
kutatás jelenlegi szakaszában
nem állnak rendelkezésre meg-
bízható adatok a Szovjetunió -

ba deportált német polgári személyek
összlétszámáról. Szovjet levéltári ada-
tok szerint csak 1944 decembere és
1945 áprilisa között mintegy 300 ezer
német személyt tartóztattak le és de-
portáltak munkatáborokba. A né met
intézmények (a Vöröskereszt és az egy-
házak keresőszolgálatai) becslései sze-
rint az összesített létszám 1944 és
1956 között 500–700 ezer közé tehető.

MOBILIZÁLT INTERNÁLTAK

Valójában a szovjet statisztikai adatok
csak a minimum minimumaként ke-
zelhetők. Az orosz levéltárakban vég-
zett kutatásaink arra mutatnak, hogy
az elérhető számadatok valójában se
kimerítőnek, se átláthatónak nem te-
kinthetők. Az egyik probléma abból
adódik, hogy a szovjet adatok több-
nyire az Ukrán SZSZK és az uráli régió
területén felállított munkatáborokban
nyilvántartásba vett „internáltakra” vo-
natkoznak. Ezek azonban nem adnak
képet a deportálások valós nagyság-
rendjéről: a szállítás közben és a gyűj-
tőhelyeken elhalálozottak soha nem
kerültek nyilvántartásba, és gyakran
nagyobb csoportokat kihagytak a sta-
tisztikákból. Mindazonáltal a szovjet
források fontos adalékokkal szolgálnak
azon német polgári személyek élet -
körülményeinek megismeréséhez –
például a halálokok, a halálozási ará-
nyok, a repatriálási eljárás vonatkozá-
sában –, akiket a deportálások első két
hullámában, 1944–45 folyamán szállí-
tottak a munkatáborokba. A szovjet hi-
vatali zsargon ezeket az embereket
mint „mobilizált internáltakat”, illetve
„letartóztatott internáltakat” említette.

A „mobilizált internáltakat” – a de-
portált német polgári személyek első
kontingensét – a német kisebbségi cso-
portokból sorozták be a mai Románia,
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Ute Schmidt

Német polgári személyek 
deportálása és fogva tartása
a Szovjetunióban

A Szovjetunióba deportált németek jórészt ismeretlen csoportját
alkotják azok, akik nem vettek részt a harcokban, nem tartoztak se
a német haderŒk, se német paramilitáris szervezetek kötelékébe,
így nem hadifoglyok voltak, de még csak nem is a szovjet katonai
bíróság által börtönbüntetésre ítélt személyek. Civilek voltak, akiket
az NKVD fegyveresei erŒszakkal hurcoltak a Szovjetunióba 1944–45
fordulóját követŒen – többségükben a német nemzetiszocialista 
politikáról alkotott nézeteiktŒl, illetve a náci politikában való rész-
vételüktŒl függetlenül.
Valójában ezek a deportáltak az ún. „természetbeni jóvátétel” (élŒ
jóvátétel) részét képezték, akiket elfogásukat követŒen a Szovjet -
unió területén mıködŒ nagyszámú munkatábor valamelyikébe 
szállítottak. Itt kényszermunkára fogták Œket, azzal a céllal, hogy
a német „Wehrmacht” okozta rombolás és pusztítás következmé-
nyeit felszámolják a Szovjetunió különbözŒ területein. Mivel gyakran
nem állt rendelkezésre 17 és 45 év közötti férfi munkaerŒ, az NKVD
fegyveresei asszonyokat, fiatal lányokat, gyermekeket, valamint
idŒskorúakat is elfogtak. Többségük azonban gyengének bizonyult
a szélsŒségesen mostoha körülmények közötti munkavégzésre, sŒt,
legalább egyharmaduk az utazás és a táborhelyek viszontagságos
körülményei okozta kimerültséget sem élte túl.

A
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Jugoszlávia, Magyarország, Bulgária,
Csehszlovákia területén a 7161. és
7252. számú GOKO-rendelet alapján,
amelyet Joszif V. Sztálin és az NKVD
vezetője, Lavrentyij P. Berija közösen
írt alá 1944. december 16-án. Ezekből
a ren deletekből kitűnik, hogy a soro-
zás, a szállítás, a célállomás és a mun-
kaerő-mobilizálás meghatározása és
felügyelete központi tervezés alapján
a szovjet vezetés által történt. A mű-
velet végrehajtása az NKVD hatásköré-
ben maradt.

Az 1944. december 29-én kelt ren-
deletében Sztálin mintegy 140 ezer
kényszermunkással számolt. Ezek
több sé gét, több mint 100 ezer sze-
mélyt az ukrán szénbányákba, vala-
mint vas- és acélkohászati üzemekbe
(Sztalinó, Vorosilovgrád, Dnyepropet-
rovszk) kellett vezényelni. Az utasítás
ezerfős munkászászlóaljak felállításá-
ról rendelkezett, amelyeket a hadse-
reg tisztjei irányítottak, és amelyek tel-
jes mértékben az ipari vezetés alá vol-
tak rendelve. Az ipari komplexumok
illetékeseinek kellett gondoskodniuk
a munkások élelemmel, munkaruhá-
zattal, fogyasztási cikkekkel, szállás-
hellyel, tüzelőanyaggal, világítással,
tisztálkodási lehetőségekkel, ágyne-
művel, főzőedényekkel stb. történő el-
látásáról.

Részletes utasítások rendelkeztek
a biztonsági intézkedésekről (megfi-
gyelésről, őrizetről, szögesdrótkeríté-
sekről stb.), a kvóták teljesítéséről és
a fizetések folyósításáról, a szökések
és a fegyelemsértések megtorlásáról.
A táborok rendjét az NKVD emberei
felügyelték, az ott végzett titkos biz-
tonsági tevékenység többnyire a tábo-
rok saját hatáskörébe tartozott.

LETARTÓZTATOTT INTERNÁLTAK

A második nagyszabású akció, a „letar-
tóztatott internáltak” deportálása a bi-
rodalmi Németország keleti tartomá-
nyaiban 1945 januárja és áprilisa kö-
zött zajlott Berijának A Vörös Hadsereg
hátországának az ellenséges ele mektől
történő megtisztítása céljából fogana-
tosítandó intézkedésekről hozott, 0016
számú NKVD-rendelete alapján. Az
NKVD parancsnokai azt az utasítást
kapták, hogy tartóztassák le a külföldi
titkosszolgálatok „ügynökeit”, a „kéme-
ket”, „terroristákat”, „az ellenséges
szervezetek és csoportok tagjait” stb.
A GOKO 7467. számú és az NKVD
0061. számú rendelete az összes 17 és

50 év közötti munkaképes férfi „mobi-
lizálására” vonatkozó direktívákat is
tartalmazott, ami kb. 78 ezer férfi és
nő összegyűjtését eredményezte. Eze-
ket az embereket munkászászlóal-
jakba szervezve a Szovjetunió – első-
sorban az Ukrán és Belorusz SZSZK –
területére kellett szállítani. Az akció le-
bonyolításának legfőbb felelőse az
NKVD volt. 

1945 elején Berija 500 ezer főre be-
csülte a felállítandó és a Szovjetunió
területére szállítandó német munkás-
hadsereg összlétszámát. 1945 áprilisá-
ban 138 200 német letartóztatásáról tá-
jékoztatta Sztálint. Egy 97 487 főből
álló csoportot kellett a Szovjetunió ipar-
vidékeire juttatni, elsősorban a szénbá-
nyászatban és a fémiparban történő

munkavégzésre. Berija szerint az „inter-
náltak” 50 százaléka volt nehéz fizikai
munkára fogható az NKVD táboraiban.
A többiek túl öregek és túl gyengék vol-
tak a munkavégzéshez. Ötezren el is ha-
láloztak a legutóbbi „akció” és a szállí-
tás során. Ezenfelül az NKVD nyomo-
zati anyagai szerint a letartóztatottak
korábban többnyire a „fasiszta pártok”
és a nemzetiszocialista tömegszerveze-
tek (úgymint a „HJ”/ „BDM”, „Arbeits-
front”, „Volks sturm” stb.) egyszerű tag-
jai voltak, és mint ilyenek „operatív
szempontból” érdektelenek a szovjet
titkosszolgálatok számára. 

Ezért az NKVD immár a mobilizá-
ció mielőbbi leállítását sürgette, s a le-
tartóztatottakat a Szovjetunióba szál-
lítás helyett a Németország területén
található börtönökbe és táborokba kel-
lett zárni. A fogyatékos, beteg és öreg
„internáltakat”, valamint a gyermekes
asszonyokat vissza kellett küldeni Né-
metországba. Az NKVD április 18-án
kelt, 00315. számú rendelete új idősza-
kot nyitott meg, megteremtve a né -
met polgári személyeknek a Németor-
szág Szovjet Megszállási Övezetében
felállított „különleges táborokba” tör-
ténő – később bevett gyakorlattá vált –
internálásának lehetőségét.  

ÉLETKÖRÜLMÉNYEK
A MUNKATÁBOROKBAN

A szovjet hatóságok szemében a né -
met polgári deportáltak elsősorban
olcsó és leírható munkaerőt jelentet-
tek, akiket semmiféle jogok nem illet-
tek meg, és akik csak minimális gon-
doskodást igényeltek az életben mara-
dáshoz. Ugyanakkor a rabszolgamun -
ka csak addig lehetett hatékony, amíg
a munkavégzők létszámát és fizikai ál-
lapotát állandó szinten tudták tartani.
Ebben a tekintetben nagyon hamar fel-
színre kerültek az NKVD és az iparvál-
lalatok illetékesei közötti ellentétek.

Az NKVD részletes utasításokban és
előírásokban rendelkezett az elszállá-
solással és élelmezéssel, a táborok fel-
szerelésével és a munka megszervezé-
sével kapcsolatos feladatok felelőssé-
gének kérdéséről. Mégis, amikor az
egyes transzportok megérkeztek a cél-
állomásukra, nyilvánvalóvá vált, hogy
a több tízezer ember elszállásolásának
és élelmezésének legalapvetőbb felté-
telei sem adottak.

Számos munkászászlóalj maradt
ágyak és bútorok nélkül, így az embe -
reknek a puszta földön kellett étkez-
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A SZOVJETUNIÓBA 
DEPORTÁLT NÉMET
POLGÁRI SZEMÉLYEK

1. 1944–1945
Kisebbségi németek Délkelet-Euró-
pában (Magyarország, Jugoszlávia,
Románia, Bulgária, Csehszlovákia).

2. 1945
Német állampolgárok a birodalmi
Németország keleti tartományaiban
(Kelet- és Nyugat-Poroszország,
Danzig, Szilézia, Pomeránia, Bran-
denburg).

3. 1945–1948
Német állampolgárok a königsbergi
régióban (ekkor már szovjet fennha-
tóság alatt).

4. 1945 után
Akaratuk ellenére szovjet állampol-
gárként „repatriált” oroszországi
német menekültek.

5. 1945
Lengyelországi német menekültek,
akiknek nem sikerült kijutniuk Nyu-
gatra.

6. 1945 után
Német tudósok, mérnökök, techni-
kusok, szakmunkások stb. Németor-
szág szovjet megszállási övezetében
(Szovjet Zóna/NDK), akiket ún.
„szakértŒként” kényszerítettek mun-
kavégzésre a Szovjetunió területén. 

7. 1947
A Szovjet Zónában felállított ún. „kü -
lönleges táborokból” szovjet kény -
szermunkatáborokba szállított né -
met foglyok.



niük és aludniuk. Az ukrajnai szénbá-
nyákban dolgoztatott „internáltak”
többsége még 1945 nyarán sem jutott
munkaruhához, lábbelihez, alsónemű-
höz, főzőedényekhez, tányérokhoz,
szappanhoz és gyógyszerekhez. A
magas halálozási arányhoz hozzájárul-
tak a rossz higiéniai körülmények, a hi-
ányos élelmezés és a rendkívül nehéz
munka is. Például a vorosilovgrádi te-
rületen a „szénbányászati népbiztos”
alá rendelt kb. 40 000 internált 10 szá-
zaléka már az első néhány hónap során
meghalt. Voltak munkászászlóaljak,
ahol az első hónapokban a halálozási
ráta 30–50 százalék között volt. 

Ez a katasztrofális helyzet azért vált
kritikussá, mert az iparvállalatok illeté-
kesei közönnyel viseltettek az „internál-
tak” életkörülményei iránt, s a Gup vi
(Hadifoglyok és Internáltak Főigazga-
tósága) ellenőreinek panaszait teljes
mértékben figyelmen kívül hagyták.
Ezért a Gupvi kezdeményezte, hogy az
NKVD/MVD vegye át a teljes felelőssé-
get az „internáltak” táborai felett.
Ezek nek az embereknek ugyanazon el-
bánásban kellett volna részesülniük,
mint a hadifoglyoknak, és csak akkor
kerülhettek volna az iparvállalatok ren-
delkezési állományába, ha azok garan-
tálták volna az internáltak alapvető
szükségleteinek ellátását. Ezek az in-
tézkedések nagyban hozzájárultak
volna az „internáltak” által végzett
munka hatékonyságának javításához,
eredményességének növeléséhez. Az
indítványozott változtatások azonban
elmaradtak.  

A szovjet hatóságok tökéletesen tisz-
tában voltak a tábori megbetegedések
gyakoriságának, a fertőzések gyors ter-
jedésének okaival, és fel is állítottak egy
különleges Gupvi-bizottságot, hogy ele-
jét vegyék a nagyarányú elhalálozások-
nak. A közegészségügyi hatóságok be -
avatkozását kérték; orvosok alkalmazá-
sával és egészségügyi központok felállí-
tásával igyekeztek segíteni a megfelelő
egészségügyi ellátást és a megbetege-
dett „internáltak” helyben történő kór-
házi kezelését. Noha a járványügyi hely-
zetet sikerült normalizálni, és a halálo-
zási mutatók is javultak, az „internáltak”
életkörülményei számos táborban nem
igazán változtak meg. 

A Szovjetunió Minisztertanácsa
még 1948 májusában is utasítást adott
az illetékeseknek, hogy gondoskodja-
nak a „német internáltak normális élet-
és munkakörülményeinek kialakításá-
ról”, és minden egyes internáltnak biz-
tosítsanak minimum két négyzetmé-
ternyi lakóterületet. Sok táborban
még három évvel az „internáltak” meg-
érkezését követően sem biztosították
a legalapvetőbb igények kielégítését.
Mindenhol hiány volt a téli hidegnek
ellenálló építményekből, kályhákból,
tűzhelyekből, fűtőanyagból, mellékhe-
lyiségekből, ágyakból és hálószobákból,
ágyneműből, alsóruházatból, tisztálko-
dási eszközökből, ivóvízből, víztárolók-
ból, gyógyszerekből és oltóanyagokból,
fertőtlenítőhelyiségekből, mosdókból
és munkaruházatból, lábbelikből és
szerszámokból stb.

Ilyen hiányosságok és a rossz szer-
vezés miatt az „internáltak” nem vol-
tak képesek optimális mértékben hoz-
zájárulni a Szovjetunió újjáépítéséhez.
Ha alacsony munkabérük nem fedezte
elszállásolásuk, élelmezésük, gyógysze-
reik és egyéb szükségleteik költségeit,
akkor „munkaadójuk” adósaivá váltak,
és „tartozásaikat” nyilvántartották.
Mind ezen visszásságok tükrében kérdé-
ses, hogy a német polgári „internáltak”
kizsákmányolása végső soron szolgálta-
e egyáltalán a gazdasági érdekeket.

Összességében elmondható, hogy a
német polgári „internáltak” helyzete
még az ugyancsak kizsákmányolt né -
met hadifoglyokénál is rosszabb volt.
Körülményeiket valamivel elviselhe-
tőbbé tette, ha a rokonok és a szom-
szédok, ismerősök együtt maradtak és
kölcsönösen támogathatták egymást.
Az első években az „internáltaknak”
nem engedélyezték, hogy kapcsolatba
lépjenek otthon maradt családjukkal,
így reményvesztettnek és a tábori vi-
szonyokkal szemben teljesen kiszolgál-
tatottnak érezték magukat.

STATISZTIKAI ÖSSZEGZÉS

Az első, 1945. május 1-jére datált ösz-
szeírás során 288 459 német „mobili-
záltat” és „letartóztatott internáltat”
számoltak össze. A német „internál-
tak” mintegy 20 százaléka meghalt
1945–47 között. A „B” csoportban a
betegségek és halálesetek aránya lé-
nyegesen magasabb volt, mint a „G”
csoportban. A repatriálás, a táborok
közti költöztetések és a magas halálo-
zási ráta következtében az „internál-
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NÉMET POLGÁRI DEPORTÁLTAK 
SZÁRMAZÁSI HELY SZERINT

SZÁRMAZÁSI HELY SZÁM

A birodalmi Németország
keleti tartományai* 350 000

A birodalmi Németország
többi tartománya* 50 000

Danzig szabad város* 10 000

Lengyelország** 112 000

Csehszlovákia** 30 000

Balti államok** 30 000

Magyarország** 30 000

Románia** 89 000

Jugoszlávia** 40 000

Összesen 721 000

* 1945 elŒtti határok szerint
** 1945 utáni határok szerint

A SZOVJET FOGOLYTÁBOROKBAN FOGVA TARTOTTAK KATEGÓRIÁI

KATEGÓRIA A FOGLYOK STÁTUSZA CÉLÁLLOMÁS

A Ellenséges katonai és paramilitáris 
szervezetek tagjai

Hadifogolytáborok

„Letartóztatott internáltak”
Német polgári személyek, akiket a „Vörös  Internálótáborok,

B Hadsereg hátországának az ellenséges elemektŒl kényszermunka
történŒ megtisztítása céljából foganatosított 

intézkedések” során fogtak el. 

„Mobilizált internáltak”

G (D)
Német polgári személyek, akiket a balkáni Munkatáborok,

államokban soroztak be az Szovjetunió munkászászlóaljak 
iparvidékein végzendŒ kényszermunkára

Szovjet állampolgárok

V A Vörös Hadsereg hadifogságból kiszabadított SzırŒ- és

katonái és a kiszabadított, kényszermunkát  internálótáborok

végzŒ foglyok
a Szovjetunióban



tak” összlétszáma 1945 végére az ere-
deti 50 százalékára csökkent.

A nyugati nemzetiségű internál-
takra vonatkozó információk 1950. ja-
nuár 20-tól című dokumentum azt a
látszatot keltette, hogy „mindössze”
3727 „B” és „G” kategóriájú német pol-
gári „internált” maradt a Szovjetunió
területén, többségük a „B” kategóriá-
ban. Eszerint a németeket vagy hadi-
fogolytáborokba költöztették, vagy
szovjet hadbírósági ítélet alapján bör-
tönbüntetésüket töltötték, illetve bör-
tönkórházakban voltak. 

Ugyanakkor a Német Vöröskereszt
Hamburgi Keresőszolgálatának feltéte-
lezése szerint 1950-ben még legalább
170 ezer német nemzetiségű polgári
deportáltat tartottak vissza a Szovjet -
unióban. 1955-ben, Adenauer kancellár
moszkvai látogatásakor a német dele-
gáció becslése szerint a német nemze-
tiségű polgári deportáltak közössége
összesen 130 ezer férfit és nőt számlált,
akiknek a szabadon bocsátását kérte a
küldöttség. Ezen személyek létezésére
magán- és hivatalos levelek szolgáltak
bizonyítékul. Végül a német polgári de-
portáltak első nagy, több mint ezer főt
– többségükben délkelet-európai szár-
mazású, német állampolgárságú „átte-
lepülőt” – számláló transzportja a ka-
zahsztáni Karagandából indult haza, és
néhány nappal karácsony előtt, 1955.
december 18-án érkezett meg az NDK-
beli Fürstenwaldéba.

x
A német nemzetiségű polgári depor-
táltak sajátos szovjetunióbeli tapaszta-
latai nem igazán képezik részét a je-
lenkori németországi kulturális emlé-
kezetnek. A Német Szövetségi Köztár-
saságban sorsuknak jórészt csak
marginális jelentőséget tulajdonítot-
tak a keletről kitelepített sok millió
német menekült és a német hadifog-
lyok viszontagságaihoz képest. A volt
NDK-ban az elmenekülés, a kitelepíté-
sek és a deportálások témáját a legszi-
gorúbb tabuként kezelték. Ma, több
mint 25 évvel a német újraegyesítést
követően az újabb megközelítéseknek
és forrásoknak köszönhetően lehetsé-
gessé, sőt szükségessé vált a történe-
lem ezen elhallgatott vagy elfeledett
fejezetének felidézése, a történeti ku-
tatások jelentős témájává emelése.

Fordította: Farkas Ákos
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