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A FOKSÁNYI SZOVJET FOGOLYTÁBOR
Vázlatos adalékok a 176. számú láger történetéhez
1945 első feléből

A második világháború befejező szakaszának, a magyar és a német foglyok
– katonák és civilek – százezrei elhurcolásának egyik leghírhedtebb, de ma
is kevésbé ismert helyszíne volt a romániai Foksányban (románul Focșani,
németül Fokschan) 1944 őszén létrehozott szovjet átmeneti fogolytábor.
A Szovjetunió különféle kényszermunkatáboraiba indított magyarok és
németek egyik utolsó romániai állomása volt ez a Moldva és Havasalföld határán fekvő, akkor közel 25 ezer lelket számláló város, amelynek
– 1947–1948-ban a Szovjetunióból hazatérő foglyok egyik elosztó állomásaként is működő – szovjet táboráról eddig leginkább túlélők emlékeiből szerezhetett tudomást a közvélemény. A Szovjetunióba indított, Foksányban viszonylag rövid ideig fogva tartott túlélők interjúink során több
mint harmincezres fogolylétszámról, járványokról, éhezésről, nagyszámú
elhalálozásról, sikeres és sikertelen szökési kísérletekről, egyszóval a láger
belső életét is felvillantó saját élményekről számoltak be. Most a román levéltári források egy részét, ezen belül a román Állami Levéltárak Vrancea
Megyei Szolgálata birtokában levő iratanyag egyes részleteit vizsgáljuk.
A 2016 nyarán–kora őszén felkutatott dokumentumok az 1944. szeptember 12-én Moszkvában megkötött szovjet–román fegyverszüneti egyezmény nyomán bukaresti központtal létrehozott Fegyverszüneti Bizottság
Putna megyei bizottságának1, és részben a Putna2 megyei prefektúra, illetve a Putna megyei Csendőrlégió iratanyagát alkotják.

1

Teljes nevén: Comisia Română Pentru Aplicarea Armistițiului (CRPAA) Delegația județului Putna. Szó szerinti magyar fordításban: A Fegyverszüneti Egyezményt Alkalmazó
Bizottság Putna megyei Albizottsága.

2

Az 1968. februári, romániai közigazgatási átszervezés, az úgynevezett megyésítés során
létrehozott mai Vrancea megye korabeli neve.
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Fontos megjegyeznünk, hogy a Putna Megyei Fegyverszüneti Bizottság forrásanyaga nem foglalja magában az 1944-es év iratait, hiszen ezeket a megyei prefektúrák mellett működő testületeket csak az 1945. február 1-jei, 61. számú törvény értelmében hozták létre,3 így 1944-ben nem
is gyárthattak okmányokat. A Szövetséges Ellenőrző Bizottság a megyei
Fegyverszüneti Bizottságtól különálló, 19 tagú testületet működtetett
Foksányban Zadorozsnij őrnagy és helyettese, Ivan Jakovlev alezredes
vezetésével.4 Meg kell jegyeznünk azt is, hogy a megyei fegyverszüneti
bizottságokat összehangoló felettes szervet, a bukaresti központú Fegyverszüneti Bizottságot 1944. december 22-én hozták létre a 654. számú
törvényerejű rendelet alapján. Feladatkörébe tartozott, hogy értelmezze,
illetve tolmácsolja a szovjet–román fegyverszüneti egyezményt a Minisztertanács által meghatározott elvi irányvonal alapján, adjon útmutatásokat
a fegyverszünet végrehajtásával kapcsolatban, illetve felügyelje az egyezmény végrehajtását. A héttagú központi testületet királyi rendelettel nevezték ki, elnöke miniszteri rangot és feladatkört viselt.5
A vizsgált forrásokból az egykori szovjet lágerrel kapcsolatban tudomást
szerezhetünk például a Fegyverszüneti Bizottság Putna megyei testülete
megalakulásáról, összetételéről és hatásköréről, a Foksányban állomásozó
szovjet csapatok, az ott ápolt sebesültek és őrzött foglyok állandó létszámáról, az elszállásolási és ellátási körülményekről, a sebesülteket és a foglyokat
is szállító vasúti szerelvények – távolról sem teljes – számáról, az említett
szovjet–román fegyverszüneti egyezmény alkalmazásáról, többnyire román,
kevésbé magyar, illetve német foglyok kereséséről, szökevények körözéséről.
Ebből a gyűjtésből adunk most közre a teljesség igénye nélkül csupán nagyon tömör és vázlatos részleteket, különös hangsúllyal a láger 1945 januárja
és júniusa közötti időszakára. Úgy gondoljuk, hogy mindezekből a láger elhelyezkedésével, a foglyok őrzésére használt épületekkel-ingatlanokkal, az oda
érkező, illetve a Szovjetunióba tovább szállított vasúti szerelvények és foglyok
számával kapcsolatos adalékok lehetnek újszerűek, érdekesek, mindenekelőtt
a magyar és a német foglyokat-elhurcoltakat érintő történet szemszögéből.
3

Serviciul Județean Vrancea al Arhivelor Naționale (továbbiakban: SJAN Vrancea) Comisia Română Pentru Aplicarea Armistițiului Delegația județului Putna (továbbiakban:
CRPAA) 127.238. dos. 12/1945. f. 32.

4

SJAN Vrancea CRPAA 127.238. dos. 4/1945. f. 50., 52.

5

SJAN Vrancea CRPAA 127.238. dos. 1/1945. f. 13.
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Szükségesnek tartjuk leszögezni, hogy a román fél által hátrahagyott
forrásokról lévén szó, a vizsgált iratanyag csak román szemszögből láttatja
a foksányi szovjet láger kérdéskörét. Fontosnak tartjuk továbbá hangsúlyozni: az eddig vizsgált levéltári források alapján távol állunk attól, hogy
teljes és minden részletre kitérő képet alkossunk az egykori foksányi szovjet fogolytáborról, miként – egyelőre – arra sem vállalkozhatunk, hogy
a valamikori fogolytábor létezésének és működésének minden vetületére
kitérjünk. Hiszen a szovjet ellenőrzés alatt álló láger belső életével kapcsolatos saját iratanyagot igen nagy valószínűséggel magukkal vitték a
Romániából 1958-ban távozó szovjet katonai hatóságok, az eddig vizsgált romániai levéltári források pedig csak annyira és azokra a vetületekre
nyújtanak betekintést, amilyen mértékben a korabeli román katonai, valamint civil hatóságoknak jogukban és hatáskörükben állt rálátni a láger
belső életére, illetve amennyire a megszálló szovjet katonai hatóságok ezt
számukra lehetővé tették.

Fogolytáborok Foksányban és környékén
A foksányi szovjet fogolytábor a város déli részén helyezkedett el (1–2.
illusztráció). A Románia legnagyobb lágereként számon tartott tábor a
teljes déli városrészt magába foglalta, és a Brăila, illetve Bukarest felé vezető úttól a ma is létező katonai laktanyákig terjedt. A Foksányban ma is
„barakkokként” emlegetett, azóta lakónegyeddé alakított, teljesen beépített városrészben korábban a német csapatok által használt, a hadianyag
szállítását, raktározását, ki-berakodását szolgáló, saját szárnyvasúttal is
rendelkező katonai bázis raktáraiban, a valamikori hadi repülőtér mellett
elhelyezkedő téglaépületekben, valamint deszkabarakkokban helyezték el
a foglyokat.6 Az 1944. augusztus 23-ig, vagyis Románia átállásáig a németek által használt katonai támaszpont téglaépületei, valamint a bázis
belsejéig nyúló, a raktárakhoz hasonlóan ma már nem létező sínpárok a
német légierő egyik, 1944 júliusában készült felvételén jól láthatók, tehát
6

Ion Constantinescu (1924) foksányi tartalékos altiszt közlése. 2016. július. A hangfelvétel
a szerzők tulajdona. Vesd össze: Benkő–Papp 2007. 164–173.
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a valamikori német támaszpontot – vagy annak egy részét – magába foglaló majdani szovjet fogolytábor helye és hozzávetőleges kiterjedése jól
azonosítható (3. illusztráció).7

1. ILLUSZTRÁCIÓ: Sporttelep Foksány déli városrészében,
az egykori láger helyén. (Fotó: Benkő Levente, 2016.)

2. ILLUSZTRÁCIÓ: Lakónegyed részlete az egykori láger helyén.
(Fotó: Benkő Levente, 2016.)
7

http://www.wwii-photos-maps.com/romania/slides/Focsani Sud 003.html (Letöltve:
2017. szeptember 3.).
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3. ILLUSZTRÁCIÓ: Német légifelvétel 1944 júliusában
a foksányi láger területéről.

Foksány esetében tulajdonképpen több egységből álló lágerről, egyfajta lágerrendszerről kell beszélnünk, hiszen egyrészt a levéltári forrásokban ritka kivételtől eltekintve mindenütt többes szám szerepel, másrészt
éppen ezekből a forrásokból derül ki, hogy a szovjet katonai hatóságok
katonai és civil létesítményekben egyaránt működtettek lágereket. A szélesebb értelemben vett foksányi szovjet lágert a szovjetunióbeli mintára
postaﬁókként jelölték meg: hivatalosan a 92460-176. számú Postaﬁók,
egyszerűbben a 176. számú fogolytábor elnevezést viselte.8
Az eddig feltárt román források arról tanúskodnak, hogy a szovjet katonai hatóságok teljhatalmat gyakoroltak a foksányi fogolytábor felett.
Erre utal az az 1945. február 6-i, a román hadügyminisztériumhoz intézett jelentés, amelyben a foksányi katonai létesítmények parancsnoka,
8

SJAN Vrancea Prefectura județului Putna (továbbiakban: PJP) 13.5. dos. 117/1945. f. 1.
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Eugen Cărășel műszaki százados beszámolt a tárca utasítása nyomán
tett helyszíni szemléjéről. Jelentésében a román tiszt jelezte, hogy a városban található egyik épületet – a több ezer magyar és német fogoly
őrzésére a szovjetek által lefoglalt egyik iskolai épületegyüttest, az akkori általános iskolát – a szovjetek „fogolytáborrá alakították, és több
rend szögesdróttal vették körül, alulírottat pedig nem engedték be a területére”. Ilyen körülmények között Cărășel százados a foksányi szovjet
helyőrség parancsnokához fordult, aki három órán át várakoztatta, míg
fogadta, végül egy küldöncöt adott mellé, de a román századost így sem
engedték be a lágerré alakított iskolaépületbe. A kapu előtt a szovjet lágerparancsnok csupán arról tájékoztatta a román tisztet, hogy 400 német
fogoly bevonásával megkezdték a létesítmény javítását. Cărășel százados nem elégedett meg ennyivel – hiszen feletteseinek részletes jelentést
kellett adnia –, következésképpen a foksányi lágerek főparancsnokához
fordult, akihez szintén nem engedték be, de küldönc útján arról értesítették, hogy nem engedhetnek be román tiszteket a táborokba, s hogy
a megyei román hatóságok által biztosított anyagok felhasználásával az
egyes lágerekben szükséges javításokat-tatarozásokat is saját hatáskörön
belül, maguk végzik el.9
A foksányi általános iskola fogolytáborrá alakításának kérdése valójában
már korábban felmerült. 1945. január 27-én ugyanis a Szövetséges Ellenőrző Bizottság foksányi parancsnoka, Zaporozsne őrnagy összehívására a
láger parancsnoka, valamint Malinovszkij marsall képviselője jelenlétében
gyűlést tartott a helyi román katonai és civil vezetőkkel. Egyebek mellett
közölte velük, hogy „a már létező lágerek tehermentesítésére, valamint az
érkező 50 000 német és magyar fogoly elhelyezésére hatóságilag igénybe
kell venni és ki kell javítani az általános iskolát”; ugyanarra a célra pedig
ötszáz köbméter deszkát kért nyílászárók és priccsek készítésére, illetve
tíz vagon szalmát a fekhelyekre.10 Szűk hónappal később, február 24-i átiratában a román Nagyvezérkar „nagyon sürgős” jelzéssel arról értesítette
a Putna megyei prefektúrát, hogy jóváhagyták az iskola igénybevételét,
a magyar és német foglyok elszállásolásához szükséges javításokat pedig
a prefektúrának kell elvégeznie.11 Március 9-én a Belügyminisztérium ar9

SJAN Vrancea CRPAA 127.238. dos. 3/1945. f. 4.

10

SJAN Vrancea CRPAA 127.238. dos. 12/1945. f. 40.

11

SJAN Vrancea PJP 13.5. dos. 117/1945. f. 6.
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ról értesítette a Putna megyei prefektúrát, hogy „a német és a magyar foglyok elszállásolására szolgáló foksányi általános iskola javítására-tatarozására a beszerzési államtitkárság fogja biztosítani a szükséges anyagokat”,
kérték tehát, hogy közöljék: mekkora összegre van szükség a javítások
elvégzéséhez.12 Az ügyintézés akadozhatott, mert március 26-án,13 majd
április 19-én14 a belügyi tárcának a fegyverszünet végrehajtásáért felelős
szolgálata újabb átiratokban sürgette a prefektúrát: közöljék, hogy menynyi pénzre van szükségük az iskola javítására. 1945 februárjában tehát
más létesítmények mellett a foksányi általános iskola épülete is a szovjet
fogolytábor részét képezte.
Ez az iskola csak egyike volt a szovjetek által Foksányban fogolytáborrá alakított oktatási intézményeknek. Erről a román oktatási minisztérium egy 1945. júniusi 13-i átiratában szerezhetünk tudomást, miszerint
a tárca arra kérte a (központi) Fegyverszüneti Bizottságot, illetve ennek
továbbításával Putna megyei meghatalmazottját, Alexandru Botez alezredest: hasson oda, hogy a szovjetek által lefoglalt és fogolytáborrá alakított,
szintén foksányi, Erzsébet hercegnő elnevezésű árvaházat szabadítsák fel,
mivel az intézményben, rendeltetése szerint, hátrányos helyzetű, siket
gyermekeket kell tanítani.15
A foksányi iskolákban létrehozott szovjet fogolytáborok az oktatás
szempontjából tartós gondot okoztak a helyi hatóságok számára. Az
1945. július 15. és szeptember 30. közötti időszakot összesítő jelentésében
Alexandru Botez alezredes szóvá tette, hogy „a hadi kórházak és fogolytáborok által elfoglalt iskolaépületek egyikét sem lehet szabaddá tenni, és
mert erre alkalmas épület sincs, október 15-én nem kezdhető meg a tanév,
ráadásul semmilyen remény nincs arra, hogy az iskolák a közeljövőben
szabaddá válnak”.16
A szovjetek ugyanakkor katonai létesítményeket is lefoglaltak fogolytáborok létesítésére. A Putna megyei Fegyverszüneti Bizottság elnöke, Nicolae Făgărășanu ezredes március 31-i jelentése szerint a szovjetek a helyi
általános iskolaépület mellett a foksányi 5. nehéztüzér-ezred, a 3. gépesí12

SJAN Vrancea PJP 13.5. dos. 117/1945. f. 7.

13

SJAN Vrancea PJP 13.5. dos. 117/1945. f. 5.

14

SJAN Vrancea PJP 13.5. dos. 117/1945. f. 8.

15

SJAN Vrancea CRPAA 127.238. dos. 12/1945. f. 122–123.

16

SJAN Vrancea CRPAA 127.238. dos. 13/1945. f. 65.
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tett tüzérezred,17 a 11. tüzérezred laktanyáiban, valamint az úgynevezett
barakktáborban is lágert hoztak létre.18
A szovjet katonai hatóságok tehát minden használható létesítményt
igénybe vettek, illetve lefoglaltak csapataik, hadi kórházaik, valamint a
foglyok elszállásolására. Alexandru Botez alezredes bukaresti feletteseinek
küldött egyik, 1945. július 5-i jelentése szerint Foksányban „már [1944.
– B. L–P. A.] szeptemberben minden iskolát és laktanyát elfoglaltak a
szovjet hadikórházak és fogolytáborok”.19 A katonai létesítmények helyi
irodavezetője, Eugen Cărășel századosnak a foksányi román helyőrséghez
intézett, 1945. június 9-i jelentése szerint mindez úgy történt, hogy „1944.
augusztus 25-én a román egységek elhagyták a helyőrség létesítményeit, de mire visszatértek, addigra a szovjet csapatok a laktanyákban hadi
kórházakat és fogolytáborokat hoztak létre”.20 Az 1944. augusztus 23. és
1945. június 12. közötti időszakról előterjesztett, június 24-i jelentésében
Botez alezredes már arról számolt be, hogy „Focșani-ban, Odobești-en és
Mărășești-en jelenleg a [román] hadsereg valamennyi laktanyája és barakktábora, az általános iskolák valamennyi épülete és nagyon nagy számú
magánépület foglalt”, és mert „Focșani-ban, valamint Odobești-en 30-40
ezer foglyot számláló lágerek működnek, szükségessé vált újabb ingatlanok teljes kiürítése”.21 Tudniillik – ez is Eugen Cărășel százados 1945.
június 9-i jelentésben olvasható – a szovjetek már 1944 augusztusa óta
valamennyi létesítményt, 1945 májusától pedig a Foksánytól kilenc kilométernyire elhelyezkedő odobești-i barakktábort is lefoglalták.22
A lágert megjárt túlélők – a velük készített interjúink során rögzített –
emlékezései összhangban állnak ezekkel a forrásokkal, és egyben az embertelen életkörülményeket is tükrözik. A foksányi lágerben közel négy
hónapig raboskodó egykori fogoly, Tikusán János (Aldoboly, Kovászna
megye) azt mondta: „Egy nagy deszkabarakkba tereltek be minket. Volt
vagy hat ilyen nagy deszkabarakk. […] A barakkban nem voltak priccsek,
hanem a földön feküdtünk. Nem volt sem ágy, sem priccs, sem párna,
17

SJAN Vrancea CRPAA 127.238. dos. 4/1945. f. 68.

18

SJAN Vrancea CRPAA 127.238. dos. 4/1945. f. 69.

19

SJAN Vrancea CRPAA 127.238. dos. 12/1945. f. 131.

20

SJAN Vrancea CRPAA 127.238. dos. 5/1945. f. 20.

21

SJAN Vrancea CRPAA 127.238. dos. 5/1945. f. 3.

22

SJAN Vrancea CRPAA 127.238. dos. 5/1945. f. 21.
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sem takaró. Lebújtunk a földre, s annyi volt az egész.”23 A lágerből 1944.
december legelején harmadmagával sikeresen megszökő Égető Jenő (Köpec, Kovászna megye) elmondta, hogy „hatalmas, nagy tankszínekben
szállásoltak el, de ott nem voltak ágyak, sem emeletesek, sem egyszerűek.
Azokban a tankgarázsokban valamikor juhokat s marhákat tartottak, az
ő megszáradt trágyájuk volt az ágyneműnk. Mindenki hosszan feküdt a
trágyára, ki ahogy tudott. […] Az épületnek a két végén egy-egy nagy
ajtó volt, de sötétedéskor az oroszok bezárták.”24 Ugyanerről számolt be
szökevénytársa, Sebestyén Mózes (Köpec, Kovászna megye), aki szerint
„egy szajvánszerűségben”25 voltak, ahol előttük juhokat tartottak, az egyik
sarokban pedig még mindig döglött juhok hevertek.26 Varga Márton kolozsvári túlélő is arról számolt be, hogy Foksányban egy garázsféle helyiségben szállásolták el őket, ahol a nedves, sáros földön aludtak, és egész
éjjel csepegett rájuk a víz.27 A marosszéki Magyaróról származó Ivás István túlélő (Csíkszereda) szerint a három részből álló lágerben „egy repülőgéphangár-szerű, hatalmas deszkabarakkra hasonlító épületbe terelték
be a foglyokat”, ahol „a csupasz földre kellett feküdni”.28 Az 1945 februárjában egy fogolyszállítmánnyal Foksányba érkező, majd március második
felében a Szovjetunióba hurcolt Kósa Albert túlélő (Középajta, Kovászna
megye) elmondta, hogy a „legalább két sor szögesdróttal” körbevett laktanyák egyikében és lóistállókban helyezték el őket kétemeletes priccssoron,
de a zsúfoltság miatt a földön is aludtak foglyok.29
Mint láttuk, a szovjet lágerparancsnokok közölték a román féllel, hogy
a táborokban saját hatáskörön belül végzik el a szükséges munkákat. Ezek
közé tartozott a megrongált épületek tatarozása, a tűzifa beszerzése, miegymás. A lágerekben pedig a foglyok gyakran maguk végezték el az elszállásolásukhoz szükséges munkákat-javításokat, máskor a szovjetek különféle egyéb munkákra is felhasználták őket. Făgărășanu ezredes egyik
jelentése szerint 1945. március 3-án közel 200 fogoly három szovjet tiszt
23

Benkő–Papp 2007. 167–168.

24

Benkő–Papp 2007. 167–169.

25

Saivan (szajván): juhakol románul.

26

Benkő–Papp 2007. 168.

27

Benkő–Papp 2007. 173.

28

Benkő–Papp 2007. 171.

29

Benkő–Papp 2007. 164.
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és 15 közlegény vezetésével leszerelte a foksányi géppuska-céllövöldét.30
Egy másik, 1945. március 10-i jelentésben Eugen Cărășel százados arról számolt be a Putna megyei Fegyverszüneti Bizottság meghatalmazott
képviselőjének, hogy mivel külső szakemberek nem álltak a rendelkezésére, a láger parancsnoka elrendelte: a táborokat maguk a foglyok közül
kiválogatott mesteremberek javítsák-tatarozzák.31 Március 27-i jelentésében a foksányi helyőrség századosa, Ștefan Teodorescu nagyon sürgős
jelentésben értesítette Făgărășanu ezredest, hogy „szovjet őrök felügyelete alatt a foglyok 500 méter hosszon lebontották a helyi lőszerraktárnak
a Focșani–Bukarest országút felőli szögesdrótkerítését, és a teljes anyagot
a fogolytáborba szállították”.32 Botez alezredes 1945. július 21-i jelentése
szerint szovjet őrök vezetésével foglyok szerelték le és vitték el egy foksányi asszony házáról a bádogtetőt,33 egy másik, szeptember 10-i jelentésben pedig a helyi fegyverraktár felelőse jelezte, hogy – szintén szovjet
parancsra – a foglyok hozzáláttak a katonai létesítményt övező, ültetett
akácerdő kivágásához, az ágakból a Szovjetunióba indított fogolyszerelvények takarítását szolgáló seprűket készítenek, a faanyag vastagját pedig
tüzelőnek használják.34 Kósa Albert túlélő (Középajta, Kovászna megye)
elmondta, hogy „naponta száz-kétszáz embert vittek a focşani-i állomásra
rakodni, reggel ment az egyik váltás, este a másik. […] Átraktunk a széles
nyomtávú vasúti kocsikba mindent, amit az oroszok zabráltak.”35 Molnár
Károly túlélő (Kovászna, Kovászna megye) is megerősítette, hogy a lágerből ki-kivitték őket munkára.36
A lágerben uralkodó életkörülmények kapcsán a foglyok silány élelmezéséről is szót kell ejtenünk. Kósa Albert (Középajta, Kovászna megye)
túlélő arról számolt be, hogy „naponta kétszer kaptunk enni, ha annak lehet nevezni azt a kosztot. Reggel és este törökbúzadarát, borsódarát adtak,
ilyesmit. Tisztálkodási lehetőség alig volt, éppen csak szűkön.”37 Molnár
30

SJAN Vrancea CRPAA 127.238. dos. 4/1945. f. 163.

31

SJAN Vrancea CRPAA 127.238. dos. 3/1945. f. 2.

32

SJAN Vrancea CRPAA 127.238. dos. 14/1945. f. 85.

33

SJAN Vrancea CRPAA 127.238. dos. 12/1945. f. 158.

34

SJAN Vrancea CRPAA 127.238. dos. 13/1945. f. 63.

35

Benkő–Papp 2007. 164.
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Benkő–Papp 2007. 165.
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Benkő–Papp 2007. 164.
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Károly túlélő (Kovászna, Kovászna megye) elmondta, hogy „volt olyan
eset, amikor valami sós löttyöt, levesfélét osztottak. Hát volt, aki bírta, s
volt, aki nem bírta.”38 Németh Géza túlélő (Magyarhermány, Kovászna
megye) azt mondta, hogy „az étel nagyon gyenge volt […] nem győzték
ellátni azt a sok embert, pedig éjjel-nappal osztották azt a sovány és kevés
ételt. […] A kenyér is olyan gyarló volt… Isten ne verjen meg, de olyan
volt, mint a sár, mint a valóságos fekete sár. A dekát meghúzta, de gyarló
volt. Ha most kellene megennem, meg is halnék tőle. Naponta tizenöt
vagy húsz dekát adtak, attól függően, hogy ki milyen munkára volt beosztva.”39 Tikusán János túlélő (Aldoboly, Kovászna megye) azt mondta:
„Az étel? Édes jó Istenem… Volt egy-egy halacska, kicsike a levesben,
máskor egy-egy lapi, répa- vagy egy-egy káposztalapi-darabka, de csak
annyi, hogy ha az egyiket megpiszkáltuk a kanállal, a másik darabkát nem
érte utol. Naponta két embernek adtak egy fekete orosz kenyeret, olyan
volt, mint a tégla. Ha az ember beosztotta, jó volt, ha egyszerre megette,
akkor is jó volt, mert aznap többet nem kapott.”40
A foglyok igen gyatra élelmezése természetesen összefüggésben állt Foksány, összességében Putna megye akkori ellátó képességével. 1945. március
1-i jelentésében Făgărășanu ezredes arról számolt be feletteseinek, hogy az
1944. október 18. és 1945. február 28. között a térségben állomásozó, valamint átvonuló szovjet csapatok élelmezése teljesen kimerítette a megye élelemtartalékait.41 Ugyanezekről az állapotokról tájékoztatott az 1945. július
1. és augusztus 1. közötti időszakot összesítő jelentésében Botez alezredes
is, hozzátéve, hogy már az állatok takarmánya is elfogyott.42 Szeptember
18-i jelentésében az alezredes szóvá tette, hogy mivel egész Putna megyében nincs, Bákó, Roman és Csík megyékből kellene hozni burgonyát,43 november 9-én pedig azt jelentette, hogy „a helyi erőforrások már nem képesek fedezni a szovjet csapatok és a civil lakosság szükségleteit, a hegyvidéki
lakosság a kukorica és a mindenféle élelmiszerek hiányában erősen szen-

38

Benkő–Papp 2007. 165.

39

Benkő–Papp 2007. 166.

40

Benkő–Papp 2007. 167.
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SJAN Vrancea CRPAA 127.238. dos. 4/1945. f. 28.
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SJAN Vrancea CRPAA 127.238. dos. 5/1945. f. 211.
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SJAN Vrancea CRPAA 127.238. dos. 9/1945. f. 69., 71.
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ved”.44 Látható, hogy a vizsgált időszakban nemcsak Foksány és közvetlen
térsége, hanem egész Putna megye súlyos élelemhiánnyal küszködött, s mivel a szovjet csapatok ellátása minden kétséget kizáróan elsőbbséget élvezett, igen nagy a valószínűsége annak, hogy a fogolytáborokba összezsúfolt
tízezrek élelmezése súlyos hiányokat szenvedett. Az adott körülmények között a hatóságok más vidékekről próbáltak élelmet szerezni, fentebb idézett
jelentésében Botez alezredes is erre tett javaslatot. Az igen nehéz helyzet
enyhítésére irányuló kísérletek egyikét tükrözi az az 1945. szeptember 26-i
távirat is, amelyben arról értesítik a Putna megyei Fegyverszüneti Bizottságot, hogy – a Duna-delta bejáratánál elhelyezkedő – Tulceából két vasúti
kocsiban összesen 122 ládában 19 927 kilogramm sós halat indítottak útnak a foksányi 176. számú fogolytábor számára.45
Az adott életkörülmények ismeretében óhatatlanul felmerül, hogy az
élelemhiány és a különféle betegségek miatt hány fogoly halhatott meg
Foksányban. A Putna megyei Fegyverszüneti Bizottság iratanyagában erről nem találtunk adatot, sem utalást, de a túlélők emlékezései jelzik, hogy
igen nagy valószínűséggel sokan elhunytak a lágerben. Kósa Albert túlélő
(Középajta, Kovászna megye) elmondta, hogy „abban a nagy mocsokban
és nyomorban […] Focşani-ban is sok fogoly elhunyt. A halottakat kivitték a lágerből, de hogy mit csináltak velük, hova temették el, én nem
tudom.”46 Tikusán János túlélő (Aldoboly, Kovászna megye) szerint a lágeren kívül, de a szögesdrótkerítésen belül is „temettek el” elhunyt foglyokat. „…hordtuk ki a halottakat, s dobtuk belé a mészgödörbe. Hatalmas,
hosszú gödör volt a láger egyik sarkában, a foglyok oda végezték a bajukat
is, oda dobtuk a halottakat… Egy gerendaszerű deszkát keresztültettek
a gödrön, hogy a foglyok arról végezzék el a dolgukat, de voltak olyan
gyengék is, akik beléestek, és belé is haltak, mert már mi sem tudtunk
semmit tenni, mert nem lehetett. […] Ha valaki megbetegedett, vagy ha
nem bírta ki: ki a kapun, be a meszesgödörbe. Mert ott orvost nem láttunk
egyet sem. Vérhas, tífusz, mindenféle betegség volt, úgyhogy én nem is
tudom ott hányan haltak meg. Sokan, az biztos, mert járványok voltak,
s úgy hullottak az emberek, mint a legyek.”47
44

SJAN Vrancea CRPAA 127.238. dos. 6/1945. f. 123.
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SJAN Vrancea CRPAA 127.238. dos. 13/1945. f. 61.
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A foksányi fogolylétszám
A Foksányba szállított, majd onnan a Szovjetunióba indított foglyok teljes létszámáról nincsenek pontos adataink, az eddig átvizsgált román források csak részlegesek, és valószínűsíthetően hiányosak. Ezért a töredékes adatok alapján egyelőre csak hozzávetőleges számokról beszélhetünk.
A román források szerint a 176. számú szovjet lágerben fogva tartott foglyokról a helyi román katonai, illetve civil hatóságok nem kaptak tájékoztatást. 1945. március 1-jei jelentésében Făgărășanu ezredes arról tett említést, hogy a foksányi lágerben „a foglyok létszáma ismeretlen”,48 július 21-i
jelentésében pedig Botez alezredes arról számolt be, hogy bár mindent
megtettek, nem találták meg a szovjetek által a foksányi lágerbe hurcolt
román foglyokat, mivel „a lágerekben nem vezetnek fogolynévsorokat,
a táborok parancsnokai pedig közömbösek a kérdés iránt”.49 Németh
Géza túlélő (Magyarhermány, Kovászna megye) is úgy emlékezett az interjúnk során, hogy „Focşaniban azt sem lehetett tudni, hányan vagyunk.
A nevünket sem írták fel, semmilyen nyilvántartásba nem vettek. Ott csak
vagoníroztak. Ennyi volt az egész. De Focşaniban legalább 30 ezer fogoly
volt, az biztos. Katonákon kívül civilek is, magyarok, németek, még olyan
románok is, akiket még az oroszok ejtettek fogságba Romániának az átállása előtt. A barakkok már tömve voltak, s a földbe vájt bunkerok is teli
emberekkel.”50
Németh Géza túlélő közlése – miszerint ottléte alatt a lágerben 30
ezer foglyot őriztek – a láger állandó, akkori létszámát jelenti; ebben a
vonatkozásban viszont már megbízhatónak tekinthető adatokkal rendelkezünk. Németh Gézához hasonlóan – egymástól teljesen függetlenül – más túlélők is nagyjából vagy teljesen azonos fogolylétszámot
említettek az interjúk során. A marosszéki származású Ivás István túlélő (Csíkszereda) azt közölte, hogy „a focşani-i szovjet hadifogolytábor
körülbelül 30 ezer fogoly ideiglenes gyűjtőhelye volt”,51 Kósa Albert

48

SJAN Vrancea CRPAA 127.238. dos. 4/1945. f. 32.
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SJAN Vrancea CRPAA 127.238. dos. 12/1945. f. 160.
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(Középajta, Kovászna megye) túlélő közel 50 ezerre,52 a lágert szintén
megjárt Molnár Károly túlélő (Kovászna, Kovászna megye) pedig 1520 ezerre tette az 1945 nyarán Foksányban őrzött foglyok létszámát.53
A két szélső számot leszámítva a túlélők által említett állandó, akkori fogolylétszámot a levéltári források is alátámasztják. A központi Fegyverszüneti Bizottsághoz intézett, 1945. június 3-i szigorúan titkos, a térség
májusi eseményeit összesítő tájékoztató jegyzékében Botez alezredes
ugyanis arról tesz említést, hogy amikor – 1945 tavaszán – Focșani-ba
érkezett, „közel 35-40 000 magyar és német fogoly, és közel 35-40 000
sebesült és szovjet katona” tartózkodott a városban, ráadásul a Szovjet
Főparancsnokság március végén jelezte: további 20 ezer érkező foglyot
szándékszik elszállásolni a városban.
Botez alezredes úgy látta: az újabb 20 ezer – magyar és német – fogoly
elszállásolása a lehetetlenséggel egyenlő feladat a város számára, hiszen
egyrészt a már ott levő foglyok, sebesültek és szovjet katonák összlétszáma
eléri a 80-90 ezer főt, másfelől a szovjetek „az iskolák, a katonai laktanyák,
valamint a nagyobb épületek mindenikét lefoglalták már”.54 Éppen ezért
Botez alezredes jelezte: közbenjárt a Szövetséges Ellenőrző Bizottság
helyi meghatalmazottjánál, arra kérve őt és egyben román feletteseit is,
hogy ne hozzanak újabb 20 ezer foglyot Foksányba. Miként tájékoztató
jegyzéke zárásaként fogalmazott, Foksányt mentesíteni kell a már ott tartott nagyszámú fogolytól, mivel „azok majdnem semmit sem dolgoznak,
és a román hatóságok rendelkezésére sem bocsátják, noha kérték, mivel
szükségük van [a munkaerőre]”. Indoklása szerint „semmi értelme, hogy
a foglyok továbbra is Focșaniban és Odobești-en maradjanak, ahol majdnem minden laktanyát elfoglaltak és tönkretettek”. Ugyanakkor az alezredes azt is kérte, hogy a Foksány hét hadikórházában ápolt nagyszámú
sebesülttől, illetve az indokolatlanul ott állomásozó szovjet csapatoktól is
mentesítsék a várost.55
Ugyanezt szorgalmazta 1945. június 10-i távirati jelentésében a Putna
megyei prefektúra keretében működő Gazdasági, Közellátási és Árhivatal
igazgatója, A. Iorgu tartalékos őrnagy is, aki úgy fogalmazott: a Foksány52

Benkő–Papp 2007. 164.
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ban és Putna megyében működő, több mint húszezres (össz?)létszámú
hadikórházak és több mint harmincezres (össz?)létszámú fogolytáborok
meghaladják a város és a megye ellátó képességét, ezért nyomatékosan
kérte, hogy a hadikórházakat és a fogolytáborokat költöztessék át Moldva, illetve az ország olyan vidékeire, ahol nincsenek szovjet csapatok, hadi
kórházak, illetve lágerek.56
Valószínűsíthető – az eddig feltárt források legalábbis erre utalnak –,
hogy a szovjetek 1945. március végi, újabb 20 ezer fogoly beszállásolására irányuló kérése a város túlzsúfoltsága miatt nem nyert azonnali megoldást. A román Körzeti Parancsnokság parancsnoka, Ilie Radu ezredes
egy 1945. június 1-jei bizalmas jelentésében arról tájékoztatta Botez alezredest – akinek a jelentéséből fennebb idéztünk –, hogy május 30-án
a szovjet fél (ismét) kérte a 20 ezer újabb fogoly foksányi beszállásolását.
Radu ezredes hozzátette, hogy a szovjet félnek már jelezte: nem tudják
felvállalni az újabb 20 ezer fogoly elhelyezését, mivel Foksányban a foglyok és a sebesültek a laktanyák, illetve az iskolák mindenikét elfoglalták
már. Ezért javasolta, hogy az érkező foglyokat más városokban, például
Râmnicu Săraton, Tecuci-on és másutt működő, kevésbé zsúfolt lágerekben vagy Odobești-en az altiszti iskola 3000 fő befogadására képes laktanyájában és az úgynevezett geológiai állomás 500 férőhelyes, továbbá a
Panciuban létrehozott, 12 deszkabarakkból álló 4-5000 helyes lágerben
szállásolják el. Radu ezredes azzal magyarázta ezt a lehetséges megoldást,
hogy az 1940. november 10-i romániai földrengés, Foksány 1944. június
11-i, a nyugati szövetségesek általi bombázása, valamint az augusztus 23-i
román átállást követő hadműveletek során a város sok épülete megrongálódott. Ilyen körülmények között végső esetben csak úgy látta megoldhatónak az érkező újabb 20 ezer fogoly befogadását, ha Foksány lakosságát
„majdnem teljes egészében kilakoltatják, a város egyik felében a hadi kórházakat, a szovjet és esetleg a román csapatokat is összezsúfolják, a másik
felébe pedig elszállásolják a[z érkező] 20 000 foglyot”.57
A foksányi lágerbe 1944–1945-ben érkező foglyok összlétszámáról
a helyi vasúti állomásra begördülő, illetve onnan a Szovjetunió felé távozó fogolyszerelvények jegyzékeiből alkothatunk hozzávetőleges képet.
A Putna megyei Fegyverszüneti Bizottság iratanyagában megtalált jegy56
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zékek hiányosak, így csak részlegesen, legfeljebb méreteiben érzékelhetjük a lágerben megfordult foglyok számát. E források keletkezésének
előzménye az volt, hogy Alexandru Botez alezredes 1945. június 8-i átiratában arra kérte a foksányi vasútállomás illetékeseit: sürgősen írják össze
és juttassák el hozzá a szovjet–román fegyverszüneti egyezmény végrehajtása keretében a városba érkezett és a Szovjetunióba indított vasúti szerelvények részletes jegyzékét. Az alezredes jelezte, hogy az 1945. január
1. és április 26. közötti kimutatást már korábban megkapta, de az 1944.
augusztus 23. és december 31., valamint az 1945. április 26. és június 12.
közötti összesítőket még nem, utóbbiakra van sürgősen szüksége jelentése
összeállításához.58
A Putna megyei Fegyverszüneti Bizottság iratanyagában a román átállástól 1944 végéig terjedő időszakról nem találtunk ilyen kimutatást, a
Botez alezredes által kért, 1945. április 26. és június 12. közöttit viszont
igen.59 Bár a központi Fegyverszüneti Bizottsághoz 1945. június 24-i keltezéssel felterjesztett összegző jelentésében Botez úgy fogalmazott, hogy
az az 1944. augusztus 23-tól 1945. június 12-ig terjedő teljes időszakot
magába foglalja, összesítőjéből hiányoznak a vasúti forgalom 1944. évi
adatai.60 A Foksányba érkező, illetve innen a Szovjetunióba indított vasúti
kocsiknak a Botez-jelentésben, valamint a helyi vasútállomás összesítésében feltüntetett száma megegyezik, de – hangsúlyozzuk – ezek csak az
1945. január 1. és június 12. közötti időszakra vonatkoznak. Eszerint a
szovjet–román fegyverszüneti egyezmény keretében összesen 12 546 vasúti kocsi érkezett Foksányba61, és 8340 indult onnan a Szovjetunióba.62
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A foksányi vasútállomásra beérkezett szerelvények jegyzékének a lelőhelye: SJAN Vrancea
CRPAA 127.238. dos. 4/1945. f. 76–81., 176–178.; dos. 5/1945. f. 23–26. A Szovjetunióba indított szerelvények jegyzékének a lelőhelye: SJAN Vrancea CRPAA 127.238. dos.
4/1945. f. 82–94., 173–175.; dos. 5/1945. f. 27–31.
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Jelentéseiben Botez alezredes így fogalmazott: „Tisztelettel küldöm […] a Jelentést a
[szovjet–román] fegyverszüneti egyezmény 1944. augusztus 23. és 1945. június 12. közötti
végrehajtásáról.” SJAN Vrancea CRPAA 127.238. dos. 5/1945. f. 1–2. „Putna megyében
a 3. szakasz végrehajtása 1944. augusztus 23. és 1945. június 12. között a következőképpen
zajlott.” SJAN Vrancea CRPAA 127.238. dos. 5/1945. f. 7. A szovjet–román fegyverszüneti egyezmény 3. szakasza a szovjet (illetve a többi szövetséges) csapatok szárazföldi,
vízi és légi szabad mozgását írta elő, valamint a román fél kötelezettségét, hogy számukra
eszközöket biztosítson.
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A kigördült vagonok esetében viszont mindkét forrásban téves a szám
(8340), ami abból adódik, hogy amikor a január 1. és március 31. közötti
időszakban a Szovjetunióba indított kocsik számához (5638) hozzáadta az április 1. és június 12. között indítottakét (2762), utóbbi számnál
a hatost nullának látta, tehát hatvannal kevesebbet számolt össze a vasútállomás munkatársa. A valóságban 8400 kocsi indult ebben az időszakban
foglyokkal Foksányból a Szovjetunióba. Júniusi jelentésében Botez alezredes nem részletezte, hogy a beérkező, illetve a Szovjetunióba indított
szerelvényekből-kocsikból hányban szállítottak katonákat, sebesülteket,
foglyokat, illetve hányban hadianyagot vagy egyéb árut.
Mivel – egyelőre – csak az 1945. január 1. és június 12. közötti szűk fél
évről rendelkezünk adatokkal, az alábbiakban csak ebben az időszakban
Foksányba, illetve onnan a Szovjetunióba – kizárólag foglyokat – szállító szerelvények adatait, s ezzel együtt a foglyok valószínűsíthető számát
vizsgáljuk. Számításunk szerint 1945. január 1. és április 1. között 1003,
április 1. és 26. között 465, április 26. és június 12. között 2301, tehát ebben a szűk fél évben összesen 3769 vasúti kocsi érkezett Foksányba foglyokkal. Nyugati irányból Kürtösről 1528,63 Zsombolyáról 1263,64 Brassóból 232,65 Biharpüspökiből 192,66 Érmihályfalváról 175,67 Debrecenből
149,68 Temesvárról 112,69 Lugosról 14,70 Dél-Románia felől, Bukarestből
38,71 Râmnicu Săratról 27,72 Craiováról 18,73 Turnu Măgureleról hét,74
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Budeștiről és Buzăuból hat-hat,75 Caracalból pedig két76 vagon érkezett
foglyokkal Foksányba a tárgyalt időszakban.
A fenti adatokból kiindulva tehát, óvatos becslések szerint, kocsinként
negyven-ötven fővel számolva is 150–190 ezerre tehető csak az 1945ös év első felében kizárólag vasúton Foksányba szállított fogoly, amihez
természetesen hozzá kell még adni a román átállást követően a térségben
lezajlott hadműveletekben foglyul ejtett német katonákat is.
A foksányi vasútállomás jegyzékei szerint 1945. január 1. és március
31. között a Szovjetunióba indított 5638 vasúti kocsiból egy sem szállított foglyokat, számításunk alapján az április 1. és 26. között indított
1055 kocsiból 67-ben, az április 26. és június 12. között indított 1707-ből
pedig 466-ban voltak foglyok. 1945 első felében tehát összesen 533 vasúti kocsiban vittek foglyokat Foksányból a Szovjetunióba, ami kocsinként
szintén negyven-ötven fővel számolva 21–27 ezer foglyot jelent.
Szembetűnő az 1945 januárja és júniusa között Foksányba érkező
(150–190 ezer), illetve a Szovjetunióba indított (21–27 ezer), hangsúlyozzuk, töredékes források alapján becsült fogolylétszám közötti különbség:
129–153 ezer. Elvileg ennyi fogolynak kellett ebben az időszakban Foksányban lennie. Ha utóbbi számból a láger ismert, 35-40 ezres állandó létszámát is kivonjuk, 94–123 ezres létszámot kapunk, vagyis azokét, akikről
nem lehet tudni, hogy mi történt velük. Kétséges, hogy a fentiekben is
vázolt körülmények között Foksányban – de akár Putna megyében is – el
lehetett szállásolni ennyi foglyot, mint ahogyan annak is kevés a valószínűsége, hogy ekkora volt az élelemhiány, illetve a különféle betegségek
okozta emberveszteség. A legkézenfekvőbb magyarázat az lehet, hogy
a szóban forgó 94–123 ezer fogoly egy része elhunyt, nagy többségüket
pedig szintén kiszállították, vagy legalábbis elindították a Szovjetunióba. Az egykori foksányi szovjet fogolytábor egyéb kérdései mellett ennek
a megválaszolása is további kutatásokat igényel.
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