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Lágerek a Kemenesalján (l.) iX.; 

tízezrével 
Hat vagy hét éve lehetett, amikor Berzsenyi 
Dániel szülőfalujában, Egyházashetyén 
először hallottam Ambrus Lajos író bará
tomtól arról, hogy a második világháború 
után ukránokat tartottak a faluban szovjet 
felügyelet alatt. Rejtélyes halálesetekről, sí
rokról és belügyi szovjet tisztekről beszél
tek az emberek. - -

Sok víz lefolyt azóta a Hetye mellett 
csörgedező Kódó patakon, és az idő múlá
sával egyre több emlékszilánkhoz jutottam, 
amelyek arra biztattak, hogy segítségükkel 
megpróbáljam összerakni az igazságot. • 

Közel harminc emberrel készítettem 
hangfelvételt,, a munka során újabb közsé-

gek, majorok kerültek a képbe, újabb és 
újabb egyéni és kollektív tragédiák. 

A hadifoglyok közül - akiket 
hosszabb-rövidebb ideig Jánosházától 
északra, a kemenesaljai lágerekben őriz
tek - a legtöbben az ukránok voltak, 
ahogyan az áldozatok nagy része is az 
ukránok közül került ki: tarkón lőtt nők, 
kútba dobott, földhöz vágott csecsemők, 
kivégzett férfiak. A magyar polgári la
kosság és a helyi közigazgatás tehetetlen 
volt a menekülthullámmal és az igazolta
tótáborokkal szemben. „Rejtélyes erők" 
irányították abban az időben a Kemene
salját, olyanok, akikkel szemben még a 

Vas vármegyei orosz katonai parancs
nok is kis pont volt csupán. Ahogy a já
rási főjegyző írta a magyar belügymi
niszterhez 1945. június 23-án: „Az orosz 
vármegyei parancsnok kijelentette, az 
ukrán kérdés megoldása nem tartozik 
hatáskörébe, mert a celldömölki járás 
községeit magasabb helyen jelölték ki az 
ukránok gyűjtőhelyéül." 

Még be sem fejeződtek hazánkban a 
második világháború harcai, amikor a 
szovjet csapatok lázas lágerépítésekbe 
kezdtek a Kemenesaljának Celldömölk és 
Jánosháza közé eső, légvonalban alig tíz 
kilométert kitevő szakaszán. 

Inta-puszta 

Az első tábort Inta-pusztán (In-
taházán) építtetik fel málenykij 
robotra összefogdosott magyar 
polgári lakosokkai és katona
szökevényekkel. A Bat thyány-
Strattman-uradalom történeté
nek legsötétebb időszaka 1945. 
április 2-án kezdődött, és az év 
őszéig tartott. (A kastély ma a 
Vas Megyei Önkormányzat 
Pszichológiai és Rehabilitációs 
Intézetének ad otthont, sokan 
ismerhetik Benedek István 
Aranyketrec című művéből.) 

A tábort néhány nap alatt k i 
alakították: kihordták a kas
télyból a bútorokat, kiürítették, 
kisöpörték az istállókat, a mag
tárakat és a szénapadlásokat. 
Üres olajoshordókból fertőtle-
nítorészleget eszkábáltak,-''-vé--
güT az „önkéntesek" ^szöges
dróttal bekerítették a tábort és 
saját magukat...' • .->.<' 

Főleg osztrák területekről-

kaszolgálatost is ott tartottak. 
A munkaszolgálatosok több al
kalommal kérték a láger'veze-
tését, engedjék Őket szabadon, 
eredménytelenül. Több hóna
pot töltöttek a táborban, továb
bi sorsuk ismeretlen. 

Mesteri; 
megkötözött foglyod vagyok 

Intapusztátói déli irányban alig 
két kilométerre fekszik Mesteri 
község, ahol a Sitkén lakó Fel
sőbüki Nagy Györgynek volt 
tekintélyes uradalaia, zárt,, kő
ből és téglából készült bástya
kerítéssel, istállókkal, magtár
ral. 1945 nyarán ez a major is lá
gerré alakult át, valószínűleg az 
itt fogva tartottakkal töltötték 

'•fel az.intai tábort. Az egykori 
magtár ma is áll, nem fogott raj
ta az ido, és a magtároló padlá-
'sokat tartó festetlen fageren-
dák érdekes, ceruzával írt fel-

Bárány Béla 1945. május 25-
június 6. 

1945. V. 25-én zártak be ide" 
(név nélkül). . . 

Az inta-pusztai- és a mesteri 
hadifogolytáborok közigazga
tásilag a Nagysimonyi Kör
jegyzőséghez tartoztak. A 
nagysimonyi körjegyző a kö
vetkezőt írta 1945. július 21-én 
a celldömölki járás főjegyzőjé
nek: „1154/1945. számú rende
letére jelentem, hogy jegyzősé-
gem területén Mesteri község
ben van 2 hadifogolytábor, és- , 
pedig 1. Intapusztán, 1 pedig -Mártonja: 
Mesteriben a. ;Nagy-György: -siónk cselovék 
major területén. Ezen, tábó- . 
rokra vonatkozólag a létszá
mot pontosan jelenteni nem 
tudom, mert mind ez ideig a 
legjobb igyekezet mellett sem
miféle téren a táborral a tábor
parancsnokság merev elzárkó-

ismert szögesdrót kerítéssel. A 
nagyrészt magyar, kisebb rész
ben német, ruszin, román, bol
gár, szlovák foglyok java az is
ten szabad ege alatt, a lucerna
földeken, gödrökben „lakott", 
pár ezer embert az uradalmi 
épületekben szállásoltak el. Az 
egészséges, munkaképes fog
lyokat a jánosházi vasútállo
máson vagonírozták be - még 
ma is emlékeznek az idősebb 
kemenespálfaiak az őrök kia
bálására: szórok, cselovék, szó
rok, cselovék - negyvenfős cso
portokban, két kísérővel a 
szovjet lágerek felé. Legalább 
két alkalommal innen is indí
tottak gyalogosan foglyokat az 
intai táborba. A beteg, legyen
gült és idős embereket a szov
jetek „leigazolták" és szaba
don engedték. 

A járási főjegyző'jelenti 

zottsága miatt az érintkezést 
felvenni nem tudtam. Annyit 
tudok, hogy jelenleg Nagy 
György majorja üres, ellenben 
Intapusztán elég nagyszámú 
hadifogoly van még mindig. 
Becslésem és hallomás szerint 
ezen hadifogolytáborok létszá
ma külön-külön 5000-15000 
lélekszám között mozgott." 

Kerültek foglyok az intai M o I n á r I s r v á Q ( 8 3 ) N 

ateresztotaborba Martonfarol György uraság sofőrje volt, fe-
is, amely a környék legnagyobb l e s é g é v e ! együtt ma is Keme-
hadifogolylágere volt. nespálfán élnek. A bottal járó 

;v;Vj . • idős ember szinte, megfjatalo-. 
r ' s t ó a f e y s ^ - . s z a l a d , amikor bejárjuk az 

• • egykori majort: „Itt, ezekben az 
, épületekben is foglyot voltak -
mutat körbe.botjával a magtár, A martonfai major Felsőbüki 

Nagy Pál - Nagy György test
vére - egykori uradalma. Já
nosháza és Kemenespálfa köz
ségek között. Közel tíz hektá
ros területet kerítenek el a' jól 

az istállók és a trágyatelep felé. 
Meg ott kint is végig, a vasúti 
töltés aljában volt a kerítés. 
Ahol most állunk, itt volt akkor 
a borospince,*ézt a cselédházak 

(Graz, Leitersdorf, Frohniei- / i ratokat őriznek: > 
ten) érkeznek gyalogos csopor
tokban a foglyok. Egyes, a tá
bort megjárt szemtanúk ezres 
nagyságrendű konvojokról is 
tudnak. Intaházát áteresztőtá-
bomak használták az oroszok. 
Az itt összeállított transzporto
kat Celldömölkön vagoníroz
ták be és indították a G U L A G 
táborai felé. Az Intát megjárt 
túlélők visszaemlékezései sze
rint a táborlakók főként ma
gyarok voltak, de az oroszok 
osztrák és német katonákat is 
hajtottak ide, sőt több hónapig 
egy egész padlásnyi zsidó mun-

Mejer ;- Márton , /- honvéd 
1945.. Június': J~20..;jtt vol^;--
tam, Tótszerdahelyen születtem . 
1921-ben, Zala megyében, itt .'¬
szenvedtem két hétig a lágerba, - \ 

Takács Anna ukrán faszé, 
Szabó István,. Deáki, 1945. -

VI. 9. .. -
Éles Lajos szül.: 1924. no

vember 15. szerencsés és kedves 
tolvaj vagy (de ha már elértél el 
ne hagyj) tied vagyok, rabód va
gyok) megkötözött foglyod va- . 
gyok édesem • 

Deme László 1916. IX. 16. Itt ' 
volt 1945. V. 10. 

1945. május 25-én Apró Ti-
AS?erzá ,FgyEaís'ashetye x - -, . bor szkv. Mindszent, Csongrád" £ 
polgármestere^ " •*v.-^->«y-.-. megye ^ v ?; C e r u z á v a l i r t fel irat az é s j i k m a g t á r f a g e r e n d á j á r T " *® 
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A T Á B O R O K EGYKORI H E L Y E 

pincéivei együtt börtönnek 
használták. Ott fönt, a Bika¬

. dombon ásatták ki a latrinákat, 
olyan is előfordult, hogy a le
gyengült ember beleesett, az 
őrök meg rálapátoltatták a föl
det az élő emberre! Ott - mutat 
most keleti irányba a kastélytól 
- a gyümölcsös helyén, a nagy 
fenyőfa alatt van elásva kilenc 
ember, hat magyar, három né
met." (Március elején szeret
tünk volna fotókat készíteni 
Martonfán. Pista bácsit már 
hiába kerestük, örökre lehuny
ta szemét.) 

A martonfai magtár geren
dái szintén őrzik az itt fogva tar
tottak emlékét: 

„Dér Elemér zászlós, Buda
pest, Pongrácz utca 8. 1945. V. 
28.-1945. VII22." 

Az első emeleten a gerendán: 
egy ceruzával rajzolt szív, 
amelyből virág nyílik, alatta: 
„1945. V. 22. Székelyudvarhely 
megye, Farkaslaki Nagy Mózes 
honvéd, szüleien 1905. XI. 26. 
Itt járt 1945. V.22. 

Galambos őrvezető, Keszt
hely, 1945. V.22. • v< -

' ' •; Bödör József, IV. hó fa f f c í 
. ' A'fogvatartottak pontos szá

máról kevés adat van. Az egy
kori foglyok és a polgári lako
sok visszaemlékezései szerint 
korántsem kizárt, hogy az intai,. 
mesteri és martonfai lágerek
ben több tízezren raboskodtak/ ' 
Molnár Pista bácsi összesen 
hetvenezer főre teszi a Marton¬

' fát megjárt hadifoglyok íétszá-1 
" m á t . M a r t o n f a a b o b a i k ö r j e g y : , 

zoséghez tartozott. A bobai 
. körjegyző 1945..július 21-én a 

járási főjegyzőnek - a korabeli 
iratok tanúsága szerint - a kö
vetkezőt jelentette: „...a Ke-
menspálfa-Martonfap tisztái ' 
hadifogolytáborban a jelenben 
kb. 4-5000 " hadifogoly' van." 
Származás alapján nagyrészt 
magyarok, de vannak német, 
osztrák, jugoszláv, ruszin, ro
mán, bolgár és zsidó származá
súak is. (Martonfán például zsi
dókból alakítottak tábori zene
kart.) 

A celldömölki közkórház '- . 

* ! v á az. őrök J g í r e t c b ú r hoüv'; 

hamarosan úgyis kapnak iga¬
zolóiratot, és hazamehetnek. 
Az anyakönyvekben • nincs 
nyoma a hatalmas fogolyára
datnak, az egyetlen megtalált 
írásos bizonyíték a celldömöl
k i közkórház betegfelvételi 
naplója. 

Az idén lesz százesztendős 
az Egyházashetye egykori föl
desura, Felsőbüki Nagy Sándor 
által alapított kórház Celldö
mölkön. A világháború megkí
mélte az akkór dr Maráczi Jenő 
belgyógyász főorvos igazgatta 
intézményt, amely a betegfel
vételi napló adatai alapján az 
utolsó háborús évben a szoká
sos betegforgalomnak közei a 
kétszeresét látta el: 3008 be
jegyzés1 szerepel a negyven
ágyas kórház nyilvántartásá
ban. 

Közel ezer a hadifoglyokkal 
kapcsolatos bejegyzések .szá
ma. Az Észrevétel rovatban írt 
megjegyzések alapján a köz
kórház mellett ideiglenes kór
házak is működtek Celldömöl
kön: fogolykórház (szerepel 
„barakk-kórház"-ként is), 
Kirchner-ház, Bakonyi-ház. 

Az első, a hadifoglyok itt-
tartózkodására utaló bejegy
zést a 649. sorszám alatt talál
juk, 1945. IV. 13-án vették fel a 
Jandó József (1905) nevű, nős 
családi állapotú beteget, lak
helyként Pusztamagyarósd 
mellett ott szerepel: Martonfai 
fogolytábor. 

(A beteg még aznap elhalá
lozott, gyomorfekély és hashár
tyagyulladás volt a halál oka.) 
A kórházi dokumentumok 
alapján ő volt az egyetlen a 
martonfai hadifoglyok közül, 
aki Celldömölkön részesült or
vosi e U á t á s b a r i : ' ' i , ' ' ' ~ , ^ a ' ' ' ' * 

Az utolsó nyilvántartási: 
vett fogoly 2368. sorszám aía 
Schröder Erich (1902) evang*. 
likus vallású, nős kereskeck 
születési és lakhelye Quchwak 
a bejegyzés kelte: 1945. augus; 
tus 15. Maráczi igazgató koüc 
gáival mindent megtett azéri ' 
hogy a betegeket minél továbi 
tartsák a kórházakban, és ré 
szükíe - betegségükre és le 
romlott egészségi állapotukr: 
való hivatkozással - a hazabo 
csátást a szovjet parancsnok 
tói, Zemirhov alezredestől ki
eszközöljék. Az o r osi kar hu
manitását bizonyítja, hog\ 
több hétig tartot ták kórházak
ban a jelentéktelennek tűnő 
betegségben „szenvedőket ' ' 
gyomorsavtúltengéssel, gyo-

. morhuruttal, sőt kopaszsággal! 
A foglyok megmentésének 

másik módszere a betegségek 
eltúlzása lehetett; 81 napig tar
tanak bent 25-35 év közötti fia
talembereket szívbillentyűhi
bával, rákkal, tumorral, vese-
bajjal. Feltűnően sokszor for
dul elő a szifilisz és a különböző 
tífuszos, tébécés megbetegedé
sek. Ez utóbbiak nem az orvo
sok szolidaritását, hanem a va
lós állapotokat tükrözték. 

A betegfelvételi naplóban 
található az első írásos nyoma 
az ukrán menekültek megjele
nésének, április 13-i dátummal 
szerepel: .jKarev Olga (19) uk
rán nő." O az első ismert nevű 
személy abban a menekültára
datban, amelyben sokaknak 
még az a „szerencse" sem ada
tott meg, hogy eljussanak a 
GULAG-ra . . . 

: Folytatjuk • 4;,. 
••Z'T* Jl'MAJTHÉNYl LÁSZLÓ 



Lágerek a Kemenesalján (2.) 

A második világháború vége felé a szovjet csa
patok lázas lágerépítésekbe kezdtek a Vas me
gyei Kemenesaljának a Celldömölk és Jánoshá
za közé eső, légvonalban alig tíz kilométert kite
vő szakaszán. Ezekben a gyűjtő- vagy igazolta
tótáborokban próbálták megszűrni a szovjet 
hatóságok azt a sok-sok ezer - hazafelé tartó, 

zömmel ukrán és más nemzetiségű - hadifog
lyot és menekültet, aiknek nem sok esélye ma
radt, ha nem tudta hitelt érdemlően igazolni, 
hogy nem fasiszta. Április 22-én indult riportso
rozatunk élő szemtanúk elbeszélései és a száj
hagyomány felidézésével igyekszik képet alkot
ni a fogoly transzportok tragédiájáról. 

A szovjet belbiztonsági szol
gálat egységei a második vi
lágháború európai lezárását 
követően gyújtó- és igazolta
tólágereket hoztak létre a Ke
menesalján: Egyházashetyén, 
Bekenypusztán, Köcskön és 
az Izsákfa község melletti Bó
kodon. Itt folyt a németek ol
dalára átállt ukránok igazolta
tása és megsemmisítése. 

Egyházashetye 470 lelkes 
kisközség Vas megyében a 
Kemenesalján. Utolsó földes
ura, Feisöbüki Nagy Mihály, 
közel 1600 holdon gazdálko
dott, munkát adva a község
ben és a majorokban élő me
zőgazdasági zselléreknek és 
cselédeknek. Építészeiiieg ma" 
is páratlan a település köz
pontjában található városias 
jellegű főtér. 

Az itt álló uradalmi major 
(ma az egyházashetyei Ber-
zseayi Mtsz és a Sárvári Me
zőgazdasági Rt. tulajdona) 
bástyakerítésével, nagy tstálT 

ióíval, szénatirolóiva] és mag
táraival megfelelt a politikai 
rendőrség igényeinek. Itt ren
dezték be az egyik igazoltató-
tábort. Olyan élő szemtanú is 
van, aki úgy emlékszik, hogy a 
kőfal tetejére drótokat húz
tak, a legelő felőli részen szö
gesdróttal pótolták a kerítést, 
a kerítésen futó sodron veze
tékekbe áramot vezettek. 1 

Az igazoltató tisztek a két
szintes, barokk papiakba és 
magánházakba költöztek, a 
fontosabb helyeken - hét. év
vel a falu villamosítása előtt -
aggregátorral oldják meg a vi
lágítást. Az őrség géppíszto-
lyosokbóí és távcsöves puská
val felszerelt mesterlövészek
ből állt, nem sok esélyt hagy
tak a foglyoknak a szökésre. 

Az ukrán hadifoglyok ellá
tása valószínűleg megoldatlan 
volt. A legkönnyebben He
lyén tudtak élelemhez jutni, 
mivel magánházakba hordták 
őket kihallgatásra, érintkezni 

A szerző 
Egyházashetye polgármestere 

tudtak a lakossággal, volt al
kalmuk az éhezőknek kenye
ret kérni. 

Egyházhetye 1970-ben író
dott, a kor szellemét tükröző 
krónikájában a következőket 
olvashatjuk: „A háború befe
jezése -1945. május 9. - után a 
községben igazoltatóparancs
nokság - GPU - székelt, akik 
kihallgatták a Németországba 
eltelepült ukránokat, és dön
töttek további sorsuk felől. Az 
uradalom épületeiben, vala
mint az akkor még meglévő 
Újmajorban és Bekenypusz
tán több tízezer ukrán fordult 
meg a vizsgálat időtartamára." 

Kik voitak, honnan jöttek? 

Következzen egy kis kitérő 
arról, hogy kik voltak - lehet
tek - a kemenesafjai gyűjtőtá
borok lakói. Honnan keve

redtek ide, a világégés végjá
tékaként? (Az alábbi adalé
kokat Gosztonyi Péter, Svájc
ban élő történész, szakíró bo
csátotta lapunk rendelkezésé
r e . - A Szerk.) 

A német-szovjet háború 
során majdnem egymillió főre 
tehető azoknak az ukrán, fe
hérorosz, orosz és kaukázusi 
hegyi népek katonaviseltjei
ből szerveződő fegyveres egy
ségeknek a létszáma, akik 
előbb a Wehrmacht, később a 
Waffen-SS hadosztályainak 
kötelékébon a szovjetkommu¬
nizmus ellen harcoltak. A leg
ismertebb és számszerűen is a 
többséget alkotó; az Orosz 
Felszabadító Hadsereg 
(RDA) kötelékébe tartozott, 
melynek parancsnoka A. A. 
Vlaszov. a Vörös Hadsereg 
egykori altábornagya voít. Az 
RÍJA 1945-ben két gyalog
hadosztály, több kiképző 

zászlóalj és egy felállítás alatt 
levő repülőezred felett ren
delkezett. -Egyik hadosztálya 
1945 kora tavaszán Sziléziá
ban a támadó Vörös Hadse
reg ellen bevetésre is került. 
Sikertelenül, mert majdnem 
elvérzett. A divízió parancs
noka, Bunyacsenko vezérőr
nagy így önhatalmúlag kivon
ta maradék ezredeit a front
ról, és Csehszlovákián keresz
tül az amerikai hadsereg irá
nyába csoportosította át őket. 
Amerikai fogságba akartak 
jutni, ami nem sikerült. Május 
12-én Prága közelében felosz
latta hadosztályát, amelynek 
nagy része nem sokkal később 
parancsnokával együtt szovjet 
hadifogságba került 

Külön fejezet ebben a drá
mában Pjoti Nikűlejevics 
Krasznov és kozákjainak tör
ténete. Krasznov 1869-ben 
született Moszkvában, és 1918 
óta állt harcban a szovjetek
kel. A német-szovjet háború 
időszakában mint a doni ko
zákok atamánja egy önálló 
kozák köztársaságért szállt 
német támogatással Sztálin 
ellen harcba. Vlaszovot és az 

RDA-t megvetette. Negyven
ezer főhvi kozák seregévei a 
Wehrma'cht XTV. kozák lo
vashadtestét képezte. A hábo
rú vége az osztrák Linzben ér
te. Brit fogságba került. A 
hadtest létszáma ekkor már t i 
zenötezer fegyveresre apadt. 
Négyezer asszony és kétezer-
ötszáz gyerek is volt velük. A 
britek 1945 május végén 
Krasznowal együtt mind
annyiukat kiszolgáltatták a 
Vörös Hadseregnek. Tették 
ezt annak ellenére, hogy a kö
zel nyolcvanéves Krasznov 
soha életében nem volt szov
jet állampolgár. 

Krasznovot 1947. január 
17-én kivégezték Moszkvá
ban. A vád: kémkedés a né
meteknek. Vlaszov táborno
kot több társával együtt szin
tén Moszkvában ítélték halál
ra. 1946. augusztus 2-án 
akasztották fel őket a Ljubi-
janka udvarán. 

Megkondult a nagyharang 

A hetyei és a Jierye környéki 
^azoiíütótáborokba a régi, ak-
icor még kanyargós 84-es szá-

a WEM 1 mim 

Mai lá tkép Egyházashetyén FOTŰ- MOLLEA JUDIT 



mú főútvonalon, Borgáta köz
ségen keresztül érkeztek az uk
ránok, szovjet kíséret mellett. 

A porgátaiak közül ma is 
sokan emlékeznek az ukrán 
transzportokra. Vajda Lajos 
egy július eleji ukrán bejöve
telt idéz fel: „Július 2-3-án 
jöttünk haza, estefelé, hát 
halljuk ám, hogy húzzák a ha
rangot, mint az atyaisten! Jöt
tek az ukránok vagy háromez
ren! Az egész falu menekítet
te állatait, malacokat, tyúko
kat, amit lehetett, föl a padlá
sokra, mert az ukránok szigo-" 
nian ki voltak éhezve. Csak 
úgy döntötték be a kapukat 
ott. ahová be voltak szállásol
va. Azt beszélték, hogy Bajor
országból jönnek, néhány 
ruszki kísérte őket, nem sok. 
Voltak nők is, férfiak is ve
gyesen. Úgy emlékszem, a fér
fiak egyszínű katonai egyen
ruhát viseltek, mint nmilyet a 
Rommel emberei Íá*!ordtaii. 
Másnap terelték innen el őket 
Hetye íeté, Bekenybe, ott volt 
az igazóltátólágerük." 

Varga Sándor így emléke
zik: „Július elején kezdtük az 
aratást. Az első napon, csak 
úgy uzsonna tájban mentünk 
k i a mezőre. Reggel sose 
kezdtünk, rnindig csak dél
után, fokozatosan, hogy az 
ember ne kapjon egyszerre 
izomlázat. Az öregek marad
tak csak otthon. Mikor láttuk, 
hogy milyen sokan közeled
nek a 'falu-felé, hazaszalad
tunk. Mire hazaértünk, már 
ott voltak az ukránok is. > . 

Az Öregek beterelgették ad
digra a majorságba a libákat, 
tyúkokat, a kaput betámogat-
t ik , igaszeggel ütötték azok
nak a kezét, akik be akartak 
mászni rajta. Aztán amikor be
jöttek, csak mondogatták: mlí-
kam, mlíkam, mlíkam. Tudtam 
egy kicsit oroszul még a front
ról, mert ott is kellett kérni ezt-
azt, kenyeret, hagymát, tejet. 
Mondom neki: maiaka? Mire 
ő: ja, ja. maiaka. Hát, mondom, 
akkor kezdted volna úgy. hogy 
maiaka, ne mlíkázz itten, ha te
jet akarsz. Én úgy hallottam 
akkor, hogy ezeket az ukráno
kat az amerikaiak Öltöztették 
át tiszta új ruhába, úgy küldték 
őket haza. Hát, ugye, aki nem 
volt bűnös, az hazamenetelt, 
aki tetovált vagy bűnös volt, 
azokat kinyírták." 

A TÁBOROK EGYKORI HELYE 

^Celldömölk 

- A borgátatak tapasztalatai 
alapján az ukrán foglyokról a 
következő kép alakítható k i : 
nagy részük katonakorú férfi. 
Gyalogosan érkeztek Német
országból, és úgy is haladtak 
tovább a helyei lágerek felé. 

A daproszcsikok 

Egyházashetyén tíznél több 
magánháznál folyt az ukrán 
foglyok igazoltatása, ö tösé 
vel, tízesével kísérték őket a 
házaknál elhelyezett igazolta
tó GPU-sokhoz. Van olyan 
szemtanú Heryén^ aki úgy 
emlékszik, h o g y ö tiszteknek 
nevezték azokat, akik ezt a 
munkát végezték.. A D a rövi
dítéseket oly kedvelő kom
munista szakzsargon orosz 
nyelvéből származhat, mir»t a 
daproszcsik rövidítése. Dap-
roszcsik; - vallatótiszt, kihall-
gatótiszt. : . . . . . 

. A köcski és a bekenyi láge
rekről keveset tudunk. Köcsk-
röl annyi biztos, hogy a köz
ponti táborokhoz való közel
sége miatt eshetett a GPU vá
lasztása a hethéssy-felsóbüki 
majorra is. A major körül őr
tornyok vigyáztak a rendre. A 
falubeliek emlékeznek arra, 
hogy egyszer egy csoport uk
rán nő érkezett a lágerhez -
meglátogatni az ott őrzött is
merőseiket de nem enged
ték be őket. 

Krasznaja komnata 

Dr. Simon Ferenc néhai jegy
ző lakását elfoglalták a szov
jetek, mivel a család 1945 má
jusában tért csak haza Helyé
re. Nagylelkűen kaptak egy 
szobát saját házukban - igaz. 
géppisztolyos őr állt előtte -, 
sőt még önnön konyhájukat is 
használhatták. A kapura em

bernagyságú Sztálin-kép ke
rült, mellé őrbódét állítottak. 
A pincében büntetőbunkert, 
a tyúkóiban fodrászműheiyi 
rendeztek be. A jegyző lányaj 
Simon-Katalin kántomö idézi"" 
fei az akkor történtekét: „Na-~ 
lünk volt az irattáruk \s:, egy 
kicsi, keskeny szobánkban' pe
dig vörös szőnyeget terí tet tdc ' 
az ajtótól az ablakig, az ablak" 
alatt egy szoborszerűség TWt., 
kis léckerítés határolta. Od.v? 
jártak állandóan tisztele<>nT.1 

f€z nem lehetett más. miílt a., 
szovjet̂  laktanyákból jól is
mert krasznaja komnata, a lyí 1 

a generalisszimusz vagy h'ábo-
rús időben az adott ínmt pa." 
rancsnokának t szdTjrlSt n b k 
képét helyezték el.) „Cseresz-* 
nyeéréskor három . katofia:-

' lopni akart a kertünkben a 
ról, dera" tisztjük elkaptaWBF 
Hallottuk a lövéseket, oda l5t-" 
tek állítólag elásva a fa alá.. 
Nálunk nem folyt igazoltatás, 
de itt a köcski saroktól a iflfíj 
sodik házban igen, az egykori 
ispárúakásban. Az ellenőrzés 
után teherautóra rakták őket^ 
annyi embert, amennyi állya 
elfért egy kocsin. Lehettek 
égyen ötvenen, százan is. Hol 
ide. hol oda vitték őket kivé
gezni, hol az Újmajorba^hül a 
Csikászóba." - " 

A Kató néni által említett 
tömeges, „teherautónyi" ki
végzésekkel kapcsolatban kü-

. lönös, hogy azokat a foglyo
kat, akiket.gyalogos koíivp- t 

jókban kísértek Németorszjjg"-
tói Hetyéig, itt helyben „m$g--
autóztatiák". . -

Gyalogosan kísérték őket á 
vall a tó tisztekhez., az e l l e n 
zéseken átjutottakat gyalogos 
csoportokban indították a hat 
kilométerre fekvő bohai vas
útállomásra, fc^ 

. Folytatjuk ' \ • 
MAJTHÉNYI LÁSZLÓ 



•Lágerek a Kemenesalján (3.) 

A második világháború vége felé a szovjet csa
patok lázas lágerépítésekbe kezdtek a Vas me
gyei Kemenesaljának a Celldömölk és Jánoshá-
fa közé eső, légvonalban aligiíz kilométert kite
lő szakaszán. Ezekben a gyűjtő- vagy igazolta-
iótáborokhan próbálták megszűrni a szovjet 
hatóságok azt a sok-sok ezét- fra'.a\lé tartó, 

zömmel ukrán és más nemzetiségű - hadifog
lyot és menekültet, akinek nem sok esélye ma
radt, ha nem tudta hitelt érdemlően igazolni, 
hogy nem fasiszta. Április 22-én indult riportso
rozatunk élő szemtanúk elbeszélései és a száj
hagyományfelidézésével igyekszik képet alkot
ni a fogolytranszportok tragédiájáról 

"• János bácsi szuszog a konyha
asztal mellett, miközben a 

•megpucolt diót válogatja. Em
lékezés közben ujjaival el-el-
játszik a dióhéjjal, morzsol
gatja, zörgeti ujjai között. . .J. 
• JKözlowszky bácsit a máso-

ifik világégés sodorta - akkor 
még J an Kozlowszkyként, 
ahogy rokonai májg címezik 
otthonról a neki szóló levele-. 

.ket - Sárvárrá Léngyelország-
"• ból, ahol 1918-ban született. 
- Onnan került közel húsz tár

szabadott ám megállni bá^ 
mészkodni! Menni kellett to
vább, az- őr miatt. 

Ötször-hatszor biztos lát
tam ott halottakat, de talán 
tízszer is. Nagyon féltek ezek
től a tisztektől szegények, re
megtek! Tudták, hogy milyen 
sors vár" rájuk. Próbáltak ke
resztül futkozni a bástván, de 
elhurcolták őket. Aki bűnös 
volt, azt is elvitték, meg azt is, 
aki nem. Egyszer csak elvás
lak innét." 

gyeleK"; csaK igy 
• Őket á faluban, még mos: is so-
.kaaemiegetik segíiőkészségü-
_ket. A falusiakkal kialakult 
,h; -átságukat jellemzi az, hogy 
;J;*2-ben összegyűjtött pénzü-

^JcSfl 'egy szentképel vásárol
j a k , amelyet a templomnak 
;töon*ányóztak. János bácsi ér-
wekeseu, pergetve ejti a ma
gyar szavakat, és nyelvtudásá-
•irak köszönhetően sokszor tol-
^jnácsflí^a háború után a falu
ban a szovjeteknek. Az akkori 

-'lakásuk kenje a lágerig futott 
.-kir-viJgy nyárformán érkeztek 
vaz, ukránok. Sokat tereltek 

,ide, Bekeny is tele volt. meg itt 
/ lei:i major is. Nagyon sokat 

**i .girmlőttek a majornál is, meg 
•itt, a kertészkenben, ahol a 
.Na'gy." Mihály gyümölcsöse 

latrinába is sokat bele-
'3őrtélc,/meg Ott a Kódónál, kint • 

kőrises résznél is. Mivel kö-
zeMaktam, ki is tudtam volna 

-oda menni, de őrség állt min
denhol. A Berzsenyi Múze
umnál -a kanyarban, a Tom-
pös-féie háznál is folyt kihall-
ga;ás^. Amikor mentem a csar-
..apkba' reggelen te, sokszor lát
tam ott lepedővel, köpennyel 
letakart holttesteket. De nem 

halálra 
Mivel a tiszteket magánházak
nál helyezték el, a hetyei la
kosság jó kapcsolatot alakított 
ki a kényszerű „vendégeik
kel". Ők is hozzájárultak a há
ború utáni ínséges időkben a 
családi éléskamra feltöltésé
hez, hússal, cukorral, attól füg
gően, hogy mit tudtak zabrál-

ni. Összebarátkoztak a gyere
kekkel,' apró ajándékokkal, 
csokoládéval kedveskedtek 
nekik. Ennek köszönhető, 
hogy a kölykök viszonylag 
szabadon mozoghattak, néha 
kísérgették a náluk lakó kato
nákat, hisz érdekes, mozgal-. 
mas nyár volt az 1945-ös. Meg 
amúgy is unták már a madzag
ra kötözött autógumik von-
szolását a porban. 

Bejczi Ferenc hétéves volt a 
lágervilág idején: Nálunk is la
kott egy orosz tiszt, Viktornak 
hívták. Éppen akkor voltam 
elsőáldozó. Az oroszokkal kö
zösen ettük meg az ünnepi 
ebédet a kastély emeletén. 
Voltak ' ott magasabb rangú 
tisztek is, meg katonák laktak 
a kastélyban, akik az ukráno
kat ellenőrizték. Mint gyere
kek, kíváncsiak voltunk a lat
rinájukra, hogy mi is az a laírí- ' 
na? Az ukránokkal ásatták ki 

a bástya mellett, a Verebély-
báz felöli oldalon. Amilyen 
hosszú az. a kerítés, az múld 
latrina volt a park felől. Folya
matosan ásatták, és ahogy telt, 
úgy temettették be. Olyan há
rom méter széles lehetett, egy 
gerenda volt kereszttilrakva, 
arról végezték a dolgukaw 
Amelyik megtudta magát tar
tani a gerendán^ az.megállt, 
amelyik nem, az beleesett az
tán ott is maradt. Az akkori 
gyerekeszemmel, ha belegon
dolok én biztos láttam tizenö
töt, akik beleestek. Ennyit lát-... 
hattam akkor, amikor a kato
nák között játszottam. Olyan 
is volt, akit az őr lökött bete: 
Ha azt most kibontanák, talál
nának benne egypár csontot, 
sok bennmaradt. 

< Egyszer jöttek a Viktorért, 
mert a papkertben a baromfi-
ólhoz közeli cseresznyefán 
evett egy ukrán. A Viktor el
ment, én mint gyerek, meg 
szaladtam utána, nem törőd
tek velem. A fa alatt fogta a 
pisztolyát, föllőtt, az ukrár. 
úgy pottyant le, mini egy ve
réb. Akkor láttam életemben 
először, hogyan lehet egy em
bert ilyen egyszerűen kinyírni. 

A szerző • 
Egyházasheiye polgármestere Németh Alajos, a bekenyi szemtanú FOTÓ: MŰLLERJUD ÍT 

Egy másik alkalommal a 
ruszki őrök veszlek Össze, sza
ladtak a Viktorén, hogy le
gyen rendet. Amikor vissza
ért, anyám jelbeszéddel, két-
két ujjával rácsot mutatva kér
dezte tőic, hogy mi lett a vere
kedőkkel, becsukta őket? 
Viktor azt mondta, hogy nem, 
hanem kaput. Akik ott voltak 
és verekedtek, mind agyonlőt
ték. Mindegy volt nekik, hogy 

• ukrán vagy orosz. • -

Nem voltak mélyre ásva 

Szabó Isrván Egybázashetyén 
szintén még gyerek volt ab
ban az időben: „Én úgy tu
dom, hogy szanálóíibor volt a 
hetyei, innen vitték a bűnösö
ket kihallgatásra.. De ezek a 
kihaligatótisztek a saját kato
náik közül is sokat agyonlőt
tek. A Tompos-ház előtt azért 
lőttek agyon kettőt, men nem 
ének vissza este időre. Rájuk 
terítették a köpenyüket a lá
bukról lehúzták a csizmát és a 
bakancsot. Ide temették Őket 
a ker tészker tbe-mutat a Fel
sőbükiek egykori gyümölcsö
se és "veteményese fele. 

Száz ember biztosan van ott 
eltemetve. Amikor a háború 
után művelésbe fogták a terü
letet, csak úgy pörgette elő az 
eke a csontvázakat, men nem 
voltak mélyre ásva. A Gcrge-
Ivék házár akkor palánkkcrítés 
övezte. Volt az udvarukon 
vagy két-három kazal. Egy 
ruszki tiszt lefektetett a kaz
lakhoz három ukrán fehérné
pet, aztán járta őket sorba: 
lütty, Itttty, lötty. Mind a hár
mon végigment. M i a P. Bélá
val leselkedtünk, el is kapta a 
Bélát, adott neki egy marha 
nagy pofom. Piszkos dolgokat 
csináltak: amelyik ukrán fe
hérnép elkapta a bajt tőlük, 
azokat a kastély udvarában lő
dözték agyon. Felkapaszkod
tunk a kerítésre, úgy lestük, 
hogy mit csinálnak velük. 
Odaállították őket a gödör 
szélére, a szemüket bekötöt
ték, aztán tarkón lőtték Őket. 
Ott a fal mellett van egy tö-



megsír. Persze, amikor észre
vették, hogy leselkedünk, min
dig elzavartak bennünket." 

* A Vörös Hadseregben, el
fogadott volí a „háborús fele
ségnek tartása. Hetyén az uk
rán hadifogoly tisziek felesé-" 
geiből kerültek ki a szovjetek 
szeretói. Még ma is sokan em
lékeznek a faluban egy Mari
anna nevű ukrán nőre, aki a 
paplak emeletén lakó magas
rangú tisztnek volt a szerető
je. A nő hosszú, szép szőke 
haját minden nap befonatták, 
a tisztnek pedig a termőággal 
együtt hordták fel z cseresz
nyét a szobába... 

Sortűz Bekenyben 
Az ukránok tábora a major 
mögötti akácosban volt, a te
rülete nyolc-tízezer négvzet-
méter lehetett". Bekenyben a 
háború idején 10 család lakott,, 
a hetvenes éveknen költöztek 
be az utolsók Egyházashetyé-
re. Közülük egyetlen ember 
található ma a faluban - Né
meth Alajos. Elmondása sze
rint ők nem mehettek át a ma
jorból a lágerbe. Nem látott 
sern latrinákat, sern fertőtlení
tőt, azt sem tudja, hogyan élel
mezhették a foglyokat. Egy 
biztos: a majorra! átellenben 
volt egy lucernatábla, mellette 
pedig szarvaskerep. Az ukrá
nok a szarvaskerepet éhségük
ben teljesen lelegelték... 
. A bekenyi dombtól lelát

szott a faluig a mezon kitere
getett ruházatuk. 

Vajda Lajos 1945. június 28-, 
án vagy 29-én indult el Borgá-
táról Egyházashetyén keresztül 
gyalogosan a bobai vasútállo
másra. „Veres Péter bácsihoz 
igyekeztünk Pestre - mondja - , 
hogy egy épületet megszerez
zünk a parasztifjúság számára. 
Hetyén a falu közepén, ahol 
Boba felé elágazik az út, meg
állítottak az oroszok bennün
ket, kinyittatták a bőröndöt, 
ami koszt volt benne, azt mind 
elvették. Mégse fordultunk 
vissza, a hülye fejünkkel. Mi 
kor Bekenyhez értünk látjuk 

A TÁBOROK EGYKOR! HELYE 

^ C e l l d ö m ö l k 

Boba 

ám. hogy ott megint sok orosz 
van. csak úgy húztuk a fülün
ket, féltünk, hogy elfognak. 
.Aztán hét. vagy nyolc embert 
láttunk a major fölött, ahol az 
akácos kezdődik, úgy nyolc
van-száz méterrel beljebb az 
•úrtól végezték ki őket Hatal
mas sortűz volt. Akkor szigo
rúan megijedtünk, lehúzott 
nyakkal mentünk tovább, az
tán nekiálltuDk futni, meri fél
tünk, hogy még belénk lőnek." 

Naosütéses téli reggelen 
gyalogolunk a szikrázó hóban 
Döme László erdésszel a het
venes évek elején telepített f i 
atalos fenyves felé - fenyők 
állnak most az akácok helyén. 
Jó párszáz méter után, tisztá
son állunk meg egy rókavár
nál. Itt volt - mutat a dombra 
- a róka hozhatva fel a láb
szárcsontot. Emberé volt, 
nem házi- vagy vadállaté. Két 
helyei üú néhány éve a major 
előtti homokbányánál halán
tékon lőtt koponyát talált. 

Kihaligatóbázis 

Ma már csak a lehangoló han
gulatot árasztó két cselédház és 
néhány épület maradt a Pan
nonhalmi Főapátság hajdani 
uradalmából. Még Varga Imré-
né említette, amikor Bekeny
ben beszélgettünk, hogy itt is 
tartottak ám fogva ukránokat! 
A régi uradalom lzsákfa község 
mellett található, távolsága az 
egykori bekenyi lágertől az er
dei utakon körülbelül hat kilo
méter. 1945 körül 23-26 család 
lakott Bókodon, jóval több. 

mint Bekenyben, talán ennek; 
köszönhetem, hogy itt több sze-' 
rencsével járok. 

Horváth János 11 éves'volf! 
akkor, édesapja mezőőr volt a 
Bokodi uradalomban. „Ide 
negyvenöt nyarán kerültek az. 
ukrán foglyok, olyan nyár for
mán, csak ez az egy csoport 
jött, két-három ezren voltak, 
egy hónapig lehettek itt. Több 
istáÜó is volt még akkor Bóko
don, meg a magtár, a pajta -
oda szállásolták be őket. A fa
luban, Izsáktán is sokan vol
tak, de azokat nem őrizték. Az . 
erdőn keresztül tűntek el, cso
portokban, nem egyszerre, 
Hetye, Bekeny felé, úgv be
szélték, ott volt a kihallgató 
bázis. Dolgoztain sokat az er
dőn a Lendvai bácsi fiával. Ez 
a Lendvai bácsi akkoriban Be-
kenvben lakott, tolmácsolt is 
az oroszoknak. 0 mesélie egy
szer, hogy voitak olyanok, akik 
nem tudták igazolni, hogy ho
gyan estek hadifogságba, azo-. 
kat állítólag könyörtelenül ki-, 
nyírták. Ott a bekenyi major 
mellett közvetlenül van a feny
ves, ami régen akácos volt, oda: 

hordták ki őket. 

Azt mondta a Lendvai bá
csi, hogy ott ' tübb ezer ember 
van eltemetve, megásatták ve
lük a saját sírjukat, aztán bele-' 
lőtték őket, a következő cso
porttal meg beíemettelték, az-, 
tán az megint ásia a saját sírját. 
Ezt én. ugye, nem állítom, tet
szik tudni, csak a Lendvai bá
csi mesélte el egyszer. Igaz, 
nem igaz, én nem tudom. 

MAJTHÉNYI LÁSZLÓ 
Folytatjuk 



Lágerek a Kemenesalján (4.) 

A bekenyi erdő 
A második világháború vége felé a szovjet csa
patok lázas lágerépítésekbe kezdtek a Vas me-
~gyei Kemenesaljának a Celldömölk-és Jánoshá-

jlSu közé eső, légvonalban alig tíz kilométert kite¬
- ' vőszakaszán. Ezekben a gyűjtő- vagy igazolta

tótáborokban próbáiiák megszűrni a szovjet 
halóságok azt a sok-sok ezer - hazafelé tartó. 

zömmel ukrán és más nemzetiségű - hadifog
lyot és menekültet, akiknek nem sok esélye ma
radt, fia nem tudták hiteti érdemlően igazolni, 
hogy nem fasiszták. Április 22-én indult riport
sorozatunk élő szemtanúk elbeszélései és a száj-: 

hagyomány felidézésével igyekszik képe! alkot
ni a fogolytranszportok tragédiájáról. 

Izsákfán mesélték, hogy egy 
ukrán menekült - a szabad 
mozgással rendelkezők közé 
.tartozott, nem a foglyokhoz -
•amikor meghallotta, hogy itt 
\&n a GPU - felakasztotta 
magát a Horvát Ekkerék vé
céjében - '«-•' , , w ~ 

A martonfai idős asszonyok 
még ma is emlékeznek, hogy a 
GPU-sok bokszkesztyűt hord
tak, azzaí verték a foglyokat. • 

Helyén emlékeznek egy 
.Szánta 6PU-s őrnagyra, aki ke-. 
gyetlenségéről volt hírhedt: az 

; ; a i - ukrán, aki - meghallotta, 
j:-..nogy hozzá kerül kihallgatás

ra, már messziről ordított. . 
A hetyei bírót a jánosházi 

erdei úton megtámadta két uk
rán. A bíró lánya, Császár Je-
nőné Vécsey Erzsébet így idézi 
fel: „A jánosházi erdőn keresz
tül jött hazafelé édesapám lo
vaskocsival, két ukrán meg 
odaugrott melléje, el akarták 
vinni a lovakat. A Márkus Já-
noséknál lakott egy ruszki tiszt, 
meghallotta, hogy a papa segít
ségért kiabál. Az a ruszki tiszt 
éppen egy ukrán nőtt vitt haza 
biciklin. Ledobta azt a nőt és a 
papa segítségére sietett. Mire 
odaért, az ukránok már a zab
lát is eiszabták. Pisztolyt fogott 

. rájuk, aztán a lovakhoz kötötte 
őket Szegény papát jól fejbe 

- verték, szerencsére erős sapka 
volt rajta, az mentette meg. A 
kastély pincéjében volt a bör
tön, oda zárták be az ukráno
kat. A kapitány úgy elverte azt 
a két ukránt, mondta is, hogy 

1 nem mennek ki a pincéből él
ve! A GPU-sok ütötték-verték 
az ukránokat. Még a rendes 
orosz katonák is nagvon féllek 
tőlük." 

A foglyok lóhoz kötözése 
régi orosz módszer, amelyet a 

A szerző 
Egyházashetye polgármestere 

GPU és a gulag táborait fel
ügyelő OGPU (Objegyinnoje 
Goszundarsztvenoje Upravle-
nyije pri Szovjetye Narodnih 
Komiszarov SZSZSZR - az 
SZSZKSZ Népbiztosok Taná
csa mellett működő Egyesített 
Állami Politikai Főhatóság) is 
szívesen alkalmazott a konclá
gerekben is. (A koncentrációs 
tábor - koncláger - kifejezés 
magától Vlagyimir Iljics Le
nintől származik, 191S-ban al
kotta ezt a szót - a kivitelezés 
Sztálinra és Hitlerre maradt.) £ 

A martonfai magyar, német" 
stb. nemzetiségű foglyokat, 
akiket a gulagra irányítottak, 
már a táborban, a nyilvántar
tásba vétel után számmal lát
ták el, amelyet a hátukra kel
lett varrniuk. (A módszer nem 
szovjet; ezt a náciktc' vették 
át, a szovjet kényszermunkatá
borokban sokszor próbáltak 
tiltakozni a számozás ellen a 
politikai elítéltek.) 

A fej tarra bororválása is 
gulag mintára történi - Köcsk-
ről tudunk rá példát. Ennek a 
rossz higiénés körülmények 
miatt praktikus oka is volt. 

Martonfán a tábori zenekar 
megalakítása szintén szovjet 
lágerutánzás, a szerencsétlen 
hadifoglyok zenére indulhat
tak el a táborból a jánosházi 
vasútállomás és a kényszer
munkatáborok felé. 

Máig Bókodon lakik Kul-
man Istvánné, aki tisztán em
lékszik 1945 nyaráról egy vilá
goskék egyenruhás, jóképű 
szovjet tisztre, aki két gyönyö
rű szőke nővel lakott együtt. 
Kosztolánczi Lászlóné Kővöl-
gyi Ilona édesapja volt a pan
nonhalmi főapátság bokodi 
majorjában a gazda. Lili néni 
ma Izsákfán lakik. Megkér
deztem, emlékszik-e a kék 
egyenruhás szovjet tisztre? 

„Hogyne emlékeznék. Ahol a 
Mariska néni (Kulmanné - A 
szerző megjegyzése), abban a 
házban lakott két .szovjet nő
vel, színésznők voltak :vagy 
mik. Azt hiszem, valamelyik 
terhes is lett tőle." V ~ 

A celldömölki kórház 

A Borgotán keresztül hajtort 
ukrán menekülték Összetétele 

• nemek szerint a'visszaemléke
zések alapján:' egyharmaduk 

; volt a nő, a kétharmaduk férfi. 
A,lágerekben tartott ukrá 

nok mellett sokan'mozogtak 
szabadon a térség települé
sein, Celldömölkön, Izsákfán. 
A szabadban táboroztak és 
pajtákban, színekben laktak, 
míg tovább nem mentek. Ók 
lehettek azok, akik közül töb
beknek alkalmuk nyílt gyógy
kezeltetésre, így pontos képet 
alkothatunk róluk a celldö
mölki kórház betegfelvételi 
naplójából. 

Az első olyan ukrán, akit 
menekültként vettek nyilván
tartásba 1945. április 23-án, egy 
nő. (Meghalt a kórházban.) Az 
utolsót augusztus 23-án jegyez
ték be: egy 21 éves ukrán haja
don fiú gyermeknek adott éle
te t 1 .if - r í > . . ' s 

A 110 ukrán adatból a leg
több - 56 fő - a csecsemők és 
kisgyermekek száma, a néhány 
hónaposaktól a két és fél éve
sekig. Utánuk következnek a 
nők, negyvenketten. Meglepő
en a férfiakra utaló adat a leg
kevesebb, alig teszik ki a kór
házba kerültek 10 százalékát; -
12 fő. Közülük négyen április
ban, heten májusban kerültek 
kórházba, egy pedig augusztus
ban. Június és július hónapok
ban nem szerepel ukrán férfi a 
nyilvántartásban. 

A legtöbb gyermek június
ban került be - 26 - , utána jú
lius következik. 21 fővel. A 
legtöbb nő májusban 19, illet
ve áprilisban - 1 1 szerepel. 

Az 56, csecsemőket és gyer
mekeket tartalmazó bejegy
zésből 29-nél szerepel a szüle
tési helyre utaló adat. Egy ré
szüknél csak országot vagy or
szágrészt említenek - Auszt
ria, Felső Tirol. Sok a tévesen 
elírt (felírt helységnév, ame
lyet hiába keresünk a térképe
ken. Fonetikusan, kiejtés alap
ján írták őket le, de. még csak 
hasonló hangzásúakat sem ta
lálni a helységné vmutalókban. 

Az értékelhető bejegyzések 
alapján a menekültek egy ré
sze Németországból és Bajor
országból érkezett: Marburg-
bót, Münchenből.' 
• Több adatból is arra lehet 
következtetni, hogy a mene
külő t családok többsége .az 
Olaszországból Ausztriába 
tartó, úgynevezett „kozáktá
bor" elnevezésű menet oszlop¬

. hoz tartozhatott. (Felső Tirol, 
Lienz, Pack, St. Leonhard, 
Klagenfurt.) 

A gyerekek leggyakoribb 
betegsége a hasmenés, nőknél 
sok az abortusz és a vetélés. 
Celldömölkön sok ukrán nőt 
tartottak a hajdani rendház
ban. Ott is többen szültek, de 
a szovjet erkölcs alapján az új
szülöttek is fasisztáknak szá
mítottak, mivel „fasiszta" volt 
az anyjuk is, ezért a csecse
mők egy részét az udvari latri
nába, illetve a temető melletti 
gödörbe szórták. Az utóbbi 
„ tömegsír"-ban ötven-hatvan 
újszülött is lehet. 

Hova lettek a férfiak? 

A lágerekbe került foglyok 
számáról a hetyei falutörténet 
azt írja, hogy „több tízezer 
embert" ellenőriztek a hetyei 
táborokban. Van olyan vissza
emlékező, aki ennél is több 
ukrán fogolyról beszél. 

Talabér István Egyházashe
tye legidősebb férfi lakosa. 
1945-ben ő hozta létre a Kom

munista Párt helyi szervezetét, 
így jó viszonyban volt a szovje
tekkel. Pista bácsi akkor úgy 
tudta egy Rigov nevű kapi
tánytól, aki a jánosházi kato
nai körzet parancsnoka volt, 
hogy Egyházashetyén 27 ezer 
hadifoglyot ellenőriztek. (Sze
repel a kórházi napló 1946. évi 
adatai között egy Rikov Péter 
nevű 42 éves beteg augusztus 
2-án, foglalkozása: „orosz pa
rancsnok".) H 

Az igazoltatáson átjutotía-
kat gyalogosan kísérték a bo-
bai vasútállomásra. A bobaiak 
úgy emlékeznek, hogy 2-3 na
ponta érkeztek csoportok a 
délelőtti órákban. A bevago
nírozás előtt a foglyok megfü-
rödhettek a Marcalban. Für
dőruha természetesen nem 
volt náluk, mindannyian 
Ádám-kosztümben lubickol
tak a hűsítő vízben. Határo
zottan állítják a bobaiak, 
hogy a foglyoknak a körülbe
lül kétharmada volt a nő -
kétszer annyi nőt láttak, mint 
férfit. (A legenda szerint 
akadt egy bobai fiatalember, 
akí úgy vesztette e! a szüzes
ségét, hogy a vasúton lófrálva 
a kocsik között kiéhezett uk
rán nők rántották fel a.va
gonba.) 

Betegek, eltűntek, halottak 

A celldömölki kórház adatai 
szerint a 843 német, magyar, 
osztrák stb. fogolyból hatva
nan haltak meg,.a 110 ukrán
ból 13-an. 

Halottakat nyeltek el a lat
rinák Martonfán, Egyházashe
tyén és Köcskön. (Amikor a 
köcski latrinát betemették, a 
föl-fölbukkanó kopasz fejekre 
lapátolták-a földet, emlékez
nek a helyiek.) 

Martonfán, a régi gyümöl
csösben kilenc jeltelen sírban 
nyugszik hat magyar és három 
német állampolgár. (Valaki ré
gen pünkösdi rózsát ültetett fö
léjük, jól látszanak a sírhelyek, 
amikor a virágok nyílnak.) 

Hetyén a kertészkertben 
50-100 lehetett az oda elka-



A TÁBOROK EGYKORI HELYE 

part áldozatok száma. Elásták 
őket, mint a kutyát - emléke
zett egy idős asszony. Annyi 
sír van, annyi halott, hogy 
még! - mondja egy másik 
asszony. A Hetyén ismert 
szovjet katonai áldozatok szá
ma - akikkel szintén a GPU 
végzett: cseresznyelopás 4, ve
rekedés 4, elkésés miatt 
agyonlőve 2 vörös katona. 
, Köcskön, az ötvenes évek 
végén az egykori láger mellett 
focipályát alakítottak ki. Szán
tás közben „egy temetőre való 
csont" került elő, emlékezik 
az egyik falusi.. .. . - . 

Csoportos (7-8 fő) kivég
zést látott a bekenyi erdőnél 
június végén Vajda Lajos. 
Emberi csontok Bekenynél a 
következő helyeken fordul
tak kú a régihomokbányánál, 
a villamos transzformátor fel
állításánál (a két hely közötti 
távolság 150 méter), és az 
egykori láger helyén, az erdő
ben, a rókalyuknál. A róka
vár légvonalban a traföiól 
400, a bányától 550 méterre 
lehet. 

Béke volt vagy háború? ' 

Annyi bizonyos, hogy az ukrá
nok Vas megyei ellenőrzése és 
a lágerek működtetése már a 
világháború európai lezárását 
követően történt. A szovjetek 
természetesen a saját guiag 
törvényeiket alkalmazták a 
Kemenesalján is. Könnyen rá
sütötték valakire, hogy „fa
siszta" és akkor nem volt kö-
nyörület. (A gulag egyéb tá
boraiban is „fasiszta" volt 
mindenki, akit valaha is Né
metország tájékára sodorta a 
végzete - tudjuk Szolzsenyicin 
könyvéből.) 

Egyházashetye és a kör
nyező táborok egyszerűen kü
lönleges övezetnek számíthat
tak azon az 1945-ös nyáron. 
Egy Ausztriából Inta-pusztá-
ra került magyar hadifogoly 
írja, hogy amint a Hetyéhez 
közeli Duka községhez értek, 
korábbi őreiket megerősítet
ték és szigorú kíséretet kap

tak, csak úgy haladhattak to
vább Inta felé. 

Hét településen harminc 
idős emberrel vehettem fel a 
kapcsolatot, hosszú, kimerítő 
interjúkat készítettem. Gya
korta kérdezték a beszélgeté
sek során: Bekenyben is volt 
tábor? Bókodon is tartottak 
fogva ukránokat? 

Ugyanakkor nyolc egykori 
láger - Martonfa, Bekeny, Új
major. Köcsk. Egyházashetye, 
Inta-háza, Mesteri és Bókod -
helyszíneit jártam végig. 

Áz bizonyos, hogy amit itt a 
GPU elkövetett, döbbenetes, 
hisz a több ezer főt is elérheti a 
Bekenyben kivégzettek szá
ma, és ez ugyanolyan háborús 
bűntettnek tekintendő, akár a 
náci, akár a szovjet koncentrá
ciós táborokban történtek. 
Pontosan' megmondani talán 
már sohasem lehet, mit rejt a 
bekenyi erdő, mint ahogy vé
gül is azt sem tudjuk, mekkora 
lehetett a „megengedeti vesz
teség" békeidőben a szovjet 
politikai rendőrség gyakorla
tában. 

Nem könnyű ötven év táv
latából rekonstruálni a Keme
nesalján 1945 nyarán történte
ket. A kisközségek közelében 
felállított lágerek helye még 
könnyen meghatározható ah
hoz képest, ami a terület két 
legnagyobb lélekszámú tele
pülésén, Jánosházán és Cell
dömölkön történt. 

Egy 1964-ben keletkezett 
helytörténeti dolgozatban a 
következőket olvashatjuk: „A 
7000 lakosú Celldömölknek 
ebben az időben 40000(?) la

kosa volt, úgyhogy minden 
ház, minden mellékhelyiség, 
sőt minden padláson is negy
ven-ötvenen voltak' összezsú
folva. A létszámot még növel- • 
te, hogy a Nyugatról repatriá
lásra vonatokkal hazatérő uk
ránokat is ide irányították a , 
szovjet hatóságok.. 
- Sajnos ennyi idő távlatából j 
sok helyütt keverednek a fo- 1 

galmak (ukrán, katona, kozák, 
menekült, fogoly, orosz, szov
jet stb.). Jó példa erre a jános¬
házi jegyzőnek 1945. m*"' 
18-án tett jelentése a teü- . . 
dömölki főszolgabírónak: 
„303/1945. számú rendelethez 
jelentem, hogy Jánosháza köz
ségbe a napokban jelezték az 
orosz parancsnokságról, hogy 
20-25 ezer ukrán fog érkezni. 
A községben ezek elhelyezése 
leheleden. Az orosz parancs
nokság részéről a szálíáscsiná-
lás folyamatban van. A beszái-
lásolás ellen a parancsnokság
nál tiltakoztunk és meg sem 
hallgattak bennünket. Ma je
lentkezett az első gyalogezred 
részére szálláscsináló csoport, 
írás nem volt náluk, szállást 
csinálni az orosz parancsnok
ság nem engedett. Az érkező 
katonák részére 2800 darab 
kenyeret a községben le is 
raktak. Jelentésírás közben az 
ukránok első csoportja meg is 
érkezett. Főbíró úrtól segítsé
get kérek, mert ha az ukráno
kat, mind el kell szállásolni, 
akkor Jánosházán az élet le
hetetlen lesz." 

Folytaljuk 
MAJTHÉNYI LÁSZLÓ 



Lágerek a Kemenesalján (5.) 

A második világháború jégén a szovjet csapa
tok lázas lágerépüésekbe kezdtek a Kemenes
aljának a Celldömölk és Jánosháza közé eső, 
légvonalban alig tíz kilométert kitevő szaka
szon. Ezekben a gyűjtő- vagy igazoltatótábo
rokban próbálták megszúrni a szovjet hatósá
gok azt a sok-sok ezer - hazafelé tartó, zöm
mel ukrán és más nemzetiségű - hadifoglyot és 
menekültet, akiknek nem sok esélyük maradt, 
ha nem tudták hitelt érdemlően igazolni, hogy 
nem fasiszták. Április 22-én indult riportsoro

zatunk élő szemtanúk elbeszélései és a szájha
gyomány felidézésével próbált képet alkotni 
a fogolytranszportok tragédiájáról. A sorozat 
zárásaként Gosztonyi Péter, a Svájcban élő 
ismert történész világit rá a történelmi össze
függésekre; Sztálin, Churchill és Roosevelt 
megállapodása nyomán hogyan, milyen eszkö
zökkel „tisztították meg" Európát a ~,zovjet 
hatóságok a német csapatokkal kollaboráló 
körülbelül egymilliós, szovjet területekről to
borzott segédcsapatoktól. 

A nyugati hadtör ténelmi iro-
daiom alig emlékezik meg ar
ról, hogyan zajlott a második 
vi lágháborúban a német csa
patok mellett szinte mindvé
gig ki tartó szövetséges haderő 
- román, magyar, szlovák, 
Mussolini-féle olasz, horvát és 
szerb csapatok - roncsainak 
fegyverletétele. 1945 májusá
ban. Politikai vezetői ekkor -
részben ; - má r nem voltak 
ezeknek a csapatoknak. A fe
lelős ka tonák egyetlen célja 
arra irányult, hogy egységei
ket a brit vagy az amerikai 
hadseregek által ellenőrzött 
terüle tekre mentsék. A Vörös 
Hadsereg fogságába senki 
nem akart kerülni. , 

Azoknak a seregcsoportok
nak a tör ténetéről sem sokat 
tudni, amelyeknek legénysége 
és tisztikara jórészt a Szovjet
unió területéről toborzódot t . 
Körülbelül egymillió ember
ről van szó. Tú lnyomó többsé

gük szovjet állampolgár, és 
fogságba esésükig a Vörös 
Hadsereg katonái, tisztjei 
vagy tábornokai voltak. Nem
zetiségük szerint oroszok, fe
héroroszok, ukránok, kirgi¬
zek, tatárok és a különböző 
kaukázusi népek (például cse
csének) fiai. Kozákok is vol
tak közöttük, majd 40 ezer 
férfi. ' 

Nyugaton és Kéjéten eze
ket a Hitler Wehrrnachtjába -
később a Waffen SS-be - be
került szláv és nem szláv, de 
egykori sztálini alattvalókat 
tör ténelmiet lenül „vlaszovis-
t áknak" nevezték el. Vlaszo-
vis t iknak - A . A . Vlaszov 
szovjet al tábornagy után, aki 
1942-ben került német fog
ságba, és akit német-balti 
főtisztek győztek meg arról, 
hogy a Szovjetunió legyőzése 
orosz nemzeti hadsereg nél
kül nem valósulhat meg. Vla
szov igen komplikált alkatú és 

jellemű katona /olt . Bolse
vik, Moszkva 19-t 1 december: 
egyik védője, Sztálin kegyeit
je. A németek kezében azon
ban Húier bábjává vált. Orosz 
fasiszta lett belőle - állítom én 
ezt azok után is, hogy vannak 
ma Nyugaton 'és< Keleten 
olyan hangok, hogy Vlaszov 
„hőse" a megújhodott Orosz
országnak. (Vlaszov igen drá
mai életéről, harcairól és halá
láról magyar nyelven jóma
gam is készülök egy monog
ráfia megírására.) Addig is 
csak a legfontosabb: Vlaszov 
ugyan megalakíthatta 1944 
októberében Prágában - né
met asszisztencia mellett -
Nemzeti Felszabadító Bizott
ságát; parancsnoka lehetett 
egy körülbelül 200 ezer főnyi 
tíz hadosztályból álló Orosz 
Felszabadító Hadseregnek 
( R O A ) - amelyből a háború 
végén csak két teljes ér tékű 
hadosztály állt készen - , de lé

nyegében mellette még egy 
sor más Hitler-barát „orosz" 
seregcsoport létezett, amely 
Víaszovot nem volt hajlandó 
főparancsnoknak elismerni. 
Az öreg Krasznov tábornok 
kozák hadteste (a Balkánon 
tevékenykedtek) cs-;k 1945 
tavaszán volt hajlandó német 
nyomásra kapcsolatba lépni 
Vlaszowal Mások, mint pél
dául Kaminszky, vagy az Uk
rán Felszabadító Hadsereg 
( U F A ) vezetői, Vlaszovban a 
nagyorosz imperializmus kép
viselőjét látták, és a maguk ré
széről egy önálló független, 
Berlinre támaszkodó Ukraj
náért szálltak harcba 1944-
ben a Vörös Hadsereg ellen, 
amikor Sztálin katonái nyuga
ti irányban kiterjesztették of-
fenzívájukat, és ukrán földre 
léptek. De az UPA harcolt a 
hitleri Wehrmacht ellen is. 
Csak a magyar honvédséggel 
igyekezett a harcot elkerülni, 
mert tudta, hogy Horthy Ma
gyarországa nem kívánja Uk
rajnát leigázni. 

Vlaszov nagyorosz hadse
rege, a R O A mellett létezett 
még egy' féltucatnyi más 
orosz seregtest, például a 
nemzetiszocialista ideológia 
alatt álló Orosz Népi Felsza
badí tó Hadsereg vagy a galí
ciai Waffen-SS hadosztály, 
amelynek egyik zászlóalja 

Buda védelmében vérzett el 
1945-ben. 

A szovjet rendszer a hábo
rú befejezéséi követő hóna
pok során könyörtelenül le
számolt a németekkel kc-'a-
boráló és a szovjeteller.es po
li t ikai és katonai erőkkel . Jal
tában 1945. január végén szü
letett Sztálin, Churchill és 
Roosevelt között egy olyan 
megállapodás, amely arra irá
nyult, hogy az európai háború 
befejezése után - „repatriálás 
céljából" (!) - a Német Biro
dalom és szövetségesei terüle
tén található Összes szovjet ál
lampolgárt a nyugati hatal
mak átadják a szovjet szer
veknek. M i tudjuk: ezek Beri-
ja NKVD-marsall könyörte
len fogdmegjei voltak. 

Az 1945-46-ban Magyaror
szág különböző helyein létesí
tett NKVD-s táborok úgyne
vezett gyűjtő- és á tmenőtábo
rok voltak. A legkülönbözőbb 
„politikai bűnözők" kerúitek 
ide. „Vlaszovisták", a német 
hadifogolytáborokból .kisza
badított szovjet katonák 
(Sztálin szemében ezek is áru
lók voltak), az Ukrajnából 
1943-ban a németek által a bi
rodalomba toborzott ukrán 
férfiak és nők, akiket Saucker 
vagySpeer német miniszterek 
a hadiiparban foglalkoztattak 
fizetett munkásokként , a 

http://szovjeteller.es


Krasznov féle kozákok, aki
ket a britek adtak ki Ausztriá
ból a szovjeteknek; ukránok, 
akik a németek mellett har
coltak síb. N'emcsak férfiakat, 
hanem nőket és gyermekeket 
is, hiszen volt a .német Wehr-
maciitnak olyan segédcsapa
ta, ahol a fronthelyzet követ
keztében kiürített területek
ről a katonaként szolgáló fiú 
vagy apa családját is magával 
vihette. 

A szovjet hatóságok 1945 
után „kiváló m u n k á t " végez
tek. A szűrő táborokban -
amelyek nemcsak Magyaror
szágon léteztek - , spiclik és 
egyéb „segédeszközök" segít
ségévei hamar megtalál ták a 
Vörös Hadsereg ellen harco
tok katonai és politikai veze
tőit. Ezek nagy része Moszk
vában haditörvényszék elé 
kerül t . Bünte tésük a halál 
volt - mint például Vlaszov-
nak és társainak. S mellette 
még ezer és ezer más - a mai 
napig ismeretlen nevű - sze
mélynek. A többiek? Egy 
szovjet „ t ro jka" ítélkezett 
mindegyikük felett. A tárgya
lás, az í téletkihirdetés (ami 
ellen nem volt apei láta) álta
lában öt percet vett igénybe. 
A bünte tés? 10-15-20-25 év 
gulag-elzárás. 

Százezrek kerültek így 
Sztálin munkatáboraiba. Vagy 

Gosz tonyi P é t e r *," 

talán még többen. Útközben 
bőven aratoti közöttük a „ter
mészetes" halál. Az elkesere
désből elkövetett öngyilkos
ság. Sztálin szempontjából 
mindenképpen veszélyes ele
mek voltak - nem hiába szüle
tett meg 1945 után az a mon
dás: Sziálin két nagy hibát csi
nált a háború végén. Európá
nak bemutatta a Vörös Had
sereget és a Vörös Hadsereg
nek Európát . 

Azok, akik „Hitler kelet-

európai segédhadainá l" szol
gáltak, és életben maradtak 
a gulagon, 1955-ben- Hrus
csov jóvo l tábó l szabadul
hattak. Hruscsov volt az is, 
aki hatályon kívül helyezte 
az addig érvényes sztálini 
ukázt, mely szerint minden
k i , aki a német fasiszták 
fogságába került , potenciá
lis ellensége a szovjethata
lomnak. 

GOSZTONYI PÉTER 
Vége 


