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70 éve történt… 

Jósvafőről szovjet kényszermunkán: nagyapám fogságának története 

 

 

„1948. szeptember 18-án krumplit ástunk a Tarjányi-kertben. Gyerekként iskola 

után már mi is ott voltunk, segítettünk zsákokba szedni a földből kifordított és 

száradni kiterített krumplit. Közben odajött egy cigányasszony, a Barnus Gizi, hogy 

jaj tessenek jönni, mert Béni bácsi jön haza a fogságból, egy szekéren hozzák a színi 

vasútállomásról. Erre nagyszüleim, édesanyám és mi gyerekek is kapákat, kosarakat 

és zsákokat a földre dobva futottunk hazáig...” Az elmúlt évtizedekben Dely 

nagyapám kényszermunkatáborból való szabadulása kapcsán gyakran hallottam ezt 

az idén éppen hetven éves történetet. Gyermekkoromban családi összejövetelek 

alkalmával eleinte maga nagyapám, később nagymamám mesélt a részletekről, most 

pedig – kérésemre – anyukám emlékezetében elevenedtek meg a hazatérés 

megrendítő pillanatai. „Nagyon soványan érkezett haza a szovjet lágerből, 

mindössze 36 kg volt a testsúlya. Ráadásul egyik ujját egy nem kezelt sérülés miatt 

érzéstelenítés nélkül levágták, melyet abban a bányában szerzett, ahol közel négy 

évig kényszermunkán tartották az oroszok.” – folytatódik a családi történet… 

Persze minderről sokáig csak szűk családi körben lehetett szót ejteni, mert a 

megfélemlítések következtében az „amiről nem beszélünk, az nincs” politikája miatt 

a túlélők nyilvánosan nem beszélhettek a történtekről. Aztán az 1989/90-es politikai 

és társadalmi változások után – amit nagyapám sajnos már nem élt meg – minden 

megváltozott és kiderült, hogy a 20. századi magyar történelem egyik legtragikusabb 

és évtizedekig tabuként kezelt eseményéről van szó. A történészek kutatásaiból és a 

túlélők elbeszéléseiből azóta már tudhatjuk, hogy a II. világháború végén a győztes 

Szovjetunió katonai- és belügyi szervei – kollektív büntetésként – Magyarországról 

600-700 ezer hadifoglyot, közöttük mintegy 200 ezer ártatlan civil polgárt hurcoltak 

el a szovjet területeken kialakított GULAG és GUPVI hadifogoly- és 

kényszermunkatáborokba. Közülük nagyjából 300 ezren a zord körülmények és az 

embertelen bánásmód miatt a táborokban lelték halálukat. A rabságból évekkel 

később hazatérők életében is maradandó nyomokat hagytak a lágerévek, ráadásul 

évtizedekig nem beszélhettek a történtekről. Az elhurcolások miértjét illetően a 

Magyarországot „felszabadító” és megszálló szovjet erőket különféle okok 

vezérelték. A katona hadifoglyokon kívül, egyes területeken hadifogolylétszám-

kiegészítés miatt rabosították a civil polgári lakosságot, máshol a német 

származásúak deportálása volt a jellemző, megint máshol a magyarság körében 

végzett etnikai tisztogatás állt a tömeges elhurcolás hátterében (BOGNÁR 2018). 

A Jósvafőről 1944 decemberében elhurcolt férfiak nemzetőrök lehettek. A faluból 

ily módon többen is ekkor kerültek szovjet fogságba. Közülük később néhányan 

szerencsésen hazatértek (anyukám szerint Bak István, Bak János, Barcsák János, 

Berecz Miklós, Dely Benjámin, Dovola Béla, Garan Lajos és Vostyár László), 
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mások viszont a hadifogolytáborokban vesztették életüket. (A jósvafői hősi 

emlékművön lévő II. világháborús emléktáblán szereplők egy része is ebbe a körbe 

tartozik, azonban ennek részleteiről jelenleg nem rendelkezünk pontos adatokkal.) 

 

 
 

A II. világháborús emléktábla a jósvafői hősi emlékművön 

(Fotó: Istenes Judit) 
 

 

Az elhurcoltak között volt Dely nagyapám is, aki 1948-ban, éppen 70 éve tért haza 

szovjet fogságból. Így ezzel az írással neki, néhai Dely Benjáminnak szeretnék 

emléket állítani, hogy életének e szomorú és tanulságos epizódja megmaradjon az 

utódok emlékezetében. No de ki is volt Ő valójában? Hogyan került orosz fogságba? 

Hol volt fogolytáborban? Hogyan sikerült túlélnie a megpróbáltatásokat? Megannyi 

kérdés, melyekre 2018 novemberében az alábbi válaszokat sikerült összegyűjteni… 

Dely Benjámin 1907. március 30-án, Jósvafőn – a napjainkban Kúriának nevezett 

épületegyüttesben (Táncsics M. utca 1.) – Tóth Borbála (1886-1970) és Dely Rafáel 

(1872-1963) elsőszülött gyermekeként látta meg a napvilágot. Testvérei Rafáel 

(1908-1981) és Gizella (1911-1987) voltak. A katonaként, illetve a fogságban 

eltöltött időszakok kivételével, egészen 1985-ben bekövetkezett haláláig ezen a 

portán élte az életét. Nagymamámmal, a szintén Jósvafőn született Bak Margittal 

(1910-1992) 1935-ben kötöttek házasságot. Házasságukból két gyermek – Benjámin 

keresztapám 1936-ban, Vilma édesanyám 1941-ben – született. Nagyszüleim egész 

életükben földműveléssel és állattartással foglalkoztak, vagyis az egykori Gömör-

Tornai-karszton az ősi örökséget folytatva – mint az itt élők többsége – klasszikus 

paraszti gazdálkodásból tartották el a többgenerációs családot. 
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Bak Margit és Dely Benjámin 

házasságkötése 1935-ben 

(Dely Vilma archívumából) 

 
 

Dely Benjámin sorkatona 1938-ban 

(Dely Vilma archívumából) 

 

 

Nagyapámat többször is behívták katonai szolgálatra, azonban erről az időszakról 

pontos adatok sem a családi archívumban, sem a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

adattárában nem maradtak fenn. Így napjainkban édesanyám elbeszéléséből annyi 

tudható, hogy nagyapám 1938-ban vonult be először katonának, majd többszöri 

behívást követően végül 1942/43-ban a keleti (orosz) frontot is megjárta, de minden 

alkalommal szerencsésen hazatért a családjához. A sors fintora, hogy 1944 

karácsonyán nem katonaként, hanem szülőfalujában letartóztatott nemzetőrként lett 

hadifogoly. Ezzel kapcsolatban helytörténeti kutatásokból tudhatjuk, hogy a 

Jósvafőre 1944. december 18-án érkező orosz és román csapatok a hadállásokat itt 

korábban kiépítő német egységeket csak többhetes harcban tudták kiszorítani a 

környékről (SZABLYÁR 1996, JÓNA 2006). Mindeközben egy lista alapján már itt-

tartózkodásuk első napjaiban összegyűjtötték a helyi nemzetőröket. Nagyapámat 

december 24-én, karácsony este fogták el az oroszok. Letartóztatásuk után a foglyok 

az akkori Mizser-porta pincéjében (Táncsics M. u. 8.) töltötték az éjszakát, majd 

Debrecenbe, a Pavilon laktanyában kialakított hadifogolygyűjtő-táborba kerültek. 

Innen a számukra kijelölt szovjet hadifogolytáborba vonattal, marhavagonokba 

zsúfolva utaztatták őket. Jelenlegi ismereteink szerint nagyapámmal Jósvafőről 

Dovola Béla, a környező településekről pedig Tarczali István (Égerszög) és Szabó 

Sándor (Szilice) kerültek egy lágerbe. 
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A Hadtörténeti Intézet és Múzeum válaszlevele nagyapám katonai szolgálatáról 



JÓSVAFŐI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 43. 

 65 

A tábor pontos helyszíne valahogy sosem került szóba, nagyapám elbeszéléséből 

mindössze azt tudtuk, hogy mostoha körülmények között egy szénbányában kellett 

dolgozniuk. Az elmúlt hónapokban sikerült csak kideríteni, hogy az a bizonyos 

CCCP 7125/b. Láger, később a postafiók 125/2., ahonnan a tábori levelezőlapok 

érkeztek, az akkori Szovjetunió (ma Ukrajna) Vorosilovgrádi területén (ma 

Luhanszki járás) található Liszicsanszk település közelében lévő fogolytáborok 

valamelyike lehetett. 

 

 
 

 
 

A fogolytáborból Jósvafőre küldött tábori levelezőlapok címzett oldala 
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A Donyec-medencében fekvő bányaváros, Liszicsanszk a körzetközpont 

Luhanszktól (korábban Vorosilovgrád) ötven kilométerre található. (Jósvafő és 

Liszicsanszk távolsága 1676 km.) A tábori körülményekről annyit tudhatunk, hogy 

az itteni túlzsúfolt GUPVI-lágerekben az elhalálozások száma magas volt. Ez azzal 

magyarázható, hogy a szovjetek az ingyen munkaerő maximális kihasználtságára 

törekedtek, ugyanakkor a foglyok számára sem az elfogadható élelmiszer- és 

ruházati ellátmányt, sem a megfelelő orvosi-egészségügyi ellátást nem tudták 

biztosítani. Így többnyire éhínség, kimerültség, különféle kezeletlen betegségek, 

vagy megfagyás következtében halt meg a fogvatartottak egy jelentős része. 

Nagyapám is gyakran legyengült a bányában végzett megerőltető 

kényszermunkában. Ilyenkor a kevesebb energiát felemésztő cipészműhelybe, ún. 

könnyű munkára osztották be. Itt fából készült cipőszögeket kellett faragnia és 

ráadásul még jobb kosztot is kapott. Érdekességként említhető, hogy az egyik 

cipészmester a szintén itt raboskodó Dovola Béla volt, aki ilyenkor külön is segített 

nagyapámnak a regenerálódásban. Aztán, ha egy kicsit megerősödött, újra a bányába 

vezényelték. Ezzel összefüggésben, ha gyermekkoromban nagyszüleimnél 

valamilyen ételt nem akartam megenni, gyakran szóba került a csalánleves. „Csak 

éhas kell hozzá. Nagyapád a fogságban a csanállevest is megette.” Akkor ezt az 

információt még nem tudtam a helyén kezelni, magamban talán mosolyogtam is 

rajta. Azóta már értem az üzenetet… 

A fogságban töltött 45 hónap alatt nagyapám több tábori levelezőlapot küldött 

Jósvafőre. Ezek a dokumentumok konkrét információt nem tartalmazhattak, mert 

Moszkvában cenzúrázták őket. Ugyanakkor tartották a hitet a családtagokban, a 

válaszlevelek pedig nagyapámnak adtak erőt, hogy egyszer majd eljöhet a 

szabadulás ideje. Az érkező levelek nagyjából ugyanarról szóltak. Egyrészt 

nagyapám tudatta, hogy életben van és jó egészséget kívánt az itthoniaknak. 

Másrészt kíváncsian várta az otthonról érkező híreket, vagyis válaszra biztatta 

nagymamámékat. 

 

 
 



JÓSVAFŐI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 43. 

 67 

 
 

A fogolytáborból Jósvafőre küldött tábori levelezőlapok cenzúrázott szöveggel 

ellátott oldala 

 

 

A tábori levelezőlapokon kívül egyetlen tárgyi emlék maradt a hadifogolytáborból, 

egy kiskanál, melyet szabadulásakor hozott magával nagyapám. E darab azóta is 

része a családi „emlékgyűjteménynek”. 

 

    
 

A hadifogolytáborból hazahozott, orosz nyelvű felirattal ellátott kiskanál 
(Fotó: Istenes Judit) 
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A hadifogolytábort az ismerősök közül nagyapámon kívül Dovola Béla és Szabó 

Sándor is túlélte, Tarczali István viszont nem tért haza a fogságból. Szabadulásukat 

1948. szeptember 16-án a debreceni hadifogoly-átvevő állomáson regisztrálták, 

ahonnan két nap múlva, 18-án érkeztek haza szülőfalujukba. (Érdemes megemlíteni, 

hogy a hazatérő hadifoglyokat is a debreceni Pavilon laktanyában berendezett 

hadifogoly-átvevő állomáson fogadták. Az életben maradottak így ugyanabba a 

laktanyába térhettek vissza, ahonnan korábban elhurcolták őket.) 

Dovola Béla bácsi (BODÓ 2012) egyrészt a fiatalabb korosztályhoz tartozott (1920-

2002), másrészt a cipészműhelyben saját szakmájában dolgozhatott, így könnyebben 

viselte a nehéz éveket. Hazatérésük után többször szóbahozta, hogy nagyapámat 

leginkább a humora tartotta életben. „Béni nem jött volna haza élve a fogságból, ha 

elhagyja a humora.” Ez a bizonyos humor a lágerben szerzett traumák 

feldolgozásában későbbi életében is segítségére volt, legendás mondásait azóta is 

emlegetik a faluban még élő idősebb korosztály tagjai. 

 

 
 

A családi fotón Bak Margit (1910-1992), Dely Benjámin (1907-1985), 

Dely Vilma, ifj. Berecz Béla és id. Berecz Béla (1938-1986) szerepelnek 

(Dely Vilma archívumából) 
 

 

Nagyapám már nem élte meg, hogy az 1989/90-es változások következtében 

szabadon lehessen beszélni az átélt szenvedésekről. Így a családtagoknak jutott az a 

feladat, hogy halála után se vesszen feledésbe története. Ezért a hozzátartozók 

nevében, édesanyám az alábbi beadványban kérte nagyapám „rehabilitálását”: 
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„Édesapám, néhai Dely Benjámin (1907-1985) a II. világháború idején, 1944. 

december 24-én, Jósvafőn esett fogságba, mely időszak közel négy évig, az 1948. 

szeptember 16-ai szabadulásáig tartott. Későbbi elbeszélése szerint hadifogolyként 

„rossz sora” volt, mert a kényszermunka során sokat fázott és éhezett, miközben 

teljesen lesoványodott és legyengült. Ezt az állapotot egy ellátatlan vérmérgezéses 

fertőzés után bekövetkezett ujjcsonkolás tette számára maradandóan rokkanttá, 

melynek során érzéstelenítés nélkül vesztette el jobb kezének gyűrűs ujját. Végül 

1948. szeptember 18-án, lelkileg és testileg is megtörve, mindössze 36 kg-os 

testsúllyal érkezett haza a fogságból. Sajnos az ezt követő időszak sem kedvezett 

gyógyulásának, mert származása miatt a család kuláklistára került és a 

beszolgáltatások kényszere tovább nehezítette a mindennapokat. Ennek 

következtében – a maradandó kézsérülésén kívül – szív, tüdő és idegrendszeri 

egészségügyi problémái is állandósultak, melyek egészen haláláig a 

munkavégzésben és a mindennapi életben is tartósan gátolták. Így a fogságban 

szerzett maradandó lelki és testi sérülések következtében élete hátralévő részében 

már nem tudott teljes életet élni, ugyanakkor ezt az állapotot politikai okokból – 

1985-ben bekövetkezett haláláig – hivatalosan nem tudta érvényre juttatni.” 

 

 
 

Részlet az Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal válaszleveléből 
 

 

Az Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal válaszában visszaigazolta a 

beadványban szereplő információk megalapozottságát. Ezáltal, kb. 50 évvel a 

történtek után hivatalosan is rögzítésre került a „politikai okokból jogtalanul 

elszenvedett szabadságelvonás” ténye, melynek következtében „Dely Benjámin 

1944. december 24. és 1948. szeptember 16. között hadifogoly volt a 

Szovjetunióban.” 
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A családi fotón egy vendég ül nagyapám Kesely nevű lován, továbbá 

ifj. Berecz Béla, Bak Margit (1910-1992) és Dely Benjámin (1907-1985) 

áll a Kúria udvarán 

(Dely Vilma archívumából) 
 

 

Mondják: „az igazság szabaddá tesz”. Nagyapám történetének írása közben engem is 

hatalmába kerített ez a jóleső érzés. Leginkább talán azért, mert időközben sikerült 

feltárni és kutathatóvá tenni az akkori eseményeket. Így méltóképpen 

emlékezhetünk a II. világháború végén ártatlanul elhurcolt több százezer magyar 

férfire és nőre, akiket jogtalanul fogva tartottak és embertelen körülmények között 

dolgoztattak az egykori szovjet lágerekben. Ennek következtében válhatott ismertté 

Dely nagyapám története is, aki Jósvafőről másokkal együtt szintén megjárta a 

kényszermunkatáborok poklát. Így 70 év távlatából – nagyapámnak egy részben 

szubjektív írás keretében emléket állítva – igyekeztem érthetően és összefüggéseiben 

bemutatni az akkori történéseket. 

 

 

Berecz Béla 
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