


 

 1

 

  

SScchhmmiiddtt  JJóózzsseeff  

  
 

MMáálleennkkiijj  rroobboott    
11994455--4488  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berkenye 2013 



2 

 
 
 
 
 
 
 

A kötetet összeállította: 
Schmidt József és Árpásné Schlenk Judit 

 
Külön köszönet, mindenkinek, aki képpel, 

információval segítette az adatgyűjtést 
 
 
 
 
 
 
 

© Schmidt József 2013 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kiadja a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
2641 Berkenye, Kossuth utca 20. 

Tipográfia: Girasek Károly 
Készült 30 példányban Xerox eljárással 

 



 

 3

Előszó 
 
Tisztelt Olvasó! 
 
Ön olyan írást tart a kezében, amely leírja településünk múltjának 
fájó eseményeit, amelyek röviddel a  szovjet csapatok bevonulását 
követően történtek az 1945-ös esztendő elején. Berkenye köztudottan 
a második világháborúig olyan német ajkú település volt, ahol a la-
kosság többségét a XVIII. Században a Baden-Würtenberg tarto-
mányból ide települt keleti frankok utódai lakták. E kiadvány szerző-
je Berkenye története című könyvében  említést tesz a Málenkíj Ro-
botra történő elhurcolásról. Azonban fontosnak érezte, hogy ezt a 
témát részletesebben megvizsgálja, erről szóló ismereteit leírja, hogy 
az összegyűjtött anyagot az érdeklődők megismerhessék, és memen-
tóként megmaradjon az utókornak. 

Ezt a kiadványt igen fontosnak tartom, hiszen meg kell ismer-
nünk a múltunkat, a tényeket, adatokat, annak érdekében, hogy tisz-
tán láthassunk ebben a ma már történelmi kérdésben. Akik régóta itt 
élnek a településen, vagy innen származtak el, az évek során már sok 
mindent hallottak erről az eseményről, de így együtt igen sokkolóak 
ezek a tények, adatok emlékek. Hihetetlen, hogy ennyi év távlatából 
még tárgyi emlékek is előkerültek. 

Úgy gondolom, tartozunk azzal az áldozatoknak, elhunytaknak, 
és a még élőknek, hogy gyászukban, fájdalmukban osztozunk azáltal, 
hogy felelevenítjük szenvedéseiket. 

Próbáltak már falunkban a Málenkíj Robotról filmet forgatni, de 
pénz hiányában csak néhány interjú készült el, amelynek felvételei a 
falumúzeumban fellelhetők. 

Jó dolog, hogy ez a kiadvány megjelent, hiszen így nem kerülnek 
a feledés homályába a túlélők halálával az események, emlékek. 

Örülök, hogy az önkormányzat részéről segíthettem Schmidt Jó-
zsef önzetlen munkáját, amit ezúton is hálával köszönök településünk 
nevében. 

Árpásné Schlenk Judit 
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Berkenyei emberek elhurcolása és szenvedése 
 

Én dolgozni akarok. Elegendő 
harc, hogy a múltat be kell vallani. 
A Dunának, mely múlt, jelen, s jövendő, 
egymást ölelik lágy hullámai. 
A harcot, amelyet őseink vívtak, 
békévé oldja az emlékezés 
s rendezni végre közös dolgainkat, 
ez a mi munkánk; és nem is kevés. 
 

József Attila – A Dunánál 
 

 

A második világháború során Szovjetunió és Magyarország között 
egy kényszeregyezség arra kötelezte hazánkat, hogy jóvátételi mun-
kára 2-300 ezer embert biztosítson a szovjet területen a német hadse-
reg által okozott károk helyreállításáért. A magyar területeken élő 
német nemzetiségű lakosság köréből több mint 200 ezer személyt 
hurcoltak el munkára (málenkij robot) a mai Ukrajna területére. Ezt a 
kollektív büntetési formát a Nagyhatalmak is jóváhagyták. Ártatlan 
magyar emberek - kiknek német hangzású neve vagy német szárma-
zású volt - kerültek kényszermunkára. 

A hadi események folytán az orosz csapatok 1944. december 8-
án értek Berkenyére keleti irányból. Harcok nem voltak a községben, 
mert a németek még éjszaka tovább vonultak nyugati irányba. Az 
orosz parancsnokság a volt bíró házába rendezkedett be a jelenlegi 
Kossuth utca 24-be. A front távolodása kedvezett a hátvéd csapatok-
nak, akik igyekeztek a 0060-as (1. sz. melléklet) számú orosz hadipa-
rancsot végrehajtani. 
 
…0060 számú parancsa értelmében elrendelem az összes német szár-
mazású munkaképes személyek mozgósítását. 1. Minden német szár-
mazású munkaképes személy mozgósítandó és jelentkezni tartozik, 
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férfiak 17-től 45-ig, nők 18-tól 30 éves korig. …5. Mindazok, akik 
kivonják magukat a mozgósítás alól, a háborús törvények szerint 
felelősségre vonatnak – Hadbíróság fog felettük ítélni. Ugyancsak 
szigorú megtorlásban részesülnek családtagjaik és bűntársaik. 

- A Vörös Hadsereg1944. december 22-én 
 kiadott 0060 számú parancsa 

 
Az újesztendő tragikus napokkal kezdődött. Január 4-én a község 
vezetői orosz parancsra végigjárták a házakat, és 1-2 heti munkára 
toborozták a népet. Kilátásba helyezték, aki nem teljesíti ezt vagy 
megszökik azt agyonlövik, de a családját is büntetik. 5-én reggel az 
iskola épületében volt a gyülekező. (Akkor az iskola a mai óvoda 
helyén volt)  
 
Az orosz vezetők mellett az iskola igazgatója Tóth Péter kántortanító 
és Holma József helyi lakos, aki a tolmácsként működött közre, va-
lamint a helyi bíró Schlenk Jakab volt jelen. Mentességet a 3 év alatti 
gyermeket nevelő  asszonyok, illetve olyan személyek kaptak akik 
betegségük miatt ezt kérhették. A megjelentek között több házaspár 
is volt. Többeknek sikerült kimaradni a csoportból. Így járt édes-
anyám Schmidt Józsefné, akit az igazgató mentett meg.  

Déli harangszókor útnak indult az első csoport, melyet transz-
portnak is neveztek. Nem gondolt senki arra, hogy ez a „kis munka” 
több év lesz. Az oroszok a hazugságaikkal elaltatták az emberek 
gyanakvását. Fegyveres lovas katonák kísérték a csoportot, őket kö-
vették 3db ökrös szekérrel, rajta az élelem és ruha csomagokkal. A 3 
idős fogatos German János, Haffner Jakab, és Schmidt József aki a 
nagyapám volt.  

1945. január 6-án még szedtek össze lakosokat, 17 főt, akik utolér-
ték az előző napi csoportot, így összesen 82 személyt (2. sz. melléklet) 
hurcoltak el településünkről. Nőtincs községnél Bacsa József megszö-
kött, mivel ottani születésű volt, helyismerettel rendelkezett. 

Az időjárás rendkívül megnehezítette a haladást, mert sáros, 
lucskos, havas volt az út. Az uticélt csak az őrök tudták, de azt titok-
ban tartották. Az útvonal Nézsa – Szirák – Vanyarc – Apc – 
Rózsaszentmárton – Gyöngyös – Kál – Kápolna. Útközben pajtákban 
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töltötték az éjszakákat. Altsach József munkaszolgálatosokkal talál-
kozva lelépett, és több havi bujdosás után jött haza.  

Gyöngyösnél megszökött a zűrzavart kihasználva Godó Rózsa, 
Szegner Mátyásné, Hirling Ferencné, és Lónich Antal.  

Kál – Kápolna vasútállomására (3. sz. melléklet) az indulás után 1 
héttel érkeztek meg január 12-én. Itt már mindenki tudta a célt: 
Oroszország, kényszermunka. A Kál – Kápolnai lakosok sok élelmet 
vittek a bekerített részre a foglyoknak. Most már foglyok voltak, hi-
szen kerítés volt és fegyveres őrök vigyáztak rájuk. Az is nyilvánvaló 
lett, hogy csak a sváb lakosság köréből gyűjtötték az embereket. Itt 
látták a berkenyeiek, hogy csupa sváb származású emberek vannak 
ott: Zebegény, Nagymaros, Kismaros, Szendehely, Újhartyán telepü-
lésekről, Budapest néhány kerületéből, Vecsésről, Ikladról. 

Mielőtt a marhavagonokba csukták az embereket, még egy utolsó 
besorolást csináltak. Így elengedték Susek Annát aki betegségre hi-
vatkozott. A három idős fogatos is vissza indulhatott igazolást kapva 
a 100 km-es hazaúton, de fogataikat nem kapták vissza. 

A nagyapám egy levelet hozott titokban, mert ez tilos volt, 
Szegner Jánosné küldte a szüleinek, még most is meg van. (4. sz. 
melléklet) 

Amikor a vagonok megteltek a szerelvény elindult a messze tá-
volba. Az ajtókat az őrök kívülről bedrótozták. Ilyen megalázás még 
a koncentrációs táboroknál sem mindenhol volt.  
 
Indulás – viszontagságos utazás 
 
Élelmet, vizet csak nagyon ritkán, hosszabb megállóknál adtak be. 
Kályha volt középen, de tüzelő nem. A padlón kivágott lyuk volt a 
wc, férfiak, nők egymás előtt végezték itt szükségüket. 2 soros prics-
csen, csupasz deszkán ültek vagy feküdtek. Ha volt halott akkor azt a 
megállások alkalmával kidobták a vagonból. A hiányzó személyt volt 
hogy az ott szolgáló vasutassal pótolták. Egyszer ettek naponta. 
Éhezve, szomjazva, a hidegtől fázva egy hónapig utaztak.  

Az útvonal Nyíregyháza, Záhony, Raho, Máramarossziget, 
Adjud, Foksány, Mikolajev, Zaporizzsja, Dombaszi bányavidék, 
Donyecki szénmedence. (5. sz. melléklet)  
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Ezen a vidéken nagyon sok bánya volt, kitűnő feketeszénnel. A 
bányászok a háborúba voltak, ezért kellett ide a munkaerő. A magyar 
kormány jóvátételi munkára adta oda 250-300 ezer lakosát. A bánya-
vidék települései Berkenyétől kb. 1600 km-re vannak: Sztalinó (ma 
Donyec), Makjevka, Horlivka, Krasznij Lucs, Novasakti, Druskovka, 
Kramatorszk, Kalinovka, Nyitrovka, Nyikitovka, Gorlovka. 

 
A tábor 

 
Embertelen körülmények között lettek elhelyezve a foglyok, teljesen 
nyersfa priccsekre 3 szint magasan fabarakkokba. Mindenütt nagy 
hó, 30-35 fokos hideg és éhezés folytán hamarosan a tífusz betegség 
ritkította a sorokat. Elkeseredés és szomorúság között, az emberek 
gondolata azon járt, vajon hazajutunk-e innen, és merre van a magyar 
Haza ? A visszaemlékezők szerint a hitük adott némi reményt.  

A szétszakított családok itthoni része hallott ugyan a deportálá-
sokról, de fogalmuk sem volt merre lehetnek a családtagjaik. Az itt-
honiak rendszeresen imádkoztak az elhurcolt emberekért, s kérték az 
Urat hogy segítse haza a szenvedőket. Ebből az időből maradtak fenn 
olyan egyházi énekek, (6. sz. melléklet), amelyeket az emlékező ün-
nepségeken ma is énekelnek a berkenyei hívek.  

Visszatérve a lágerekhez, volt olyan láger (fogolytábor) amelyen 
látszott hogy már használták. Később, amikor a magyarok már tudtak 
pár szót oroszul, a helyiek elmondták, hogy itt német hadifoglyok 
voltak, csak már mind meghaltak. Amikor már egy kicsit tudták a 
nyelvet a foglyok, koldulni jártak, ami borzasztó dolog volt olyan 
embereknek, akiknek itthon sok mindenük megvolt. Sokat sírtak az 
idegen földön. 

Az orosz lakosság eleinte szidta a lágerlakókat, minek is jöttek 
ide, mikor nekik is alig jut kenyér, élelem. Fasisztáknak csúfolták 
őket. Amikor már szinte társalogni tudtak oroszul, akkor fogták fel, 
hogy őket idehurcolták és messze az otthonuk. Nagyobb részük 
együtt érzett a magyarokkal, segítették is őket tejjel, krumplival. Pa-
naszkodtak az orosz asszonyok is, kiknek férjét és gyerekeit elvitték a 
háborúba semmit sem tudva róluk. Sajnálkoztak a jószívű helyiek az 
éhező magyar fiatalok felett, képletesen a saját gyerekeiket látták 
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bennük. A szénbányákban 2 műszakban dolgoztak szörnyű körülmé-
nyek között 300 m mélyen. A széntárnákban állt a víz, kiegyenesedni 
nem lehetett, mert 80-90 cm magas volt a belseje. Ha nem jött fel a 
tervezett szénmennyiség a felszínre, csökkent a kenyéradag. A napi 
kenyéradag egyszeri evésre volt elég. Sok volt a baleset, a föld alatti 
tűz, a föld felett pedig a csillék vágtak le kezet vagy lábat. Sokan 
életüket is vesztették a balesetekben. 

A berkenyei elhurcoltak több lágerbe kerültek, amelyek elég kö-
zel voltak egymáshoz, de átjárási lehetőség nem volt, többségük a 
bányában dolgozott, de volt aki építkezésen, fűrésztelepen vagy vas-
gyárban végzett munkát. Közeli kolhozokba is jártak dolgozni. 

1945. május 17-én halt meg a berkenyeiek közül az első fogoly 
Zsufa Ferenc. A zenész Schmidt család 4 tagjából az apa meghalt, 3 
gyereke, akit szintén elhurcoltak nem lehettek ott a temetésén. A lá-
ger vezetői gyakran hitegették a foglyokat: „Szkora damoj”- hama-
rosan mentek haza! Ez csak álom volt egy jó ideig. Később a 
Vöröskereszt nyomására a beteg vagy sérült foglyokat haza kellett 
engedni.  
Hazatérés 

 
1945. október 8-án egy beteg transzport indulhatott haza, kb. 10-15 
közötti berkenyei fogoly került a szerelvényre. A vonatra élelmet 
nem adtak. Ennivalót lopniuk kellett a földekről, ahol a vonat meg-
állt. A hadiszerelvényeknek elsőbbségük volt a pályán, ezért a fo-
golyszerelvényeket volt ahol 1 napig is félreállították. 20-22 napig 
jött a vonat, amikor Debrecenbe ért. Útközben egy anya pár hónapos 
csecsemőjével is a vonaton volt. A gyermek az éhezés következtében 
meghalt. A nyílt pályán kitették az őrök a hóba. Ezt egy anyának 
Lovas Józsefnének végignézni igen tragikus volt. 

Debrecenben a Hadifogolygondozó Kirendeltség emberei poli-
tikai „szűrőn” engedték át a hazaérkezőket. Akinek a múltjában ki-
vetni valót találtak (SS szimpatizáns, grófi származás stb.) azt vissza-
tartották. A többiek igazolólapot (7. sz. melléklet) és csekélyke pénzt 
kaptak. Innen mindenki úgy ment tovább, ahogy tudott. Az első 
hazatérő Berkenyeiek 1945. október 31-én értek haza. Első útjuk a 
templomba vezetett, hálaimádságot mondani. Akinek családtagja 
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még Oroszországba maradt, azok szinte megrohamozták ezt a tizen-
valahány embert érdeklődve a többiek után. Bizony nem sok biztatót 
mondhattak a hozzátartozóknak. A hazatérők legyengült szervezetei 
nem bírták az étel utáni vágyat legyőzni. Négy hazatérő asszony éle-
tével fizetett érte, valamint a fogságban szerzett betegség is közreját-
szott halálukban. Berkenyei Andrásné, Fuchs Andrásné, Schlenk 
Józsefné, Schmidt Antalné valamennyien nem sokkal hazatérésük 
után haltak meg, valamennyien kisgyerekeket hagytak árván. 

Az első levelezőlapot (8. sz. melléklet) 1946. szeptember 15-én 
írta Gill József a családjának, ami hónapokon keresztül a Vöröske-
reszt által ért haza. 1947-ben már Berkenyéről is lehetett írni lapot, 
ha ismeretes volt a postafiók illetve a lágerszám. 

Lágerszámok: Makjevka 1047, Noasakti 1061, Krasznij lucs, 
Trudovka 1069, 1218, 1219. 

Az idő múlásával halottak száma egyre emelkedett. 11-en voltak 
akik nem tértek vissza a „Málenkij Robotból”. (9. sz. melléklet). Sír-
jaikat nem jelzi semmi, azt sem tudni hol vannak eltemetve. 

A túlélőknek is eljött a szabadulás, nemzetközi közbenjárásra. 
Nem egyszerre jöttek haza, mert nem egy lágerba volt minden berke-
nyei fogoly.  
 

Újra itthon 
 

Jött csoport 1947. augusztus 24-én, 1948. július 24-én. Volt olyan 
láger, ahol valamelyik orosz dolgozónak fényképezőgépe volt. Így 
tudtak fényképeket (10. sz. melléklet) hozni a túlélők. A hazatérők-
nek megtiltották a hatóságok, hogy bármit is mondjanak megalázá-
sukról. Csak szűk családi körben lehetett erről beszélni, sokáig meg-
bélyegzett emberek voltak. 

Nyilvánosan 1990-től kerültek köztudatba ezek az események. 
Minden évben január elején  megemlékezéssel tisztelegnek az elhur-
colás évfordulóján  berkenye lakosai a túlélőkkel együtt templo-
munkban, és az emlékműnél. Az elhurcoltak nyugdíjuk mellé vala-
mennyi kárpótlási pénzt kaptak, de ezt a sok szenvedést anyagiakkal 
nem lehet megváltani, kárpótolni. A 11 áldozatot pedig a családtagok 
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sosem tudják elfelejteni. Az elhurcoltak közül 2012. nyarán még 13-
an élnek. Heten máshol laknak, hatan pedig Berkenyén. Ezt a tragi-
kus eseményt, időszakot a mai napig nem említik a történelem köny-
vek. 

A II. világháborúban meghalt katonák és a málenkij robotban el-
hunyt áldozatok tiszteletére emlékmű (11. sz. melléklet) épült köz-
adakozásból a berkenyei templom felé vezető úton, amely 1990. jú-
nius 3-án lett ünnepélyesen felavatva. A hozzátartozók itt gyújthat-
nak gyertyát halottjukra emlékezve. 

2005. szeptember 24-én a Kál-Kápolnai vasútállomáson emlék-
művet avattak az elhurcoltak tiszteletére. A túlélők és az elhurcoltak 
utódai fejet hajtottak, és megemlékeztek a szenvedésekről az átélt 
borzalmakról, és az ártatlan áldozatokról. 

Az emlékműven olvashatók azoknak a településeknek nevei, 
akiknek lakóit 1945. januárjában itt vagonírozták be és innen vitték 
őket „Málenkij Robotra” Ukrajnába. (Az ünnepségről készült képek 
12. sz. melléklet) 

Az ünnepségről az egyik főszervező Nagymaros város lapjának 
2005. október 5-én  megjelenő számában részletes beszámolót olvas-
hatunk. (13. sz. melléklet) 

E sorok azért íródtak, hogy megmaradjon a múlt e szomorú 
eseménye, ne vesszen el a feledés homályában községünk 
történelmének ez a része, tisztán lássuk az eseményeket. 

Emlékezzünk tehát megbékélt szívvel és hittel építsük a jövőt. 
 
 
Mint előzőleg leírtuk jelenleg vannak még túlélők, azonban az átélt 
eseményekről és borzalmakról nem szívesen beszélnek. A további-
akban 2  visszaemlékezést olvashatnak. 
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Szegner Jánosné, Haffner Mária  
visszemlékezése 

 
 
Én is azok között voltam, akiket Berkenyéről Málenkij Robotra elvit-
tek 1945. január 5-én. A község elöljárói mondták meg, hogy kinek 
kell mennie, este jöttek erről értesíteni. Akkor arról volt szó, hogy 1 
heti élelmet és 2 váltás ruhát kell magunkkal vinni. Ki gondolta vol-
na, hogy olyan messzire Oroszországba visznek. 

Amikor már Gyöngyösre értünk ott megmondta a gyöngyösi nép, 
hogy a német ajkú lakosokat viszik, akkor már tudtuk hogy baj van. 

Január 9-én értünk Gyöngyösre, ezt onnan tudom, hogy onnan ír-
tam szüleimnek egy levelet és rajta van a dátum, mos is megvan 
még. Ahogy írtam úgy hullott a könnyem a papírra. Kértem drága jó 
szüleimet imádkozzanak értünk, hogy a Jóisten megsegítsen és még 
egyszer láthassuk egymást. Ott Gyöngyösön el is lehetett volna 
szökni, de mi nem mertünk a húgommal és sógornőmmel, mert fél-
tünk az oroszoktól. 

Berkenyéről egy hétig gyalog mentünk Kál-Kápolnáig, rossz idő 
volt, mindig esett a hó. Itt vagoníroztak be és marhavagonokban vit-
tek a  Szovjetúnióba. A lágerben fából voltak a priccsek, én magasan 
a harmadik priccsen voltam, nagyon sok volt a tetű. 

Amíg kint voltam Oroszországban, mindig a szénbányában 
dolgoztam, egész idő alatt lenn voltam. Úgy hívták, hogy láva, alatta 
folyt a víz. Vízben álltunk kalocsni volt a lábunkon amiben rongyok 
voltak. 3 műszak volt a bányában, ahová 18 létrán mentünk le. 

Voltak külön fúrómesterek, akik a robbantást intézték, mi ezt a 
robbantott szenet a hely szűke miatt hajolva, térdelve lapátoltuk rá az 
elevátorra, ami a csillébe vitte azt. Nagy nehéz csillék voltak amit a 
foglyoknak kellett tolni. 

Egyszer ellopták a bányalámpámat, ezért nagyon sírtam, az orosz 
munkavezető Luba nevű elment és lopott egyet nekem a német fog-
lyoktól, akik szintén a bányában dolgoztak a másik műszakban. 
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Sokat éheztünk. Volt hogy zöld paradicsomlevest adtak, mert 
nem ért be a paradicsom, legfeljebb rózsaszín volt, és pár szem buris  
volt benne! Volt, hogy vártam hogy ha mindenki evett nekem még 
jut-e belőle, ahogy az oroszok mondták „cufursz”. 

A kenyér az olyan volt mint a szivacs vagy szappan. Négyszögle-
tes, sötétbarna. Minden volt abban, árpa, zab, de búza nem. Mindig 
éjjel hozták a kenyeret, és akkor osztották, így még pihenni sem lehe-
tett. 1 napra 60 dkg járt, volt aki abban a pillanatban megette ahogy 
megkapta. Jártunk koldulni is. Egyszer elmentünk a közeli faluba, 
ahol bementünk egy házhoz. Ott odaültettek az asztalhoz a húgom-
mal együtt, és káposztalevest adtak enni. Amikor kifelé mentünk 
nagyon elkezdtünk sírni, mert eszükbe jutott édesanyánk, hogy mit 
szólna ha látna most. 

Szerencsére megsegített a Jóisten, és 1945 október 31-én hazajö-
hettem. 
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Debre Antalné Nerpel Katalin  
visszaemlékezése 

 
Én január 6-ánVizkeresztkor indultam el a második transzporttal. 
Úgy tűnik keveselték azokat az embereket akik előző nap útnak in-
dultak. Én először nem estem  bele, mert csak 16 és fél éves voltam, 
és 17 és 30 év közötti nőket vittek el. Aztán másnap leszállították 16 
évre a korhatárt, és a felső korhatárt megemelték, módosítás miatt a 
második nap 17 embernek kellet még útnak indulnia Berkenyéről, 
ahogy akkor mondták Málenkij robotra, köztük voltam én is. Kol-
bászt, szalonnát, kenyeret vittünk magunkkal, és ruhaneműt. A má-
sodik nap indult csoport Vanyarcnál érte utol az előző nap Berkenyé-
ről fegyveres oroszok által kísért embereket. Gyöngyösön keresztül 
mentünk, két  éjszakát töltöttünk Kál-Kápolnán, ahol az oroszoknak 
volt egy irodájuk egyenként hívattak mindenkit, és  ott már tolmács 
segítségével közölték, hogy a Szovjetúnióba visznek bennünket 
közmunkára, és lehet 1 vagy több év is. 

Január 11-én vagoníroztak be bennünket a Kál-Kápolnai vasútál-
lomáson, terelték a népet, 40-en kerültünk egy vagonba nők férfiak 
vegyesen, berkenyeiek, és marosiak is voltak ott, és más települések-
ről. Priccsek voltak a vagonokban, mikor elindultunk lelakatolták 
kívülről. Január 19-én  Romániai Adjud nevű településen leszállítot-
tak a vonatról, - mert onnan más volt a vonat nyomtávja - ott egy 
napig egy kastélyban voltunk utána utaztunk tovább. 1945. január 
31-én érkeztünk meg Kraszníj Lucsba, ahol  a nyílt pályán kellett 
leszállni a vagonból, innen ideiglenesen egy nagy régi épületbe vittek 
mert a barakkok valószínűleg még nem voltak készen, kb. két hétig 
voltunk itt. 

Utána kerültünk a lágerbe, négy század volt, a mienk volt a 4. 
század, itt 200-an voltunk 120 férfi és 80 nő. Vegyesen voltak ebben 
a  lágerben berkenyeiek, zebegényiek,  csömöriek, balmazújvárosiak 
és  nagyváradiak is. Főként német származásúak, vagy német nevű 
emberek voltak ott.  Két emelet magasan voltak a priccsek, mi össze-
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bújtunk, berkenyei lányok és plédet tettünk magunk alá, ruhákkal 
takaróztunk, hogy ne fázzunk. Mindenkit beosztottak a munkára, volt 
aki a bányába került, volt aki kőműves mellé, vagy fatelepre. Nekem 
szerencsém volt, mert láger takarítónak osztottak be. Egészen a nyár 
közepéig itt voltam, ekkor kitört a nagy járvány. 1946.  június 13-án 
én is súlyosan megbetegedtem tífuszt kaptam. Levágták a hajam tel-
jesen kopaszra, nagyon magas lázzal feküdtem 3 hétig, szinte 
önkívületi állapotban,  gyógyszert nemigen kaptam, néha adtak ki-
nint. A betegség annyira legyengített, hogy még  járni is alig tudtam. 
Amikor felépültem nyár volt, és szerencsére kikerültem a kolhozba, 
ott ennivaló is  jobban akadt, tök, paradicsom, uborka, volt hogy a 
kalászból kidörzsöltük a búzaszemeket, megabároltuk, és azt ettük. 

Sajnos sokat éheztünk, sokszor savanyú levesek voltak. A kol-
hozban a piros paradicsomot mind megettük, ha kukoricához jutot-
tunk akkor már örültünk, mert azt , ha más nem volt konzerves do-
bozban megfőztük. 

A munkavégzés helyeire mindig gyalog jártunk több kilométerre, 
itt már nem volt olyan szigorú az őrizet,  voltak akik koldulni is jár-
tak a környező településekre. Hamar megtanultunk oroszul, mert rá 
voltunk kényszerítve. 

Vasárnap nem kellett dolgozni, számon tartottuk az időt, a napo-
kat, arról is megemlékeztünk, amikor a berkenyei búcsú volt, sokat 
imádkoztunk, volt hogy a rózsafüzért mondtuk. 

1 évig voltunk Kraszníj Lucson utána elkerültünk Druskovkára, 
ez egy másik város, de itt már nem lágerben voltunk, hanem régi 
középületekben, ebben a városban volt egy vasgyár is.Itt már szaba-
dabbak voltunk, nem voltunk körülkerítve. Engem egy vasúti építke-
zéshez osztottak be, kimentem, de nem tudtam dolgozni, mindennap 
lázas voltam. 1946 májusában megállapították, hogy tbc-s vagyok, és 
azt mondták, hogy a következő csoporttal hazamehetek, gyógyszert 
nem kaptam, de ezt követően már nem kellett dolgoznom, így többet 
tudtam pihenni. Az 1946. októberében induló csoporttal azonban 
nem tudtam hazajönni ,mert a kocsi ami engem vitt az állomásra le-
késte a vonatot. 1946. december 13-án indult el betegekkel az ujabb 
vonat hazafelé, amin már én is rajta voltam. 
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A hazaérkezést megelőző napon éjszaka Vácon aludtam a pálya-
udvaron, mert nem volt már több vonat. 1947. január 7-én a hajnali 
vonattal jöttem  haza Berkenyére, nagyon hideg volt, nagy hó volt. 
Rajtam pufajka nadrág és kabát valamint usánka sapka volt, a hajam 
is rövid volt. Amikor hazaértem a szülői házhoz akkor semmit nem 
úgy találtam mint azelőtt volt, amikor beléptem a házba benyitottam 
a szoba ajtaját és elkiabáltam magam, hogy édesanyám, és egy ide-
gen nő rémülten nézett  rám. Kérdeztem tőle, hogy a szüleim hol 
vannak, Ő azt sem tudta kik a szüleim, hiszen engem sem ismert. 
Aztán megtaláltam a szüleimet, akiket míg én távol voltam kitelepí-
tettek a családi házunkból. 

A szüleim sem tudtak rólam, én sem nagyon tudtam róluk. 1946. 
decemberében kaptunk egy képeslapot, hogy írjunk haza, de én előbb 
itthon voltam, mint ahogy a képeslap megérkezett, mert az csak feb-
ruár elején jött meg. 

A mi lágerünkben a Majer Kati néni apja id. Lambek Mátyás halt 
meg, vérhasban, ez 1945. nyarán volt. A berkenyeiek sírt ástak, mi 
füvet, virágot, pokrócot tettünk a sírba. Koporsóba lehetett kivinni a 
halottat de eltemetni nem lehetett koporsóval együtt. A mi lágerünk-
ben más berkenyei nem halt meg, de sajnos többen meghaltak, nap 
mint nap, egy századorvos volt aki jött  ellenőrizni az embereket. 
Fürdési lehetőség nagyon ritkán volt, sokszor betetvesedtünk, és 
amikor a ruháinkat elvitték fertőtleníteni, volt hogy a priccsen pok-
rócba csavarva ültünk. Amikor az itthoni ruháink már leszakadtak 
rólunk, akkor ott katonaruhákat kaptunk. 
 
 
Sokszor elgondolkodom, hogy ezt a sok szörnyűséget, hogy tudtuk 
átvészelni, hogy tudtuk mindezt túlélni! Szerencsére a Jóisten haza-
segített, meggyógyultam, férjhez mentem és családot  alapítottunk 
férjemmel akit szintén elhurcoltak Málenkíj Robotra. Ő is fiatalként 
élte át ezeket a szörnyűségeket. 
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Mellékletek 
 
 
1. Katonai parancs 
2. Berkenyéről málenkíj robotra a Szovjetunióba elhurcoltak névsora 
3. Kál Kápolna vasútállomás korabeli képeslapon 
4. Szegner Jánosné levele szüleinek 
5. Donyecki szénmedence térképen, ahol a tábor volt. 
6. Az elhurcoltak éneke 
7. Igazolvány hadifogságból hazatért részére 
8. Tábori levelezőlap 
9. Berkenyéről elhurcoltak és ott elhunytak adatai 
10. Tábori emlékképek 
11. Emlékünnepség Berkenyén 2 kép 
12. Emlékünnepség Kál Kápolnánál 7 kép 
13. Nagymarosi újság részlete 
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Berkenyéről Szovjetúnióba  
Málenkij Robotra elhurcoltak névsora  

1945. január 5-6. 
 

1. Altsach József (szabó) útközben megszökött 
2. Bacsa József  útközben megszökött 
3. Bea János 
4. Berkenyei András 
5. Berkenyei Andrásné (Hirling Magdolna) 
6. Burik Mártonné (Schmidt Magdolna) 
7. Büki Józsefné (Virsinger Anna) 
8. Debre Antal 
9. Debre Antalné (Nerpel Katalin) 
10.  Debre József 
11.  Dombóvári Antalné (Lónich Rozália) 
12.  Dombóvári Mihály 
13.  Dvorszki János 
14.  Engelsdörfer Ferenc 
15.  Friesz József 
16.  Friesz Mária 
17.  Friesz Mátyásné (Lónich Erzsébet) 
18.  Fuchs Andrásné (Friesz Anna) ikres 
19.  Fuchs Andrásné (Friesz Erzsébet) 
20.  Fuchs Jakab (spác) 
21.  Fuchs Jakabné (Schmidt Kunigunda) 
22.  Fuchs József 
23.  Fuchs Mátyásné (Stolczenberger Mária) 
24.  Gál Mihályné (Schmidt Rozália) 
25.  German András (suszter) 
26.  German Antal (szabó) 
27.  German János 
28.  German József 
29.  Gill József 
30.  Godó Rózsa megszökött Gyöngyösnél 
31.  Grauszman Antal 
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32.  Grauszman György (fuksza) 
33.  Grauszman János (sördej) 
34.  id. Grauszman János (hajnizsa) 
35.  Grauszman József 
36.  Haffner Andrásné Schlenk Magdolna 
37.  Haffner Anna 
38.  Haffner János 
39.  Haffner Jánosné Haffner Anna 
40.  Haffner József 
41.  Haffner Józsefné (Nerpel Kunigunda) 
42. Hesz Ferencné (Ogel Magdolna) 
43. Hirling Ferencné (Szegner Magdolna) megszökött 

Gyöngyösnél 
44. Hirling János 
45. Hornicsekné (Schmidt Mária) 
46. Lambek János 
47. Lambek Jánosné Friesz Katalin 
48. Ifj. Lambek Mátyás 
49. Id. Lambek Mátyás 
50. Id. Lambek Mátyásné Hébel Anna 
51. Lambek Mihály 
52. Lónich Antal 
53. Lovas (Lónich) János 
54. Lovas (Lónich) József 
55. Lovasné (Lónich) Józsefné Lónich Rozália 
56. Löffler Ferenc (tisler) 
57. Mikolai Jánosné Fuchs Magdolna 
58. Neumann Mihály 
59. Neuman Mihályné (Fuchs Anna) 
60. Pfaff János 
61. Pfaff Károly 
62. Pfaff Mihályné (Genzelman Rozália) 
63. Reich János (honceriga) 
64. Reich Kunigunda (jokelc) 
65. Schlenk József (csontos) 
66. Schlenk Józsefné (Genzelman Mária) 
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67. Schmidt Antalné (Fuchs Magdolna) 
68. Schmidt János (tisza zenész) 
69. Schmidt Mátyás (zenész) 
70. Schmidt Mátyás (4 lány apja) 
71. Stacerli Antalné (Hébel Rozália) 
72. Stolczenberger Péterné (Schmidt Anna) 
73. Stolczenberger Ferencné (German Mária) 
74. Susek Anna betegség miatt haza küldték Kál-Kápolnáról 
75. Szegner József (svoma) 
76. Szegner Jánosné (Haffner Mária) 
77. Szegner Mátyásné (Engelsdörfer Erzsébet) megszökött 

Gyöngyösnél  
78. Török Péterné (Schmidt Mária) 
79. Valentin Antalné (Ógel Mária) 
80. Virsinger Mária 
81. Virsinger Györgyné (Fuchs Anna) 
82. id. Zsufa Ferenc 
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Kál-kápolnai vasútállomás 1945-ben 
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Donyecki szénmedence – Dombas bányavidék 
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Énekek 
Te tarlós föld, ha végigmegyek rajtad én, 
eszembe jut a régi zord idő. 
Nyár este volt, madár dalolt a fán, 
ott kóborolt a rab magyar leány. 
Megszólítnak, mért búsulsz te oly nagyon, 
mert nincs hazám, s messze van otthonom. 
Ott sír anyám, nem tudja hol vagyok, 
két éve már levelet nem kapott. 
Az életünk reménytelen, 
itt szenvedünk a messzi muszka földeken. 
Ó jó anyám a lelkem innét hozzád hazaszáll, 
elmondani, hogy lányod messze jár. 
 
És hogyha majd szenvedésünk végetér, 
nem ismer ránk szülő és jó testvér. 
A nehéz sors minket úgy összetör, 
mert mindig csak a honvágy gyötör. 
Jó istenünk nagyon kérünk, 
minden imánkat csak tehozzád emelünk. 
Magyar anyák, imádkozzatok ti is érettünk,  
hogy a ragságból már hazatérhessünk. 
 
-------------------------- 
 
Ha égből földre néz szemed, 
Anyánk, ha bút és bajt keres 
Ha nézed itt a föld porát, 
Ki jár itt véres Golgotán 
Magyarokra nézz, sorsuk mily nehéz, 
Ó szánd meg őket, vigasztalt őket, 
Viharban annyit szenvedőket. 
 
Óh Szűzanyánk, Te jól tudod,  
Nekünk csak szenvedés jutott, 
Vesd áldó két szemed reánk 
És felragyog még Golgotánk. 
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Magyarokra nézz, sorsuk mily nehéz, 
Óh szánd meg őket, vigasztald őket, 
Viharban annyi szenvedőket. 
 
Idegen földön, óh Anyánk, 
Hol nincs otthonunk és hazánk, 
A foglyok szíve haza sír, 
Szép magyar földre visszasír. 
Magyarokra nézz, sorsuk mily nehéz, 
Óh szánd meg őket, vigasztald őket, 
Viharban annyi szenvedőket. 
 
Kiket elföd más hon pora, 
S így nem jöhetnek már haza, 
Szívünk fohásza Hozzád száll, 
Könyörögj értünk Fiadnál ! 
Anyánk, reánk nézz, könnyünk mily nehéz 
Ó szánj meg minket, vigasztalj minket, 
 
----------- 
 
Ó nézz le édes Szűz Anyánk hű magyarjaidra  
Vigasztaló derűs napfényt adjál fiaidra  
Kegyelmes jó Anyánk tekints a foglyokra  
Ó nagyirgalmú Szűz Anyánk vezesd őket haza 
 
Messze idegen fogságba szenvednek fiaink 
Dícsérnek és álldanak hallgasd meg fiaid 
Ref. Kegyelmes… 
 
----------- 
 
Fájó szívvel emlékezünk a Ti szenvedéstekre! 
Akik ott a csatatéren meghaltak a veszélyben. 
Refr. Kik messze távolban idegen országban 
Nyugszanak közös sírban. 
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Koszorúkat sem vihetünk a Ti sirhalmotokra 
Mert nem tudjuk hol van a sir az 
Idegen országban. 
Refr: Kik messze távolban… 
 
-------------- 
 
Buzgó imával jönnek hozzád 
Bajjal sujtott hü gyermekid. 
Esdő imánk a menybe felszáll 
Nem szünnek meg könyörgeni 
Hogy férjeinket s a jó apát 
A hőn szerető gyermeket 
Segítsd haza szeretteinket 
S mindig áldják majd szent neved. 
 
Jó Szüzanyánk esengve kérünk 
Ne hagyd magukra gyermekid 
Anyai szived melegével óvjad segítsd szeretteid! 
Vezesd lépteik azon utra, mely otthonukba elvezet. 
Hogy kis családjuk hü körében  
Magasztaljanak Tégedet. 
 
----------------- 
 
Édes Jézus kérünk Téged hallgasd hő imánk 
Vezesd vissza gyermekeinket férjet s jó apát. 
Segítsd vissza otthonukba a sok szenvedőt, 
Hogy kis falunk templomába dicsérjenek ők. 
 
Jó Szüzanyánk esdve kérünk pártfogold 
Imánk nyerd meg kérünk szent fiadnál 
Mit szivünk kiván. Szerettünket segitsd 
Óvjad, hogy mi hamarább ölelhessük karjainkban 
Édes Szüzanyánk 



 

 29

Igazolvány hazatérők részére 
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Gill József levelezőlapja 
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Berkenyéről a Szovjetúnióba  
málenkij robotra elhurcoltak és ott  

elhunytak adatai 
 
Név              Születési idő Anyja neve  

Elhalálozás helye, ideje  
 
Dvorszki János 1926. október 11. Reich Mária  

Krasznij Lucs, 1946. október 18. 
Friesz József 1908. november 12. Stolcenberger Mária 

Krasznij Lucs, 1947. július 
Grauszmann János 1907. november 19. Hirling Kunigunda 

Krasznij Lucs, 1945. június 12. 
Grauszmann József 1910. január 2. Grauszmann Mária 

Krasznij Lucs, 1946. február 10. 
Haffner János 1928. január 14. Hirling Mária 

Krasznij Lucs, 1947. november 
Lambek Mátyás 1902. május 25. Löffler Magdolna 

Krasznij Lucs, 1945. június 16. 
Lambek Mihály 1925. június 8. Szegner Mária 

Krasznij Lucs, 1946. július 16. 
Lónich Antal 1928. július 6. Ogl Mária  

Krasznij Lucs, 1945. szeptember 10. 
Schmidt Mátyás 1903. július 29. Schlenk Anna 

Krasznij Lucs, 1947. február 12. 
Wirsinger Mária 1918. április 4. Maczkai Mária 

Krasznij Lucs, 1945. április 9. 
Zsufa Ferenc 1906. augusztus 28. Schmidt Anna 

Krasznij Lucs, 1945. május 17. 
 
Mindegyikük Berkenyén született, és utolsó lakhelye Berkenye 
volt. 
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Kraszníj Lucs 1945 Schmidt Magdolna és társai 

 
Karszníj Lucs 1947  Engelsdörfer Ferenc és Lambek Mátyás 
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A berkenyei emlékmű felavatása 
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Kál-Kápolnai ünnepség képei 
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