt meg-
bízottja ezekért havi 12 forint díjat szabott ki. De ezt az összeget sem tudta 
előteremteni, és ezért a községtől társadalmi segítséget volt kénytelen kérni 
szeptember 25-én.

Ritzl Antalné a férje tényleges holttá nyilvánításáról szóló végzést a Váci Já-
rásbíróságtól 1972-ben kapta meg.
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Édesapám a hazatérte után tudta meg, hogy Szigetbecséről szüleit és három 
testvérét kitelepítették Németországba. Egyetlen batyut vihettek magukkal. 
Elvették a házukat, bútoraikat, földjüket, szőlőjüket, állataikat.

Édesapám szülei és egyik öccse már nem élnek. Másik öccse és húga a mai 
napig jó körülmények között élnek Németországban.

Apámat és édesanyámat a nagymamám fogadta be, a kis házban szorítottak 
nekik helyet. 1951-ben, második gyerekként én is megszülettem.

Szüleim, majd tanulmányaink befejeztével bátyám és én is a dunakeszi MÁV 
Járműjavítóban és annak jogutódjaiban kaptunk munkát, és onnan mentünk 
nyugdíjba. A családunk mindig összetartott, így sikerült az élet minden ne-
hézségeit túlélni. Az 1991-ben kapott kárpótlás vajmi kevés gyógyír volt az el-
vesztett évekért.

A boldog család
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STENGER MÁRIA, GALÁNTAINÉ (1924−1945?)

Húszéves volt, férjezett, banktisztviselőként dolgozott, ami-
kor német hangzású neve miatt elvitték. Értesítést kapott, 
hogy jelentkezzen a  Községházán. Öccse, Stenger György 
visszaemlékezése szerint egy dr. Juhl Marcell nevű ügyvéd in-
tézte az összeírással kapcsolatos dolgokat. György 15 évesen 
felajánlotta, hogy elmegy a nővére helyett, de az ügyvéd azt 
mondta, hogy a lány kell.

Amikor híre jött, hogy egyesek el tudnák intézni a hazajö-
vetelt, az édesanyja valakinek a javaslatára Budapesten felke-
resett egy nyilvánvaló szélhámost (állítólag egy színészt), aki 
a családi aranyakért cserébe megígérte a hazaszállítást. Persze 
nem történt semmi, és amikor a szomszéd, Szvitka Géza 1946. 
április végén hazatért, ő hozta a  szomorú hírt, hogy Stenger 
Mária, nem bírván a megpróbáltatásokat, elhunyt. 

Stenger Mária középiskolásként, majd már később a férjével
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Megjegyezzük, hogy később, 1948-ban 
a  kitelepítési listán Stenger András csonka 
családja is szerepelt, de mivel nem vallották 
magukat német nemzetiségűnek, a bizottság 
− egy szavazat ellenében − nem javasolta a ki-
telepítésüket.

***
(Az írás Stenger György visszaemlékezése 

alapján készült.)
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SZÍVÓS JÁNOS (NAGYKÁTA, 1920. OKTÓBER 21.)

Civilként került szovjet fogságba. Hazatérése érdekében fele-
sége 1946. június 23-án a Nemzeti Bizottságtól kérte politi-
kai magatartásának kivizsgálását. Szívós János további sorsáról 
nincsenek adataink.
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TÁBOR ISTVÁN (BUDAPEST, 1918) 

Postaműszerész volt. 1945 január elején vitték el Felsőgödről 
a katonakötelesekkel együtt. Sohasem volt katona, négy gyer-
meke maradt itthon.

Elhurcolása körülményeiről Erdélyi József interjújából van 
tudomásunk. Tábor Istvánt is ugyanakkor gyűjtötték be, mint 
Erdélyi Józsefet, és ugyanazzal a csoporttal indították útnak 
a Szovjetunió felé. 

Erdélyi József visszaemlékezésében így írja le az eseménye-
ket:

„− Amikor bevittek, ugyanabban a teremben hallgattak ki, 
ahol a háború előtt a Községházán jegyzőgyakornok voltam. 
Egy asztalnál ülve hárman kérdeztek: egy kétes hírű ügyvéd, 
egy orosz politikai tiszt és  egy mellébeszélő, hiteltelen tol-
mács: Neve? Apja neve? Születési adatok? Volt-e katona?

A másik helyiségben volt az egész csoport, egy fegyveres őr 
onnan már nem engedett ki senkit. (…) Közénk került Tábor 
István műszerész is, aki sohasem volt katona. Négy gyereke 
maradt itthon. A váci fegyházba kísértek bennünket.”

Tábor István családja 1946 júniusában kérelmet adott be 
a  fogságban lévő családtagjuk politikai megbízhatóságának 
igazolására, hogy ennek felhasználásával minél előbb haza 
tudjon jönni. A kért igazolást rövid időn belül meg is kapták.
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Másolat.

I G A Z O L V Á N Y.

 A Nemzeti Bizottság mai teljes ülése Tábor 
Istvánt, aki 1918. évben született Budapesten 
és Felsőgödön, a Bozóky Gyula utca 32. sz. alatt van 
a lakása, politikailag

n e m  k i f o g á s o l j a,

mivel nyilas és német cselekményekben nem volt bűnös.

  Határozatunk alapján nincsen kifogásunk 
az ellen, hogy a nevezett hadifogolyként hazatérjen.

  Felsőgöd, 1946. június 27-én

  NB elnök  NB titkár



178

VÖRÖS B. MIHÁLY (PÁHÍD, 1919. JÚLIUS 15.)

Kőszegen esett fogságba, 1945. március 28-án. Anyja neve: 
Kotlárik Rozália.

Vörös B. Mihály Moszkvában, a 334. számú fogolytáborban 
823 napot, azaz 2 év 93 napot töltött. 1947. június 29-én tért 
haza. A Magyar Népjóléti Minisztérium Hadifogolygondozó 
Kirendeltsége által kiadott igazolás szerint Göd, Ilkapuszta 
volt az elhagyott hazai lakhelye.
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AKIKNEK SORSA MÁIG ISMERETLEN

A málenkij robotra elhurcolt egykori alsó- és felsőgödi 
lakosok közül negyvennyolc személy nevét ismerjük. 
Közülük huszonketten a  Szovjetunióba tartó hosz-

szú út során vagy a kényszermunkatáborban elhunytak. Akik 
a  fogságból élve hazatértek, és  legyengült állapotukból fel-
erősödtek, családjuk körében próbáltak megnyugvásra lelni 
és erőt gyűjteni az előttük álló évekhez. Sokan közülük egész 
hátralevő életükben küszködtek a megerőltető fizikai munka 
és az embertelen táborkörülmények miatt szerzett betegsége-
ikkel.

A civilként fogságba esett és haza nem tért lakosok között 
tartjuk számon azt a hat személyt is, akiknek életéről, sorsá-
ról nincsenek ismereteink, de szintén a málenkij robotra elvitt 
és  a Szovjetunióban meghalt áldozatok között szerepelnek 
abban a  listában, amelyet a  Kegyeleti Bizottság tett közzé 
a  Gödi Körkép 1997. augusztusi számában. Ők név szerint: 
Bélés József, Bélés Józsefné, Csépi János, Csépi Jánosné, Horváth 
T. Gyula és Sátori Árpád. Velük kapcsolatban semmiféle doku-
mentumot nem sikerült felkutatni, még azt sem tudjuk róluk, 
hogy Alsógödön vagy Felsőgödön éltek-e.
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Az elhurcoltak utáni kutatások során az eddig ismerteken túl újabb nevek 
és  élettörténetek kerülhetnek még napvilágra. A  jelen kiadvány elkészítését 
megelőző levéltári feltáró munka során kerültek elő például azok az okmányok 
is, amelyek egy vélhetően alsógödi asszony táborbeli haláláról adnak hírt. 

A két orosz nyelvű dokumentumból kiderül, hogy egy Duna menti közben-
ső táborban 1945. április 7-én öngyilkosságot követett el az 53 éves, gyermek-
korától fogva szívbeteg D. M.-né, akinek holttestét egy, a tábor területén lévő 
kútban találták meg.

 Az orosz tábori felcser és egy fogolyként jelen levő magyar orvos által aláírt 
jegyzőkönyv, illetve a holttestet megtaláló szovjet katonai személyek jelentése 
szerint a nő többeknek beszélt öngyilkossági szándékáról, és  április 6-án is 
megpróbált véget vetni az életének: akkor a Dunába vetette magát, de meg-
mentették. Másnap reggel 9 óra tájban fedezték fel holttestét a tábori kútban.

Az eredeti, orosz nyelvű okmányok hátoldalán a tábori tolmács fordításában 
magyar nyelven is olvasható a ceruzával írt, elmosódott szöveg, amelyből elénk 
tárul az elhurcolt beteg asszony megrázó sorsának története.
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A Pest Megyei Levéltárban Alsógödi Nemzeti Bizottság PML. 
XVII.45.b./ Iktatatlan iratok néven nyilvántartott dokumentu-
mok között fellelhető okmányokat valószínűleg az elhunyt va-
lamelyik fogolytársa hozhatta haza Magyarországra. D. M.-
né fogságát megelőző életének és esetleges hozzátartozóinak 
felkutatása a jövő feladatai közé tartozik. 

Hozzá hasonlóan mások is lehetnek még, akiknek sorsáról 
egyelőre nincs tudomásunk. A  jelen kiadvány a 2017 febru-
árjában rendelkezésünkre álló adatok és információk alapján 
ad képet a Szovjetunióba kényszermunkára elhurcolt gödi la-
kosok sorsáról, ám ez a kép – reményeink szerint – a jövőben 
tovább árnyalódik majd. A helytörténeti kutatásokat folytatni 
szükséges.

UTÓSZÓ HELYETT

A kiadvány szerkesztői arra buzdítanak mindenkit, hogy 
ha információkkal rendelkeznek a  szovjet munkatáborokba 
kényszermunkára elhurcolt gödiekkel kapcsolatban, jelent-
kezzenek az alábbi elérhetőségeken:

A szovjet munkatáborokat megjárt és onnan hazatért, il-
letve ott életüket vesztett gödi áldozatok emlékét kegyelettel 
őrizzük.

A szerkesztők

József Attila Művelődési Ház
2131 Göd, Pesti út 72.
Telefon: (06 27) 532-160; (06 20) 485-4791
E-mail: szabo.zsuzsa@godimuvhaz.hu
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OLVASMÁNYOK A FOGOLYTÁBOROK
VILÁGÁRÓL

A szovjet munkatáborokban történteknek mára könyvtárnyi 
az  irodalma. 1973-ban Párizsban jelent meg első alkalom-
mal Alekszandr Szolzsenyicin hatalmas munkája, az Arhipelag 
GULAG − A  GULAG szigetcsoport. A  szerzőt még abban 
az esztendőben kiutasították a Szovjetunióból. 

Szolzsenyicin háromkötetes munkája magyarul először még 
a rendszerváltás előtt, kalózkiadásban jelent meg, majd 1993-
ban egymás után több kiadónál is, A GULAG szigetcsoport, il-
letve A GULAG szigetvilág címen. A magyar visszaemlékezők 
sorából mindenképpen meg kell említenünk Lengyel Józsefet, 
aki több mint tíz esztendőt töltött szovjet munkatáborban. 
Igéző című novellája mindannyiunk ajánlott olvasmánya. 
Szerényi Sándor Tizennégy év a  Gulágon címmel írta meg 
szörnyű élményeit. A táborokban folyó életről, az embertelen 
szenvedésről a visszatérő magyar foglyok közül mások mellett 
Karig Sára (Sarkövezet), Galgóczy Árpád (A túlélés művészete, 
Fények a vaksötétben, Az alagút vége) és Rózsás János (Keserű 
ifjúság) könyveiből is képet alkothatunk. S nem feledkezhe-
tünk meg a  Romániában született német anyanyelvű Herta 
Müllerről sem, aki 2009-ben irodalmi Nobel-díjat kapott 
a Lélegzethinta című lágerregényéért, amely egy kelet-ukrajnai 
láger rabjairól szól.

A szovjet fogság túlélői közül számos alkalommal vallott 
tízévi rabsága tapasztalatairól a 101. életévében idén elhunyt 
bencés szerzetes, Olofsson Placid atya is. Könyveit és a vele, il-
letve róla készült filmfelvételeket is ajánljuk a  korszak iránt 
érdeklődők figyelmébe.

Szovjetunióbeli fogsága történetéről a  gödi származású 
Gemer György is könyvet írt Ló voltam Brianszkban címmel.


