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BEVEZETŐ1

könnyebben a minden nap használt fémtárgyakhoz jutottak 
hozzá a katonák: az evőeszközökhöz, csajkákhoz, kula-
csokhoz. Ezeket díszítették vagy anyagukat felhasznál-
va átformálták edénnyé, cigarettatárcává, stb. Felüle-
tüket bevésett motívumokkal, feliratokkal ékesítették, 
gyakran a készítés időpontját, helyét és a készítő nevét 
is feltüntetve. Aki ügyes kezű volt, fából egész tárgy-
csoportot faragott. Máskor, ritkábban textilből, illetve 
textilhulladékból tudtak varrni tokokat vagy egyszerű 
dohányzacskót díszítettek és tárolóként használták to-
vább.

Kelet felé

 A magyar katonák tömegesen a második világhábo-
rú folyamán több szakaszban kerültek szovjet fogságba. 
A hányatott sorsú 2. magyar hadsereg, amelyet 1942-ben 
állítottak fel, és a keleti hadszíntérre küldtek har-
colni 1943 januárjában a Sztálingrád körzetében vívott 
küzdelmek során rendkívül súlyos, szinte megsemmisítő 
veszteségeket szenvedett. Ezzel összefüggésben a szovjet 
csapatok előrenyomultak s 1943 elején hirtelen megug-
rott a hadifoglyok száma. A 150 ezer főt is meghaladó 
fogolytömeg még a szovjet szerveket is váratlanul érte, 
nem voltak felkészülve rá, ennek következtében a hadi-
fogságba esettek ellátása és szállítása egyaránt súlyos 
nehézségeket okozott. Nagyon gyorsan kiderültek a szer-
vezésbeli hiányosságok. A kimerült és sok esetben sebe-
sült vagy fagyási sérülésekkel, betegségekkel küszködő 
foglyok élelmezése és egészségügyi ellátása akadozott, 
néhol teljesen elmaradt, noha - elvben - a hadifoglyok 

 A második világháború alatti, 172 ezer km2-es és 
közel 15 millió fős Magyarországról mintegy 1,2 millió 
magyar állampolgár, katona és civil került a szövetséges 
hatalmak fogságába. Ez a létszám több mint másfélszerese 
volt az első világháborúban, az akkor még nagyobb te-
rületű ország térségéből hadifogságba esettek számának. 
2015 a Szovjetunióba hurcolt foglyok és kényszermun-
kások emlékéve lett Magyarországon, hiszen - noha már 
hetven éve annak, hogy 1944-1945-ben megkezdték a Szov-
jetunióba kényszermunkára történő internálást, - ilyen 
szintű megemlékezésre eddig még nem került sor.
 Az országban kevés család mondhatta el magáról, 
hogy nem érintette a hadifogság. A Szovjetunióba szál-
lítottak legnagyobb csoportját a katonák alkották, de 
rajtuk kívül a Vörös Hadsereg polgári személyeket is 
elhurcolt kényszermunkára. A HM Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum gyűjtőköréből kifolyólag mindkét világégés 
hadifogságának emlék- és használati tárgyait, doku-
mentumait őrzi, amelyek készítésével, írásával a rabok 
megpróbálták elviselhetőbbé tenni az éveken át tartó 
megpróbáltatásokat.
 A fogvatartás ténye önmagában is próbára teszi az 
embereket, s ezt még súlyosbíthatja a környezet, ahol ezt 
az időt kénytelenek akaratuk ellenére eltölteni. A má-
sodik világháború idején a hadifoglyok használati tár-
gyak készítésével és honvággyal telített üzenetek írá-
sával igyekeztek lelkiállapotukon javítani. 
 A tárgyakat több csoportra oszthatjuk, attól füg-
gően, hogy mi volt a kiinduló alapanyag és az elkészült 
tárgyat az eredeti funkciójának megfelelően használ-
ták-e tovább vagy teljesen új tárggyá alakították. Leg-
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az 1929. július 29-én elfogadott harmadik genfi egyez-
ményben foglalt bánásmódra jogosultak voltak. Ennek 
értelmében tilos volt bármilyen formában a hadifoglyok 
életének és egészségének veszélyeztetése, megfélemlíté-
se vagy velük szemben megtorló intézkedések foganato-
sítása. Ezt a hadifoglyokra vonatkozó nemzetközi jogi 
normát a Szovjetunió azonban nem írta alá, s noha német 
nyomásra elkészítette a maga szabályozását, de az konk-
rét biztosítékokat nem tartalmazott, sőt az egész rende-
letet titkosítottan kezelték. Amit pedig nyilvánosságra 
hoztak a foglyok és a szövetségesek megnyugtatására, az 
nem fedte a valóságot. 
 A fogságba esést a katonák mindenképpen el akar-
ták kerülni, hiszen addigra már széles körben elterjedt, 
az a vélekedés, hogy a Szovjetunióban a foglyokat bá-
nyákban dolgoztatják. Mindez nem volt alaptalan, habár 
a kezdeti időszakban mind a tábornoki, mind a legénységi 
állomány még arról számolt be, hogy jó körülmények közé 
kerültek és megfelelő ellátásban részesültek. A prob-
lémák akkor kezdődtek, amikor a Vörös Hadsereg rövid 
idő alatt nagyszámú hadifoglyot ejtett: a vegyes nem-
zetiségű (német, olasz, román és magyar) hadifoglyokról 
a röplapok azt állították, hogy szállításukat gondosan 
megszervezték. Ez a gyakorlatban azonban azt jelentette, 
hogy a foglyok átvételére háromszintes táborrendszert 
dolgoztak ki: a front mögötti felvevőpontok után (aho-
va a harcképtelen, magukat megadó ellenséges katonák 
kerültek) a foglyok az arcvonaltól 50-70 km távolságra 
lévő gyűjtőtáborokba, majd onnan a 100-150 kilométerrel 
keletebbre fekvő gyűjtő-elosztó táborokba (mint például 
Foksány vagy Máramarossziget) kerültek. Innen pedig so-
kak sorsa a Szovjetunió belsejében lévő munkatáborokban 
végződött. E lágerek nem titkolt célja az volt, hogy a 
foglyok - mintegy háborús jóvátétel formájában - ve-

gyenek részt a Szovjetunió újjáépítésében (amit a genfi 
egyezmény szintén tiltott). 
 A fogságba esés és kiszolgáltatottság traumáját 
tovább növelték a fizikailag is megerőltető gyalog-
menetek az egyes felvevő-pontok gyűjtőtáborok között, 
ahol ugyan folyamatosan bíztatták őket sorsuk jobbra 
fordulásával, ám a tapasztalat nem ezt igazolta. A tá-
borok közti szállításra egyébként az volt a hivatalos 
magyarázat, hogy hamarosan megkapják azt az igazo-
lást, amellyel majd hazamehetnek. Az ország területéről 
való kiszállítás, a Kárpát-medence elhagyása azonban 
ráébresztette az érintetteket arra, hogy sorsuk az is-
meretlenbe vezet, minden alkalmat megragadva igyekez-
tek üzenni hozzátartozóiknak. A Szovjetunió irányába 
és azon belül a szállítást is túl kellett élni. A szov-
jet táborokat megelőzték (elsősorban Románia területén 
lévő) tranzittáborok, például Brassó, Máramarossziget 
vagy Temesvár. Valamennyi átmeneti hadifogolytábornak 
számított. A foglyokat ötös sorokba állították és 40-50, 
400-500, de esetenként a 2000 főt is meghaladó menetosz-
lopokban hajtották őket. Az átmenőtáborokban egyálta-
lán nem voltak jobbak körülmények, mint a későbbi, még 
nagyobb területen fekvőkben. A halandóság már itt is 
nagyon magas volt. A Brassótól keletre mintegy 200 ki-
lométerre fekvő foksányi átmeneti táborban egy idő után 
állandóan 20-30 ezer foglyot zsúfoltak össze, így nem 
csoda, ha folyton felütötte a fejét valamilyen járvány, 
betegség. 
 Egyes röplapok persze arról tudósították a magyar 
lakosságot és a katonákat, hogy amennyiben leteszik a 
fegyvert és önként megadják magukat, a Vörös Hadsereg 
parancsnoksága biztosítja a hadifoglyok életét, haza-
térését, megfelelő ellátását, szükség esetén a sebesül-
tek kórházba szállítását. Ellenkező esetben - írták - 
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ugyanolyan ellenségnek fogják őket (ti. magyarokat) is 
tekinteni, mint a németeket és hasonló sors vár rájuk. 
Akármennyire is igyekezett a Vörös Hadsereg elejét ven-
ni a negatív híreszteléseknek, a röplap érthető módon 
nem sokat bizalmat keltett, mert ekkor a szovjet katonák 
már valóban nem bántak kesztyűs kézzel a foglyokkal.
 Az 1944-es év ősze a tömeges fogságba esés máso-
dik nagy időszakát hozta, a fogságba kerültek nagy szá-
mú elhalálozásáról pedig egyre több szó esett. A szovjet 
fogságtól - egyáltalán a szovjet hadseregtől - való fé-
lelmet a magyar háborús propaganda-gépezet is erőtel-
jesen táplálta, de a már szovjetek által megszállt terü-
letekről magánszemélyektől, ismerősöktől, rokonoktól is 
baljós hírek érkeztek erőszakoskodásról, fosztogatásról, 
elhurcolásról és kivégzésekről. Ez idő tájt a szovjet fog-
ságba esett magyar katonák száma - a veszteségi lajstro-
mok szerint - elérte a 70 ezret, valójában ez a szám akkor 
már sokkal jelentősebb lehetett és az eltűntek adatainak 
naprakészen tartása egyre nagyobb kihívást jelentett a 
magyar hatóságoknak. 1944 novemberétől gyakorlatilag 
megszűnt a magyar veszteségek központi számbavétele. A 
legtöbb katona neve mellett az „eltűnt” szerepelt, de a 
hatóságok már semmilyen adattal nem rendelkeztek to-
vábbi sorsáról. Nem csoda, ha ezek a körülmények olyan 
jellegű propaganda-képeslapokat hívtak életre, amelyek 
a szovjet katonák baráti hozzáállását hirdetik. 
 Természetesen a levelek tartalmát is ellenőriz-
ték, cenzúrázták, akárcsak az első világháborúban. Ah-
hoz képest azonban a levelezés nyelve lehetett magyar, 
de semmi kritikai megjegyzés nem kerülhetett a papír-
ra. Az üzenetek mondanivalója az egészségi állapotra, jó 
közérzetre és a családtagok hiányolására szorítkozott, 
ritkán, de megemlítik az ismerőst/barátot/rokont, aki-
vel együtt kerültek fogságba és róla, róluk is eshet szó, 

hiszen a híradások eléggé esetlegesek voltak: az ittho-
niak információcseréje révén sokak sorsáról sikerült 
ily módon bizonyságot szerezni: élnek-halnak-e?
 Az 1944. október 15-i kiugrási kísérlet sikerte-
lenségét és a háborús vereség nyilvánvalóvá válását kö-
vetően megindult a Magyar Honvédség tömeges lemorzso-
lódása. Erről a tényről maga Sztálin is tudott és arról 
is, hogy sok magyar egység széthullott és csapatokba ve-
rődve barangol az erdőkben a keleti front mentén. Ma-
gyar parancsnokok felhívására több mint 20 ezer katona 
adta meg magát a szovjet csapatoknak. De még így is sokan 
bujkáltak. Őket igyekezett meggyőzni a propaganda és 
próbálta elhitetni velük, hogy úgysincs más választásuk 
és a hadifogság „az életet jelenti számukra”. Emellett 
a hadifogolyéletről festett idilli életképeket ábrázoló 
röplapokat is megjelentettek kedélyesen beszélgető vagy 
éppen közösen zenélő magyar katonákról. 
 Az 1944. december 25. és 1945. február 13. között a 
magyar fővárosért folyó küzdelem során újabb és újabb 
alakulatok katonái estek szovjet fogságba, számukat 25 
ezer fő körülire becsülik. Tekintettel arra, hogy minél 
hamarabb el akarták őket távolítani a front közeléből, 
illetve kivinni az országból, gondoskodni kellett haté-
kony és gyors elszállításukról.
A fogolytranszportoknak két szárazföldi, gördülő állo-
mánnyal történő és három vasúttal-hajóval kombinált fő 
útvonala alakult ki: Debrecen-Máramarossziget-Szam-
bor-Kijev, illetve Szeged-Arad-Temesvár-Brassó-Fok-
sány-Kisinyov-Csernyigov; vagy Foksány-Konstan-
ca-Odessza, vagy Konstanca-Szevasztopol (hajóval), vagy 
Konstanca-Novorosszijszk (hajóval). Márciusra - ahogy 
a Vörös Hadsereg csapatai egyre jobban elfoglalták az 
országot - a magyar katonák jelentős része a nyugatra 
való távozás helyett a megadás mellett döntött. A 3. Uk-
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rán Front főcsapásának sávjában visszavonuló magyar 
katonák közül például mintegy 45 ezren adták meg ma-
gukat harc nélkül a szovjet csapatoknak. Ezek szerint 
sokan még mindig hittek a Vörös Hadsereg szabad eltávo-
zást és emberséges körülményeket hirdető röplapjainak. 
Az egyre zsúfoltabb szovjetunióbeli hadifogolytáborokba 
lényegében folyamatosan érkeztek a foglyok. 1946-1948 
között az utcákat ellepte a Magyar Kommunista Párt Köz-
ponti Hadifogoly Irodája által megjelentetett újság a 
Magyar Hadirokkant, Hadifogoly Híradó, amelyben olyan 
optimista (de valótlan) képet festettek a hadifogoly-
táborokról és a foglyok egészségi állapotáról, hogy a 
legtöbb családban feltámadt a csalfa remény, hogy hama-
rosan viszontláthatják szeretteiket. 
 A magyar katonák egy része viszont nem akarta 
megadni magát a Vörös Hadseregnek, minél előbb haza 
akartak térni a családjukhoz. A felbomló vagy nyugat-
ra távozó alakulatokból sokan egyszerűen hazatéréssel 
próbálkoztak, de ez cseppet sem volt veszélytelen vállal-
kozás, s gyakran végződött azzal, hogy az illető mégis 
egy orosz transzport soraiba került. 
 Az átmeneti táborok után a foglyokat több hetes, 
zsúfolt marhavagonokban történő szállítást követően 
kerültek a szovjet táborvilágba. Az ember egyik lenyűgö-
ző képessége, hogy amint beletörődik a kialakult hely-
zetbe, igyekszik túlélni azt. 
 A rabok elsősorban emléktárgyak készítésével pró-
bálták elviselhetőbbé tenni a fogságot.
 Ha sorra vesszük a szovjet táborokat, észrevehet-
jük, hogy nem véletlenszerű azok elhelyezkedése. Bár 
hatalmas területről van szó, mégis közös bennük, hogy 
valamennyi a szovjet ipari termelés szempontjából jelen-
tős régióhoz kötődött. Jóllehet a Szovjetunió területén 

lévő táborok a háború alatt elsősorban a hadifogságba 
jutott katonák lágerei voltak, fokozatosan átalakultak 
munkatáborokká. Az emléktárgyak tanúságai szerint a 
foglyokat egyre-másra elszállították egyik táborból a 
másikba, attól függően, hogy éppen hol volt szükség több 
munkaerőre. 
 A táboréletet és a munkakörülményeket a túlélők 
elbeszélései és visszaemlékezései alapján valamelyest el 
tudjuk képzelni. Sokakat olyan mélyen megráztak a fog-
ságban eltöltött évek, hogy hazatérésük után nem voltak 
hajlandók beszélni róla. Ezért is hiányosak az ott ké-
szült tárgyakról az ismereteink. Annyit általánosság-
ban tudunk, hogy a viszonyok táboronként nagymértékben 
különbözhettek. Ebben közrejátszott az is, hogy milyen 
volt a foglyok és az őrök, valamint a foglyok és a he-
lyi lakosság viszonya. A szokatlan földrajzi környezet 
(városlakónak az egész napos, esetenként nagy megeről-
tetéssel járó erdei vagy mezei fizikai munka) és zord és 
szélsőséges éghajlati viszonyok sok esetben már önma-
gukban is elegendőnek bizonyultak ahhoz, hogy a foglyok 
többségét megtörje, egészségét egy életre aláássa, vagy 
legyengülten elhalálozáshoz vessen, főleg az olyan he-
lyeken, ahol több ezer embert a szabad ég alatt őriztek. 
Számos táborban „szállás” gyanánt az a gödör szolgált, 
amelyet magukkal a foglyokkal ásattak ki; ezeket galy-
lyakkal kellett befedniük és földréteget ráhalmozniuk. 
A sietség és a hozzá nem értés miatt azonban e „lakhe-
lyekbe” a víz folyton becsorgott és ezért már mindegy 
volt, hogy nyári vagy téli egyenruhában voltak-e a fo-
goly-katonák, - azok a dermesztő hideg miatt hamarosan 
rájuk fagytak. Többek közt ezért alakult ki az a nézet, 
hogy a szovjet hadifogolytáborokban az életkörülmények 
gyakorta embertelenek voltak. 
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Nyugati fogság, keleti fogság

 A magyarországi harcok utolsó szakaszában az 
Ausztria-Németország felé hátráló, még harcoló magyar 
katonai alakulatok igyekeztek a szövetséges, nyugati 
haderők fogságába kerülni. E táborokban ugyanis - ki-
véve a francia táborokat - általában jobb körülmények 
uralkodtak, hiszen elsősorban munkatáborok vagy egy-
szerű tartózkodási gyűjtőtáborok voltak. A magyarokat 
nagyobb számban őrző táborok többsége osztrák és dél-
német, illetve kisebb része francia területeken helyez-
kedett el. Kizárólag a hadifogolytáborokban készített 
emléktárgyakat alapul véve természetesen nem derül ki, 
hogy milyen viszonyok voltak abban a régióban, hogy 
nyugaton jobb körülmények között éltek-e hadifoglyok, 
nagyobb volt-e a túlélési és hazatérési arány, erről a 
tárgyak nem mesélnek, főleg dokumentumok felkutatásá-
val és elemzésével juthatunk információkhoz.
 A második világháború után a győztes hatalmak 
Németországot - mint vesztes országot - és Berlint négy 
megszállási zónára illetve szektorra (angol, amerikai, 
francia, szovjet) osztották. Az összefüggő német tarto-
mányokból álló, egymástól drótkerítéssel és ellenőrző 
pontokkal elhatárolt zónákban megkezdődött a háborús 
állapotok felszámolása, a náci bűnösök felkutatása, a 
közellátás és közigazgatás megszervezése. Ugyanakkor a 
zónákban eltérő mennyiségű, de alapvetően nagy számú 
hadifogoly-katona gyűlt fel, s a rommá lett országban 
igen nehéz volt elhelyezésükről gondoskodni. Az ameri-
kai táborok nem ok nélkül „csillagtáborok”-ként marad-
tak meg a foglyok emlékezetében, mivel nem épületekben, 
hanem a szabad ég alatt szállásolták el őket, erőteljesen 
akadozó ellátás mellett. 

 A helyzet 1945 nyaráig nem változott, addigra si-
került ugyanis a németek nagy részét hazaengedni, így a 
kezelhetőbb tömeg élelmezése és elszállásolása fokozato-
san ugyan, de javult.
 1945-től kezdődően az ország lakosságát erőtelje-
sen és tömegesen foglalkoztató hadifogoly-kérdést vala-
mennyi párt igyekezett a maga hasznára fordítani. A Ma-
gyar Kommunista Párt eredendően hátrányos helyzetben 
volt, hiszen a nép szemében e párt annak az országnak 
a szellemiségét közvetítette, amely közvetlenül felelős 
volt közel egymillió magyar katona és civil elhurcolá-
sáért, szenvedéseiért, a „malenkij robot”révén a gulágra 
kerültekért. A párt levelezőlap alakú formanyomtatvá-
nyok segítségével értesítette a családokat arról, hogy 
hadifogságban levő vagy eltűnt hozzátartozóik felku-
tatása a párt jóvoltából folyamatos. Ezen nyomtatványok 
lényegében nem szolgáltak plusz információval, hiszen 
csak az eltűnés tényét erősítették meg. 
 A hadifogoly-kérdés elhúzódott egészen a párizsi 
békeszerződés évéig, tehát 1947-ig, bár előtte is voltak 
kísérletek arra, hogy kétoldalú, kormányközi tárgyalá-
sok során rendezzék a foglyok hazaszállításának ügyét. 
Sajnos, az 1947-es békeszerződés sem mondta ki világosan, 
hogy mi a fogva tartó ország kötelessége. Külön megálla-
podások keretében 1946-ig legalább a nyugati hadifog-
lyok nagy része hazatérhetett. A Szovjetunióban azonban 
még 1954-ben is a „szocializmus építésén” dolgoztattak 
hadifoglyokat. Nem csoda, ha 1947-es - a hírhedt kék-
cédulás - országgyűlési választások évében az újságo-
kon kívül számos olyan propaganda-röplap is napvilágot 
látott a Magyar Kommunista Párt jóvoltából, amelyen a 
hazatérő hadifogoly a magyar föld láttán boldogan szo-
rongatja a magyar zászlót vagy a vagonok ajtajából in-
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tegetnek a jó erőben lévő, egészséges volt hadifoglyok. 
A hazatérőkhöz az MKP felszólítást is intézett, amely-
ben részletesen kifejti, hogy a szabaduló foglyok a párt 
és Rákosi Mátyás - gondosan kidolgozott forgatókönyv 
alapján végrehajtott - közreműködésének köszönhetik 
a hazatérésüket, illetve azt, hogy távollétük alatt sem 
voltak tétlenek: harcoltak azon rend ellen, amely meg-
akadályozta a magyar nép felemelkedését, tehát minder-
ről a szavazóurnák előtt se feledkezzenek meg. 
 1948 folyamán olyan kétnyelvű (orosz-magyar) le-
velezőlapokat is használtak a foglyok, amelyre Rákosi 
Mátyás személyének magasztalásán kívül Szovjetunió és 
Magyarország örök szövetségét említik a béke zálogaként. 
Valóban, 1948 végéig tömegesen érkeztek haza a hadi-
foglyok keletről, a következő hullám 1953-ban (Sztálin 
halála után) indulhatott meg. A foglyok nagy része be-
tegen tért haza, előfordult olyan is, hogy soha többet 
nem voltak képesek munkába állni vagy visszailleszked-
ni a hétköznapi életbe. A keletről hazatért hadifoglyok 
többsége nem lélegezhetett fel, mivel belépve az ország 
területére nem a családjaikhoz kerültek, hanem például 
a kazincbarcikai internálótáborba. Az új rendszer még 
nem döntötte el, hogy miként bánjanak azokkal, akik a 
„szovjet testvérekkel” szemben fegyvert fogtak. Az 1950-
es években megjelent szovjet közlemény szerint már csak 
háborús bűnösök és vizsgálat alatt álló személyek ma-
radtak a Szovjetunióban. 
 A háború utáni Magyarország sokaknak csalódást 
okozott: a hadifogságról beszélni sokáig nem volt aján-
latos, sőt a hadifogsághoz kapcsolódó emlékművek sem 
készülhettek el. A hadifoglyok megbélyegezettek lettek 
és évtizedeknek kellett eltelnie, a rendszerváltozásnak 
bekövetkeznie ahhoz, hogy az első visszaemlékezéseket 
összegyűjthessék és különböző kiadványok formájában 

megjelenttethessék, s egyre kevesebben vannak köztünk 
azok, akik erről az időszakról beszélni tudnak, tudná-
nak. A hadifogoly-műtárgyakat,-dokumentumokat -ame-
lyeket a múzeum továbbra is gondosan őrizni fog - sze-
rencsére bármelyik korszakban meg lehet szólaltatni.

 

 1A Bevezető Reider Mónika Hadifogsághoz kapcsolódó emléktárgyak a 
II. világháború idejéből: válogatás a Hadtörténeti Múzeum gyűjtemé-
nyeiből című tanulmányának kivonata. A teljes tanulmány A Hadtör-
téneti Múzeum Értesítője 15. (szerkesztette Závodi Szilvia) számában 
olvasható.
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A KIÁLLÍTÁSRÓL

 2016. augusztus 23-án nyílt meg a HM Hadtörténeti 
Intézet és Múzeumban az „Elhurcolva - Távol a hazától. 
Magyar katonák szovjet fogságban 1941 - 1955” című ál-
landó kiállítás. A Gulág-emlékév apropóján és a Gulág 
Emlékbizottság anyagi támogatásával megvalósult tár-
lat az intézmény profiljába vágó módon a hadifogságba 
esett honvédekre, illetve a hadifogolytáborokból több-
nyire koholt vádak alapján történt elítélésüket követő-
en kényszermunkatáborokba átszállított katonákra kon-
centrál.
 Hazánk Szovjetunió elleni hadba lépését követő-
en már 1941-től, egyre növekedő számban estek szovjet 
hadifogságba magyar honvédek. Ezen kívül 1944/45-ben 
folyamatosan hurcoltak el civil lakosokat is az ország 
területéről. A kutatások mai állása szerint mintegy 
600.000 főre tehető azoknak a magyar állampolgárok-
nak a száma, akik valamilyen módon szovjet fogságba ke-
rültek, s akiknek közelítőleg egyharmada civil személy 
volt.
 A szovjet lágerekre a legtöbb esetben elégtelen 
elhelyezés, mennyiségi és minőségi szempontból is gyatra 
élelmezés, európai ember számára elviselhetetlen higi-
énés feltételek, kezdetleges, vagy majdnem teljesen hi-
ányzó egészségügyi ellátás, a hideg vidékeken és idő-
szakokban pedig a gyenge fűtés, valamint a nehéz testi 
munka volt jellemző, amely körülményeket súlyosbította 
a mindenütt megszervezett besúgórendszer is.
 A Szovjetunióból 1948-ig hazaérkezett az ottani 
viszonyokat túlélt magyarok zöme, az utolsó szervezett 
transzport azonban csak 1955 őszén érkezett. A kommunista 
birodalomban elpusztult honfitársaink száma 220-270.000 
fő között mozoghat, amelyből a korabeli szovjet források 
alig több mint 60.000 magyar elhalálozását mutatják.

 A kiállítás szorosan kapcsolódik a második világ-
háború történetét bemutató „Piavétól a Donig, a Dontól a 
Dunáig” című állandó kiállításhoz, annak első emeleti, 
utolsó termében épült meg. A látogató egy őrtorony belép-
ve egy fogolytábor udvarán találja magát. A termet egy 
nagy enteriőr uralja, amely az egyik legnehezebb tábori 
munkák, a szibériai télben zajló vasúti pálya építését 
mutatja be. A központi elem mellett balra nagyméretű 
térképeken a nyugat-európai és a szovjet hadifogoly, 
internáló és munkatáborok kerültek bemutatásra, igaz, 
nem teljes mennyiségben. A térképeken körülbelül 500 
helyet jelöltek meg a kiállítás rendező, ez csak töredéke 
a valójában létezett táborok számának. Az enteriőrtől 
jobbra egy barakk hóval borított, külső fala látható. A 
barakk előtt három ládaszerű vitrinben a Hadtörténeti 
Múzeum gyűjteményeiből származó emléktárgyak látható-
ak, két vitrinben a szovjet fogságból, egy vitrin pedig a 
nyugati hadifogság emlékeit tartalmazza.
 A tábori élet papíralapú emlékeit a kiállítás ké-
szítői a modern technika használatának segítségével mu-
tatják be, érintőképernyőn tallózhatnak az érdeklődők a 
fényképfelvételek, hadifogoly okmányok és levelek, raj-
zok és akvarellek, valamint nyomtatványok és röplapok 
között.
 A kiállítás célja az emlékállítás mellett az, hogy 
a tanuló ifjúság számára közelebb hozza ezt a nehezen 
megfogható témát. Ezért különféle múzeumpedagógiai 
eszközök is beépültek a tárlatba. Így például kipróbál-
ható egy - szigorított elzárásként működő - büntetőgö-
dör, amelyet a foglyok által elkövetett vélt, vagy valós 
kihágások megtorlásaként alkalmaztak. A gödörben min-
dig legalább bokáig állt a víz, felegyenesedni az oda 
bezárt elítélt nem tudott. A büntetés legtöbbször élelem-
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adag-csökkentéssel is járt. Az akár több napos fenyítés 
szinte elképzelhetetlen szenvedést okozott, maradandó 
ízületi, vagy egyéb betegségeket szerzett az oda bezárt 
fogoly.
 A múzeumpedagógiai sarokban a táborok hétköznapi 
életével kapcsolatban kaphat újabb ismereteket a láto-
gató a „Kérdezz! Felek”-játék és az ott elhelyezett desz-
kaasztal fiókjainak kihúzásával. A kihelyezett kérdések 
az élelmezésre vonatkoznak. Szovjet előírások szerint a 
foglyok napi fejadagja a következő volt: 600-700 gramm 
kenyér-kétszersült, 90 gramm árpakása, 600 gramm bur-
gonya és zöldség, 40 gramm hús, 120 gramm hal, 20 gramm 
cukor. 
 A Német Vöröskereszt az ötvenes évek elején a 
visszatért foglyok beszámolói alapján összeállította a 
foglyok tényleges napi élelemadagját. Ebből kiderül, 
hogy csak a krumpli-, illetve zöldségfejadagot sikerült 
előírásszerűen megkapni. A zöldség általában káposzta 
és marharépa volt. A csirizszerű, gyenge minőségű feke-
te kenyérből a valóságos fejadag 400-600 gramm között 
volt. Magyar foglyok visszaemlékezéseikben beszámolnak 
ennél lényegesen kisebb, 200-300 grammos adagokról is. 
Mivel a kenyérfejadagot több ember, vagy akár egy egész 
barakk egyszerre, egy felvételező személy által kapta 
meg, kiemelt szerep jutott az elosztást végző személynek, 
amely abszolút bizalmi feladat volt, s amely feladatra 
az illetőt választás alapján jelölték ki fogolytársai. Az 
osztásnál az utolsó grammig igyekeztek igazságosan ada-
golni a legtöbb kalóriát adó, s ezért legnagyobb kincs-
nek számító kenyeret.
 A foglyok húst szinte sosem láttak, és a ritkán 
kiutalt sózott hal adagja is messze elmaradt az elő-
írt mennyiségtől. Gyakran volt viszont árpa- és csa-
lánleves. Az éhező foglyok azzal egészítették ki napi 

étrendjüket, amivel tudták. A külső munkavégzésre kol-
hozokba irányított raboknak lehetőségük nyílt bizonyos 
zöldségeket, vagy gyümölcsöket lopni. A víz mellett dol-
gozók halra és kagylóra, más táborokban pedig ürgére és 
varjúra vadásztak. Az életkörülmények a negyvenes évek 
végén némileg javultak azokban a táborokban, ahol a ra-
bok minimális bért kaptak munkájukért. Az „ellátás” és 
az őrzés „költségeinek” levonása után kapott pénzből a 
kantinban krumplit, sózott halat lehetett venni.
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A KATALÓGUSRÓL

 Jelen katalógus a Hadtörténeti Múzeum gyűjtemé-
nyeiben megtalálható második világháború utáni fog-
ságba került emberek emlékeit mutatja be elsősorban 
az emléktárgyakra koncentrálva. A Tárgyi Emlékanyag 
Gyűjteményben fellelhető szinte összes tárgy bemutatás-
ra kerül, egyéb gyűjteményekből - Egyenruha és Felsze-
relés Gyűjtemény, Képzőművészeti Gyűjtemény, Kéziratos 
Emlékanyag-gyűjtemény és Plakát- és aprónyomtatvány-
tár - csak egy szűk keresztmetszetű válogatást közlünk.

TÁRGYI EMLÉKEK2 

 A Hadtörténeti Múzeum gyűjteménye gazdag és rész-
ben feldolgozásra váró tárháza a hadifogságban sínylődő 
katonák által készített emlék- és használati tárgyak-
nak, amelyeket a magyar honvédek a hosszú, esetenként 
évekig tartó megpróbáltatásuk során készítettek. Ezeknek 
a tárgyaknak, amelyeket nap mint nap használtak, pon-
tosan meghatározott funkciójuk volt, másrészről konkrét 
feladat nélkül a szó klasszikus értelmében emléktár-
gyaknak készültek a hadifoglyok keze alatt. A második 
világháború utáni fogságban az emléktárgyak készítői 
a hadifogolyélet megkönnyítése érdekében alkottak. A 
minden nap használt egyszerű eszközeiket, evőcsajkáikat 
vagy kulacsaikat díszítették, illetve ezeknek az anyagát 
felhasználva, újabb használati tárgyakat, evőeszközö-
ket, edényeket, cigarettatárcákat csináltak. Felületüket 
bevésett motívumok vagy feliratok ékesítették, gyakran 
rárótták a készítés dátumát vagy a készítő nevét, monog-
ramját. Az eszközök készítésekor - mivel forrasztani 
nem tudtak - szegecselést alkalmaztak, és olyan szorosan 
nyomták össze például a cigarettatárcák oldallapjait, 
hogy alig tűnik fel: nincs összedolgozva. A cigaretta-

tárcákat és dohányszelencéket rátétekkel is díszítették, 
például rézbetéttel vagy jelvényekkel, illetve gombok-
kal. A legjellemzőbb felirat az „emlék a fogságból” volt, 
Némelyik tárgyra ugyanúgy, amint a fronton készült em-
léktárgyak esetén, belevésték, hogy kinek szánta az al-
kotó az emléket. Sok esetben szerepel a tárgyon, hogy 
készítője merre járt a háború és a hadifogság alatt. Az 
egyik tárgyon a tulajdonos egyszerűen felsorolta azo-
kat a helységeket, ahol járt, egy másikon pedig térképet 
rajzolt az alkotó. Az emléktárgyak készítésével a hadi-
foglyok a honvágyukat is igyekeztek enyhíteni. Gyakori 
volt, hogy az alumíniumlapocskákból vagy a konzervdo-
bozokból kivágott részekből kisebb-nagyobb emléklapo-
kat, képecskéket készítettek. A hadifoglyok ajándékokat 
is csináltak egymásnak. A cigarettatárcák gyakran do-
hánnyal és cigarettapapírral kerültek haza. Néha egy-
egy üzenet is maradt az alumíniumszelencékben.
 Kisebb mennyiségben, de fennmaradtak fából fa-
ragott emléktárgyak is, így képkeretek, cigarettadobo-
zok, feszületek, emlékképek és pipák. A díszítést gyakran 
beleégették a fatárgyakba. A kisebb-nagyobb képtartó-
kat fényképek számára készítették és sokszor a képekkel 
együtt kerültek be a Hadtörténeti Múzeum gyűjteményé-
be. Általában a családtagok, barátok képeit helyezték 
a fára, de ismerünk olyan példát is, ahol a fogolytá-
bor környékét örökítették meg. A motívumokat ceruzával 
előrajzolták, majd utána faragták ki.
 Az egyhangú fogolyélet felélénkítése érdekében 
készítettek játékokat is fából, sakk-készletet vagy ma-
lomjátékot, kártyacsomagot. Felhasználtak minden fel-
lelhető anyagot. Olyan sakk-készletet is csináltak, 
amit útközben is használhattak, az apró játékfigurákat 
ugyanis egy kis pöcök segítségével rögzíteni tudták a 
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kilyukasztott sakktáblán. A kártyalapok elkészítéséhez 
falapokat és papírt egyaránt használtak. A kártyamin-
tákat tintaceruzával vagy színes ceruzával rajzolták 
fel.

2Az ismertető Jakusch Gabriella - Závodi Szilvia: Hadifogságban 
készített tárgyak című írásának kivonata. A teljes szöveg Emlékek 
a Hadak útja mentén II. (Avagy: hadtörténelem, kegyelet és társada-
lom.) (szerkesztette: Ravasz István) című kötetben olvasható.
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KATALÓGUS
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TÁRGYI EMLÉKEK
SZOVJET FOGSÁG
Alapanyagok

Konzervdoboz
Leltári szám: 2016. 34.1./TE
Lapos fém konzervdoboz, kívül zöldessárgára festve, belül vajszínű. Rajta fekete színnel felirat: „JAM / 1 ½ ozs. 
net / MAX AMS, inc. / New York, N. Y.”
Mérete: 6,8x1 cm
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Konzervdoboz
Leltári szám: 2016. 35.1./TE
Sárgaszínű, erősen kopott konzervdoboz, cirill és angol nyelvű felirattal: „Ingredients / Cooked Beef / Edible 
rendered Fat, / Salt, Flavoring and Spices. Packed by Claridge Food Co.”
Mérete: 10,7x10,2 cm
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HASZNÁLATI TÁRGYAK

Evőeszközök

Pohár
Leltári szám: 93.4.1./TE
Alumíniumból készített, felfelé szélesedő testű pohár, összeerősítésénél lekerekített füllel. A füllel szemben lévő 
oldalon örmény betűkből álló felirat és az „1947. VIII. 25.” dátum olvasható.
Mérete: 6,5x8,5x8,5 cm
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Kés
Leltári szám: 93.127.1./TE
Egy ismeretlen hadifogoly által készített kés. Két darab lekerekített fadarab közé erősített fémlapból áll, ame-
lyet két drótszállal körbetekertek.
Mérete: 24x1,7 cm
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Kanál
Leltári szám: 93.128.1./TE
Hadifogságban alumíniumból hajlított evőkanál, csúcsra kiképzett fejjel és rövid szárral.
Mérete: 4,2x18 cm
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Kanál
Leltári szám: 2016.31.1./TE
Alumíniumfejű, fanyelű kanál. A nyél hátsó részén az „1945 Uzmany” felirat olvasható.
Mérete: 13,5x3,8x1,2 cm
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Csajka
Leltári szám: 2016.17.1./TE
Bekarcolásokkal díszített alumíniumcsajka. Tetején növényi motívumok és két sarló és kalács-ábra látható, a „B. J.” 
monogram, az 1943-1948-as évszámpár és az „ASA / URAL” felirat olvasható. Elején ugyanaz a monogram és évszámpár 
látható, két kiscímer között, olvasható rajta az „ASA / URAL” felirat és szerepelnek rajta a sarló és kalács ábrák. 
A rajzok alatt a következő felirat látszik: „Valahol Oroszországban. A csajkának vörösrézből hajtogatott füle van 
és egy alumíniumkallantyú segítségével zárható össze a két különálló része.
Mérete: 17x15x10 cm
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Kanál
Leltári szám: 2001.92.1./TE
Orosz típusú, kerek, nagyméretű fejjel ellátott, alumíniumból kialakított kanál, amelynek nyele egy meztelen 
nőalakot formáz. A „B. I.” monogramú hadifogoly kanala volt.
Mérete: 16x4,7x2 cm
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Kanál
Leltári szám: 2005.39.2./TE
Orosz típusú, kerek, nagyméretű fejjel ellátott, alumíniumból kialakított kanál, díszítetlen nyéllel.
Mérete: 16,4x6,3 cm
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Csajka
Leltári szám: 2001.91.1./TE
Alumíniumból készült, dúsan díszített három részes csajka. Teteje domborított tulipánfejekkel és bevésett virágszálak-
kal díszített. Elején és hátulján virágmotívumok láthatóak és itt vannak domborított tulipánfejek. Elején fent 
középen „B. J.” monogram olvasható, a másik oldalán ugyanott a „P. S.” betűk láthatóak.
Mérete: 21x15x11,8 cm
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Csajka
Leltári szám: 2016.21.1./TE
Bekarcolásokkal díszített alumíniumcsajka, két részes. Tetején pajzs alakú keretben a „G. Gy.” monogram látható. 
Elején virágminták között a „Gosztola György” név olvasható, alatta ötszögű keretben a „v” és „p” cirill betűk, 
valamint a 447/47-es szám látható. Legalul pedig a” 1945-KK-48” felirat szerepel. A jobb alsó sarokban, egy pajzs 
alakban egy átlőtt szív, „H. Karcsi” felirat és egy búzakalász látható. A csajka alján egy leveles ág szerepel.
Mérete: 22,5x17,2x10,9 cm
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Csajka
Leltári szám: 2016.22.1./TE
Bekarcolásokkal díszített alumíniumcsajka, két részes. Elején virágmintával az „L. V.” monogram és az 1947-es 
évszám látható.
Mérete: 21,5x16,8x9,8 cm
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Evőcsésze
2016.23.1./TE
Bekarcolásokkal díszített alumínium evőcsésze, két részes. Alsó részének elején virágfejek között a „Pócza Z.” név 
és a 88-as szám olvasható, hátulján a „Mahacskala” szó szerepel. Két oldalán az „1945-1947-es évszámpár látható. 
A felső rész belső oldalán átlósan, bevésett szívek között a következő monogramok és felirat olvasható: „PEZ / Jó 
étvágyat / LE”, szélén pedig a „BK - Pócza - 88” sor. A felső rész külső oldalán az alábbi szöveg szerepel: „Étlap / 
Reggel: 1000 gr. Kölesleves / Délben: 700 gr. Szójaleves / 500 gr. Buriskása / 300 gr. Pörkölt / Este: 900 gr. Buris-
leves / 70 gr. Hal, Tea / 670 gr. Kenyér, 5 gr. Dohány / Mahacskala 1947. V. 7.”
Mérete: 20,5x18x7 cm
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Tálca
2016.24.1./TE
Téglalap alakú, bekarcolásokkal díszített, alumíniumtálca. Belső részén egy ház előtt terített asztalnál ülő nő 
látható, illetve egy levelet vivő madár az „Üzenet otthonról” felirattal. Az ábra alján a „P. Z.” monogram és a „Ha-
difogság Oroszország” felirat olvasható. A tálca külső részén a „Mahacskala fogság 1945-1947” felirat alatt a hit, 
remény, szeretet jelképeit lehet látni (kereszt, horgony, szív). A rajz jobb alsó sarkában egy „Z” betű fedezhető fel.
Mérete: 17,5x12,8 cm
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Kanál
Leltári szám: 2016.32.1./TE
Szovjet hadifogságban használt, erősen megkopott alpakkakanál.
Mérete: 19x2,6 cm
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Egyéb használati tárgyak
Karszalag
Leltári szám: 15.099/Em.
Fehér vászonból varrt, körbe szegett, vörös színű fonallal, hurkolt varrással felvarrt felirattal: „Hadifogoly 
szolgálat.”
Mérete: 32,5x11 cm



38

Tűzszerszám
Leltári szám: 2002.47.1–2./TE
Téglalap alakú vasból és vörösréz csőből készült kezdetleges tűzszerszám szovjet hadifogságból.
Mérete: vasdarab: 3,9x2,5x0,9 cm, cső: 6,7x1 cm



39



40

Súly
Leltári szám: 2002.49.1-2./TE
Három darab vaslemez átfúrva, dróttal összekötve és egy világos sárga színű kavics, súlyként használták szovjet 
hadifogságban.
Mérete: 5x6 cm, 7,5x4 cm, 4,2x3,5 cm, 6,5x2,7 cm
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Fésű
Leltári szám: 2016.30.1./TE
Alumíniumból készített fésű. Egyik oldalán növényi motívumok között a „Pantónia 1947” felirat olvasható. A másik 
oldalán leveles-virágos ágak között a cirill „B/L” betű látható. A tárgyhoz tartozik egy zöldes barna posztóból 
varrt tok, „D. E.” monogrammal.
Dús Ernő készítette.
Mérete: 14,7x2 cm
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A dohányzással kapcsolatok tárgyak
Cigarettatartók

Cigarettatárca
74.26.1./TE
Alumínium készített cigarettatárca, a két rész összekapcsoló oldalánál lekerekített. Fedelén geometrikus és virág-
minták között kettős kereszt látható hármas halommal, rajta szögesdrótból font koszorú, benne szív alakú keretben 
PJ monogram. Alatta felirat: „Rezekne. 1947.” Hátoldalán bevésett térkép látható a következő címmel: „Hadifogságom 
1945. V. 9-1947… ?. A térkép végigvezet a hadifogság során megjárt útvonalon: Rimnicul Szaral - Constanza - Sebas-
topol - Kurszk - Moszkva - Ivanovo - Kinezsma - Michailovo - Pskov - Riga - Rezekne - Jelgowo - Varsó - Debrecen. 
Az útvonal Jelgowotól már hazafelé tart, a készítő az útvonalra ráírta: „Haza! 1948. VI. 3.” A térkép mellett lépték 
is látható: 1 cm : 200 km)
Mérete: 9,8x7,3x1,7 cm
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Cigarettadoboz
Leltári szám: 93.33.1./TE
Téglalap alakú, fából dúsan faragott, felnyitható fedelű cigarettatartó dobozka. Fedelén egy hadifogolytábor képe 
látható figyelőtoronnyal, traktorral, teherautóval, valamint cirill betűs felirat és az 1946-es évszám olvasható. 
Oldalai virágmintával díszítettek. A fedél belső felén egy fényképtartót alakított ki a készítő két oldalán egy-
egy szál tulipánnal.
Mérete: 10x6x2 cm



45



46

Cigarettatárca
Leltári szám: 93.39.1./TE
Alumíniumból készített cigarettatárca, rövidebb oldalán felnyitható, enyhén domborított fedéllel. Oldalai lekerekítettek. 
Tetején vésett virágminták között a „Hadifogságomból”, illetve a „Marika” felirat olvasható, valamint a fogságban megtett 
útvonala: „1945 Mariapol - Moszkva 1946 - Kiev 1947 - Nikolaev 1948”. A jobb felső sarokban, pajzs alakú keretben a „T. 
Gy.” monogram látható. A fedél díszítése továbbá egy pecekkel felerősített, erősen kopott vörös csillag sarló és kalapács 
ábrázolással a középpontjában.
A tárcában cigarettapapírok találhatóak.
Mérete: 7,4x11,2x1,9 cm
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Cigarettatárca
Leltári szám: 93.41.1./TE
Alumíniumból készített cigarettatárca, hosszabbik oldalán felnyitható fedéllel. A tetején növényi és geometrikus 
minták között az „K. L.” monogram látható, alján a következő felirat olvasható: „Orosz hadifogságomból emlék Mariupol 
Stalino, 1945-47”
Mérete: 6,5x9,3x2,2 cm
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Cigarettatárca
Leltári szám: 93.49.1./TE
Alumíniumból készített cigarettatárca, rövidebb oldalán felnyitható, enyhén domborított fedéllel. Oldalai lekerekítettek. 
Tetejére egy 10 kopejkás érmét erősítettek fel. A pénzérme felett a „CCCR 1947” felirat látható, alatta faágakkal, pajzs 
alakú keretben az „M. L.” monogram látszik. A fedél alsó részén bekarcolt minta hegyek és a mögülük felkelő napot ábrázol-
ja, a rajz alatt cirill betűs felirat: „ASA HARKIO”. Hátoldalára egy gyümölcsfa ágat és egy női fejet véstek. A fedél belső 
részén - hegyláncolattal a háttérben - egy karcolt sas-madár látható.
Mérete: 7x11,7x2,4 cm
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Cigarettatárca
Leltári szám: 93.50.1./TE
Alumíniumból készített cigarettatárca, hosszabbik oldalán felnyitható, enyhén domborított fedéllel. Oldalai le-
kerekítettek. Tetejére a moszkvai Kreml képét karcolták, alatta cirill betűkkel felirat: „Linnik Fedor Ivanov”, 
oldalán szintén cirill betűkkel a „Perebori 1942. október” felirat olvasható. A tárca alján egy bekarcolt kutyát 
sétáltató férfi képe látszik.
Mérete: 7x8,8x2 cm
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Cigarettatárca
Leltári szám: 93.166.1./TE
Alumíniumból készített négyzet alakú cigarettatárca, enyhén domborított fedele felnyitható. Oldalai lekerekítettek. 
Zsanérja és zárja megerősített. Fedelén levélminta és felirat látható: „Emlék a hadifogságból FS 1945-47 Minsk”. 
A fedél belső részén vésés olvasható: „FJ” monogram és cirill betűvel: „V/P 1944-47”
A tárcában egy zacskó dohány található.
Mérete: 9x8,6x2,3 cm
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Cigarettatárca
Leltári szám: 93.167.1./TE
Fából faragott, lekerített szélű cigarettatárca. Felnyitható fedelén felirat olvasható: „Emlékül 1945 FE” és a 
„Szevan” szó cirill betűkkel.
Mérete: 9,3x6,3x2,3 cm
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Cigarettadoboz
Leltári szám: 93.168.1./TE 
Téglalap alakú, fából dúsan faragott, felnyitható fedelű cigarettatartó dobozka. Tetején geometrikus sorminták 
között koszorúba foglalt koronás kiscímerrel látható, felette „Kaukázusi emlék” felirat, a címer alatt pedig 1945-
1946-os évszámpár szerepel. A fedél belső felén egy fényképtartót alakított ki a készítő. A doboz elején a minták 
között a „K. E.” monogram olvasható. A tárgy alján növényi mintákkal övezve a Tűzkereszt koszorúval, kardokkal 
kitüntetés faragott ábrája látható, alatta a „Mindhalálig!” felirattal.
A KE monogram Kovács Elemért takarja. A keretben található fénykép a dobozzal együtt került a Hadtörténeti Múze-
umba.
Mérete: 8,1x5,2x2,9 cm
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Cigarettatárca
Leltári szám: 2005.32.1./TE
Alumíniumból készített cigarettatárca, hosszabbik oldalán felnyitható fedéllel. Élei lekerekítettek. Díszítetlen, 
felirata: „D6Y / ANTROPSINO / 1945/46”
Mérete: 11x8,5x2,4 cm
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Cigarettatárca
Leltári szám: 2005.33.1./TE
Alumíniumból készített álló téglalap alakú cigarettatárca, enyhén domborított fedele felnyitható. Oldalai lekere-
kítettek. Tetején egy világítótorony és egy hajó bekarcolt képe látszik, az ábra felett felirat olvasható: „Fogságból 
Odessza”, jobb alsó sarkában a „D. D.” monogram látható. Hátoldalán koszorúban a kiscímer és az 1945-47-es évszámpár 
kapott helyet.
Mérete: 7x9x2,5 cm
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Cigarettatárca
Leltári szám: 2005.34.1./TE
Téglalap alakú, alumíniumlapból készített cigarettatárca. Tetején virágminták között kereszt, horgony és szívek, 
a hit, remény, szeretet jelképei láthatóak, „Emlék orosz fogságból” felirattal. Elején „Pócza Zoltán” szöveggel, két 
oldalán az „1945-1947” évszámpárral, hátulján a „Mahalacska” szócskával. Alján a bal felső sarokban az otthon képe 
látszik lakóházzal és gémeskúttal, jobb alsó sarokban szögesdróttal és barakképületekkel pedig egy hadifogoly-tá-
bor képe. Az ábrázolások között egy levelet vivő madarat, illetve az „Üdvözlet a fogságból” felirat látható.
Mérete: 8,4x6x3 cm
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Cigarettatárca
Leltári szám: 2005.35.1./TE
Alumíniumból készített cigarettatárca, hosszabbik oldalán felnyitható. A tetején geometrikus keretben felirat ol-
vasható: „Születésnapodra szeretettel / Woronyezs 1946. július 25 / Imre - Feri”. Oldalai is geometrikus sorminták-
kal díszítettek, belseje két rekeszre osztott, dohány található benne.
Mérete: 12,5x8x2,3 cm
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Cigarettatárca
Leltári szám: 2005.36.1./TE
Alumíniumból készített cigarettatárca, rövidebbik oldalán felnyitható fedéllel. Oldalai éle letompított. Teteje 
tölgyfaágakkal és két szál virággal díszített, jobb alsó sarkában sífelszereléssel, pajzs alakú keretben az „Ny. I.” 
monogram olvasható. Hátoldalán az „1945.-1948.”-as évszámpár és egy kettős kereszt látható.
Mérete: 8,2x12,1x1,5 cm
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Cigarettatárca
Leltári szám: 2005.37.1./TE
Alumíniumból készített cigarettatárca, hosszabbik oldalán felnyitható, sarkai lekerekítettek. Teteje széle geo-
metrikus sormintával díszített, középen két egymást keresztező virágszál látható „B. J.” monogrammal, az 1945-ös 
évszámmal és a cirill betűkkel írt „Odessza” felirattal. Hátoldalán egy óriási horgonyt lehet látni, mögötte te-
herhajóval és darukkal. A tárca oldalai is bevésett sormintával díszítettek.
Mérete: 10,6x2x2,5 cm
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Cigarettatárca
Leltári szám: 2005.38.1./TE
Alumíniumból készített cigarettatárca. Teteje enyhén domborított, rajta geometrikus minták között a „B. L. E.” 
monogram, a „Kemi” felirat, az 1945-1947-es évszámpár és a 1395/5-ös számsor látható. A fedelének belsején kisebb 
díszítések között az „Emlék hadifogságomból / PANOVICS-POVOROVKA” felirat olvasható. A szelencében két darab pa-
pírszelet írt üdvözlet található. Az egyik egy karácsony üdvözlet egy fenyőág és egy gyertya rajzával, felirata: 
„Bereczky László Emil 1946”. A másik egy húsvéti üdvözlet húsvéti nyúllal és piros tojással, felirata: „Kellemes 
Húsvéti Ünnepeket! Bereczky L. Emil 1947”. A tárcában az üdvözleteken kívül egy öt kopejkás is megtalálható.
Mérete: 9,7x6,5x2,7 cm
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Cigarettatárca
Leltári száma: 2007.100.1./TE
Alumíniumból készített cigarettatárca, hosszabbik oldalán felnyitható fedéllel. Tetején növényi motívumok (leveles 
ágak, szőlővessző szőlőfürtökkel) között egy füstölő pipa rajzával, alján koronás kiscímer látható és tölgy- és 
babérágak között felirat olvasható: „Végh József Tiszafüred Debrecen Foksan Szaratov” A fedél belsején leveles ágak 
között egy borítékot vivő galamb látszik és a következő felirattal: „Emlék Saratovbol édesapámnak 1944, 1945, 1946, 
1947, 1948”.
Mérete: 10,7x7,8x1,7 cm
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Cigarettatárca
Leltári szám: 2014.31.1./TE
Fadarabokból összerakott cigarettatárca, fedelén a következő felirat olvasható: „Oroszországból 1945-1946 Uvarov-
ka”. Közepén faragott, geometrikus mintán, pajzs alakú keretben a „Cs. L.” monogram látható.
Mérete: 10,8x7,4x2,4 cm
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Cigarettatárca
Leltári szám: 2014.34.1./TE
Fából faragott cigarettatárca, tetején virágzó ág, hátoldalán légvédelmi ágyú látható és a következő felirat 
olvasható: „Julis. Nem felejt József”
Mérete: 9,3x6,7x2 cm
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Cigarettatárca
Leltári szám: 2014.38.1./TE
Alumíniumból készített cigarettatárca, hosszabbik oldalán felnyitható fedéllel. A tetején bevésett virágmintával, 
bal felső sarkában a Tűzkereszt koszorúval, kardokkal kitüntetés bevésett ábrája látható. Hátoldalán növényi in-
dák között a „19Voronyezs46” felirat olvasható.
Mérete: 11x8,4x2 cm
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Cigarettadoboz
Leltári szám: 2014.49.1./TE
Fából készített, lekerekített szélű cigarettadoboz, rövidebbik oldalán felnyitható fedéllel. A tetején fekete szín-
nel „V. T.” monogrammal. Belül apró felirat: „Sz. Gy. Gölle” Egy műbútorasztalos csinálta fogolytársának.
Mérete: 11,5x7,8x2,5 cm
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Cigarettatárca
Leltári szám: 2014.52.1./TE
Alumíniumból készített cigarettatárca, rövidebbik oldalán felnyitható fedéllel. Tetején sugarak között „Emlék 
fogságból 1945/48” felirat olvasható és a „T. L. J.” monogram, hátoldalán marhacsorda látható kunyhóval és a 
gulyára felügyelő gulyással. A tárcán belül virágmintás alumíniumlap található.
Mérete: 11x7,2x1,8 cm
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Cigarettadoboz
Leltári szám: 2014.54.1./TE
Fából faragott, hosszabbik oldalán felnyitható cigarettadoboz dohánnyal, és Terv-cigarettákkal. Tetején oroszlán-
nal viaskodó férfialak látható, amint kardjával oldalba szúrja az állatot. A fedél jobb felső részén pajzs alakú 
keretben a „K. J” monogram látható.
Mérete: 12x8x2,1 cm
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Cigarettadoboz
Leltári szám: 2014.56.1./TE
Fából készült, könyvformájú cigarettadoboz, felső része kinyitható, felülete lakkozott. Tetején faragott kép látható: 
egy tábor udvara és épületei, mögöttük felkelő nappal. A doboz tetejének bal alsó sarkában, tölgyfalevelekkel és 
-termésekkel díszítve, pajzs alakú keretben, fém berakásos „B. J.” monogram olvasható. Az ábrázolás alsó részén a 
következő, cirill betűs felirata szerepel: „1943 - URAL - 1947”. A könyvforma gerincén szintén cirill betűs felirat 
található. Belső része díszítetlen.
Mérete: 13,5x9x2,9 cm
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Cigarettatárca
Leltári szám: 2014.61.1./TE
Alumíniumból készített cigarettatárca, rövidebbik oldalán felnyitható fedéllel. A teteje bal felső sarkát vörösréz, 
szív alakú rátét díszíti, illetve bekarcolt virágszálak. A fedélen cirill betűkkel írt „mahorka” felirat olvasható. 
A tárca egész felülete benyomásokkal mintázott.
Mérete: 9,5x7,7x2 cm
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Cigarettatárca
Leltári szám: 2016.18.1./TE
Alumíniumból készített cigarettatárca, rövidebbik oldalán felnyitható fedéllel. Tetején növényi motívumok között 
a „P. A.” monogram látható. A fedél belső oldalán a következő bekarcolt felirat olvasható: „Emlék. A hadifogsából. 
1945 juni 23. - 1947.”
Mérete: 11,3x7,2x0,8 cm
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Cigarettatárca
Leltári szám: 2016.19.1./TE
Alumíniumból készített cigarettatárca, hosszabbik oldalán felnyitható fedéllel. Tetején bevésett rózsaszál talál-
ható, oldalai virágfejekkel díszítettek. Alján a következő felirat olvasható: „Juliskám / Lelkemből fakadó szeretet 
/ tel gondolok rád orosz / hadifogságomból. 1944 - Kiev - 1947”
Mérete: 8,7x7,2x1,1 cm
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Cigarettadoboz
Leltári szám: 2016.27.1./TE
Fából készített cigarettatartó doboz, hosszabbik oldalán felnyitható fedéllel. A fedélen bevésett felirat olvasható: 
„Emlék Leningrádból 1946” és a „O. L.” monogram. A doboz belsejében nyolc darab vékony falapra rajzolt francia jelű 
kártyalap található.
Mérete: 9,2x6,3x1,2 cm
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Cigarettatárca
Leltári szám: 2005.32.1./TE
Alumíniumból készített cigarettatárca, hosszabbik oldalán felnyitható fedéllel. Teteje domborított, rajta bekar-
colt növényi minta közepén, pajzs alakú keretben a „D. E.” monogram látható. Készítője varrt hozzá fehér vászonból, 
szürke fonallal szegett tokot, amelyre ráhímezte monogramját is. A tok két gombbal zárható.
Mérete: 10,1x7,5x1,2 cm
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Pipafejek
Faragvány
Leltári szám: 2014.58.1./TE
Pipa alakú, szakállas férfifejet mintázó fafaragvány, felirata: „Sztalingrad 45. VII.”

Mérete: 17x4,2x4,5 cm
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Pipafej
Leltári szám: 2016.20.1./TE
Fából faragott, bakancshoz hasonlító, fém alkatrészekkel megerősített pipafej.
Mérete:4,5x3,8x2,1 cm
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JÁTÉKOK
Sakk - készletek

Úti sakk-készlet
Leltári szám: 2003.15.1./TE
Fából faragott úti sakk-készlet. Zsanérok segítségével szétnyitható fadoboz, külső része világos és barnára 
színezett négyzetekkel, sakktáblaszerűen kialakított. Szélei és oldalai bemetszésekkel díszítettek. A készlethez 
16-16 világos és barnára színezett, stilizált sakkfigura tartozik, amelyeket a táblába fúrt lyukak és a figurák 
talpán kiképzett pöckök segítségével lehetett a táblához erősíteni. A dobozt, a benne elhelyezett figurákkal egy 
fémfül használatával lehetett becsukni.
Mérete: 12x12x1,3 cm
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Sakk-készlet
Leltári szám: 2016.16.1./TE
Sötétbarnára színezett és világossárga színű agyagból készített 32 darabos sakk-készlet.
Mérete: figurák átlag mérete: 7,2x1x1 cm



107



108

Sakk-készlet
Leltári szám: 2016.25.1./TE
Sötétbarnára színezett és világos sárga színű fából faragott 32 darabos sakk-készlet.
Mérete: figurák átlag mérete: 5,8x1,6 cm
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Játéktábla
Leltári szám: 2016.28.1./TE
Fából készített, két részből álló játéktábla. Egyik oldala vörös és fekete színű négyzetekből álló sakktábla, a másik 
oldala tintaceruzával megrajzolt malomjáték-tábla. A tábla két végét alumíniumsínekkel megerősítették. A figurák 
táblához rögzítését furatok segítik.
Mérete: 26,8x26,8 cm
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Kártyapaklik

Kártyapakli
Leltári szám: 74.27.1./TE
Francia jelű kártyalapok fadobozban. A téglalap alakú, kihúzható, festett fedelű fadoboz tetején kártyaszínek és 
-lapok láthatóak. A belül vörös és fehér színre festett doboz két részre van osztva, benne kézzel festett, karton-
papírból készített kártyalapok találhatóak.
A kártyát 1947-ben készítették szovjet hadifogságban, ott is használták. Péterfy Sándor ezredes tulajdona volt.
Mérete: doboz: 20x7,7x5 cm, kártyalap: 4,3x8,6 cm
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Kártyapakli
Leltári szám: 93.137.1./TE
Falapokból, bemélyített, krétával színezett készített, 52 darabból álló, francia jelű kártyapakli.
Mérete: egy kártyalap: 2,4x3,6 cm
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Kártyapakli
Leltári szám: 94.107.1./TE
Falapokból készített, 32 darabos magyar jelű kártyapakli, fekete tintával és színes ceruzával rajzolva.
Mérete: 3,8x5,5 cm
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Kártyapakli
Leltári szám: 98.7.1./TE
Falapokból, színes ceruzával rajzolt, primitív ábrákkal készített, 52 darabból álló, francia jelű kártyapakli.
Mérete: egy kártyalap: 2,8x4 cm
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Kártyapakli
Leltári szám: 2007.93.1./TE
Hasáb alakú, fából faragott dobozban, színes ceruzával rajzolt francia kártyalapok, két csomag, összesen 104 lap. 
Tetején ovális keretben felirat: „Potirner”, alján szöveg: „Orosz hadifogság 1945-48 Pöszikémnek Ernő”. A csíkosra 
felületűre faragott doboz tetején egy rombuszban „E” betű látható. Csipkés Ernő készítette.
Mérete: doboz: 8,6x3,9x5,4 cm, egy kártyalap: 2,9x4,7 cm
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Kártyapakli
Leltári száma: 2016.29.1./TE
Kartonpapírral, színes ceruzával rajzolt, magyar jelű 22 darabos kártyapakli.
Mérete: egy lap: 4,5x7,3 cm
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AJÁNDÉKOK, EMLÉKTÁRGYAK
Szobrok, faragványok

Faragvány
Leltári szám: 2014.59.1./TE
Sztetoszkóp alakú fafaragvány, felirata: „Emlékül orvosomnak Sztalingrad 1945. VI/25. Sági őrnagy”. Egyik végén 
a Sztálingrád felirat cirill betűkkel is olvasható.
Mérete: 20,5X6 cm
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Faragvány
Leltári szám: 2007.95.1./TE
Idősebb férfifejet ábrázoló fafaragvány, hátulján ceruzával írt, cirill betűs felirat olvasható: „Brjanszk 1945”, 
oldalán szintén ceruzával írva a készítő neve olvasható: „Cser”
Cser Sándor készítette.
Mérete: 7,3x4x6,5 cm
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Faragvány
Leltári szám: 2007.95.1./TE
Női fejet ábrázoló fafaragvány, oldalán ceruzával írt felirat olvasható: „Brjanszk 1945”
Cser Sándor készítette.
Mérete: 8,4x4,8x6,5 cm
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Fából faragott szobor
Leltári szám: 2016.13.1./TE
Téglalap alakú talapzaton álló, szélnek szembe feszülő női alak, lobogó hajjal és ruházattal. Zágony Pál készítette, 
a talapzaton bevésett felirat olvasható: „Pistáéknak. / Krasznogorszk / 1946. karácsony.”
Mérete: 15x5,5x2,2 cm
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Fából faragott szobor
Leltári szám: 2016.14.1./TE
Lekerekített szélű, téglalap alakú talapzaton álló, kabátjába burkolózó, didergő öreg katona. 
Zágony Pál készítette.
Mérete: 13X5,4X5,3 cm
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Fából faragott szobor
Leltári szám: 2016.15.1./TE
Lépcsőzetes, téglalap alakú talapzaton álló, holland tejes asszony, tradicionális holland viseletben, fapapucsban. 
Bal kezét csípőre teszi, jobb kezében tejes vödör található. Zágony Pál készítette, a talapzat hátoldalán az „1947. 
VIII. 12.” dátum olvasható.
Mérete: 12,8x5,3x5,3 cm
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Emléklapok

Emléklap
Leltári szám: 10.757/Em.
Alumíniumlap, karcolt rózsafejekkel díszítve, alsó részén felirat olvasható: „Emlék a hadifogságból 1943” 
Görgényi Dániel vezérőrnagy szovjet hadifogságban készítette.
Mérete: 12,8x14,5 cm
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Emléklap
Leltári szám: 93.20.1./TE
Világos színű, puhafából faragott emlékkép. Középpontban egy gyalogló katona látható, alatta növényi minta és a 
„Kaukázus 1947” faragott felirat. Hátoldala díszítetlen.
Mérete: 10x6,5x0,5 cm
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Emléklap
Leltári szám: 94.105.1./TE
Fából faragott, téglalap alakú lap, rajta két kisgyermek által tartott, szalagos virágkoszorúban „Erzsébet 1946” 
felirat. Az ábrázolás alatt újabb szöveg szerepel: „Foglyodnak hit, remény, szeretet.” Hátulján bevésett felirat ol-
vasható: „Krasznogorksz 1946. XI. 19.”
A tárgy hátuljára ragasztva a Szilágyi név szerepel.
Mérete: 12,5x9,8x0,3 cm
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Emléklap
Leltári szám: 94.106.1./TE
Fából faragott, téglalap alakú lap, rajta sakktáblaszerűen kialakított négyzetekben népies jellegű virágfe-
jek láthatóak. Közepén az „Erzsébet” név olvasható, alatt felirat: „Isten tartson meg szeretetben, békességben, 
boldogságban az Uradnak.” Hátulján bevésett felirat olvasható: „Krasznogorksz 1946. XI. 19.”
A tárgy hátuljára ragasztva a Zágony Pál neve szerepel.
Mérete: 12,3x9,9x0,4 cm
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Emléklap
Leltári szám: 94.108.1./TE
Téglalap alakú, növényi és geometrikus mintákkal dúsan díszített, faragott falapra erősített alumíniumlap, amely-
re egy imádkozó nőt véstek, aki éppen a hadifogságra gondol. Felirata: „Emlékül Marikámnak 1944-1947”
Mérete: 11,7x15,2x0,8 cm



141

Emléklap
Leltári szám: 94.112.1./TE
Alumíniumlap, karcolt mintázata egy földgömbön álló nőalak kottával, élein körben a következő felirat olvasható: 
„Születésnapodra Pista Sándor”, illetve a „C. T.” monogram és az 1947. II. 27. dátum.
Mérete: 10,2x16,3 cm
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Emlékkép
Leltári szám: 2016.33.1./TE
Téglalap alakú alumíniumlapra vésett kép. A képen egy hadifogolytábor ábrázolása látszik szögesdróttal, megfi-
gyelőtornyokkal, barakkokkal. A tábor előtt egy több kéményes gyár épület látható csillékkel, teherautóval. A rajz 
baloldalán egy kikötő látható hajókkal és daruval. A tábor mögött hegyeket lehet látni felkelő nappal. A kép bal 
felső sarkában felirat olvasható: „Mahacskala”, bal alsó sarkában a „P. Z.” monogram és az 1945-47-es évszámpár 
szerepel. A tárgy jobb alsó sarkában a „Z. L.” monogram látható.
Mérete: 12,4x6,4 cm
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Emlékkép
Leltári szám: 2016.33.2./TE
Álló téglalap alakú alumíniumlapra vésett kép. Szélei rosszul levágottak. A rajzon egy hadifogoly létrán állva 
izzót cserél. Az ábra felett felirat: „Mahacskala”, középtájon az 1945-ös évszám és a „P. Z.” monogram található.
Mérete: 11,8x6,5 cm
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Emlékkép
Leltári szám: 2016.33.3./TE
Fekvő téglalap alakú alumíniumlapra vésett kép. Szélei rosszul levágottak. A képen egy törpe látható bottal és 
baltával egy erdőben, óriás gombák között. A rajz felirata: „Szamurwata koma”. A kép baloldalán a „P. Z.” monogram 
és az 1946-os évszám látható.
Mérete: 10,8x5,6 cm
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Emlékkép
Leltári szám: 2016.33.4./TE
Fekvő téglalap alakú alumíniumlapra vésett kép. Szélei rosszul levágottak. A képen két hadifogoly látható, akik 
kőfejtőben dolgoznak. Az ábra felirata: „Kőfejtő / 1946 / Mahacskala”. A tárgyon két monogram található: „P. Z.” és 
„V. D.”
Mérete: 11,5x5,6 cm
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Emlékkép
Leltári szám: 2016.33.5./TE
Fekvő téglalap alakú alumíniumlapra vésett kép. Szélei rosszul levágottak. A képen két, táji munkára kiadott hadifogoly 
látható. Egyikük söpör, a másik éppen egy egeret készül agyonütni. Mögöttük baromfiudvar és ház található. 
A tárgy felirata: „AHO. / 1946 / Mahacskala”, ezenkívül a rajzon két monogram található: „P. Z.” és „V. D.”
Mérete: 12,6x6,8 cm
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Emlékkép
Leltári szám: 2016.33.6./TE
Fekvő téglalap alakú alumíniumlapra vésett kép. Szélei rosszul levágottak. A képen két építkezéshez téglát hordó 
hadifogoly látható. Mögöttük egy fa és egy ház található. A tárgy felirata: „OKC. / 1946 / Mahacskala / D am 9”, 
ezenkívül a rajzon két monogram található: „P. Z.” és „V. D.”
Mérete: 11,7x5,3 cm
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Képkeretek

Képkeret
Leltári szám: 93.19.1./TE
Világos színű, puhafából faragott képkeret. Egyik oldalán szív alakú nyílásban fekete-fehér fénykép körben 
növényi minta, búzakalászok, babérkoszorúk, tulipánfejek, a nyílás felett felirat olvasható: „Hadifogságom em-
lékére”, a kép alatt koszorúban a koronás kiscímer látható. Hátoldalán egy hadifogolytábor képe szerepel, felette 
angyalokkal, koronával a kiscímer és az 1945-1946-os évszám, alatta KE monogram, valamint szöveg: „Kaukázus 1947”
A KE monogram Kovács Elemért takarja. A képkeretben található fénykép a kerettel együtt került a Hadtörténeti 
Múzeumba.
Mérete: 10x6,5x0,4 cm
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Képkeret
Leltári szám: 93.21.1./TE
Világos színű, puhafából faragott képkeret. Egyik oldalán virágminták között egy tájkép látható, a másik oldalán 
egy hadifogolytábor faragott képe alatt a „Kaukázus” felirat olvasható.
A képkeretben található fénykép a kerettel együtt került a Hadtörténeti Múzeumba.
Mérete: 10x6,5x0,6 cm
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Képkeret
Leltári szám: 2002.34.1./TE
Nyírfa ágból készített, díszítetlen képkeret.
Mérete: 17,4x21,5x1 cm
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Egyéb emléktárgyak

Feszület
Leltári szám: 85.20.1./TE
Fából faragott kereszt lepellel, hosszabbik szárán felirat: „Focsani 1945, húsvét”.
Mérete: 8x4,4x0,7 cm
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Borítótok
Leltári szám: 2002.33.1./TE
Nyírfakéregből készített tok körbe szegve, belül több kisebb zsebbel.
Mérete: kinyitva: 23x18x0,4 cm, becsukva: 11,5x18x0,4 cm
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Feszület
Leltári szám: 2005.40.2./TE
Fából faragott, lépcsőzetes talapzaton álló feszület. Egyik oldalán a megfeszített Jézus Krisztus látható, másik 
oldalán az „Íme az ember” nehezen olvasható felirat szerepel. A talapzat hátsó oldalán a következő felirat ol-
vasható: „1946 Voronyezs”
Mérete: 7,5x4,8x3 cm
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Alumínium bérlettok
Leltári szám: 2016.26.1./TE
Alumíniumból készült, szegélyein vaslemezzel megerősített BSzK Rt. (Budapest Székesfőváros Közlekedési Rt.) bérlet-
tokja vésetekkel díszítve. A nyitott felének szélén a következő felirat olvasható: „Emlék / hűséggel / a sírig / 
1944-1947”. A másik oldalon szív- és tulipánminták között a következő szöveg látható: „A szeretet / soha / el nem 
fogy / Dittkém”, középen az „E. Z. és a „P. Z. monogram szerepel.
Mérete: 7,8x10,5 cm
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NYUGATI FOGSÁG

Cigarettatárca
Leltári szám: 93.34.1./TE
Fából faragott, felnyitható fedelű cigarettatárca. Tetején pajzs alakban felirat olvasható: „Ausztria 1945. V. 4.”
Mérete: 7x9x2,2 cm
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Tükör fakeretben
Leltári szám: 93.45.1./TE
Fából készített keret, benne tükörrel. A keret felül boltívben végződik, szélein körben felirat olvasható: „Balog 
Antal készítette 1945 Heilbroni fogságban”. Hátoldala díszítetlen.
Mérete: 9,7x15,2x1,8 cm
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Dohányzacskó
Leltári szám: 2002.55.1./TE
Fehér színű, henger alakú, sárga színű szállal összehúzható, vászon dohányzacskó rajta fekete és arany színnel 
nyomott cégjelzés, lila színű papírszalaggal díszítve. A sárga összehúzó zsinór egyik végén is megtalálható a ko-
rong alakú jelzés. Amerikai dohány tartására szolgált, márkája: Genius „Bull” Durham.
Mérete: 6,8x10,5 cm
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Vésett kép
Leltári szám: 2002.55.2./TE
Olajzöld színű, konzervdobozból kivágott, fekvő téglalap alakú fémlapra vésett kép. Sarkait levágták, a közpon-
ti témát növényi és geometrikus minták szegélyezik. Középen bekarcolva egy tábori jelenet látható: egy nyitott 
fabarakkban kondérokból ételosztás folyik, a csajkát vivő foglyok feje felett - szóbuborékban - kérdőjel látható, 
ami valószínűleg arra utal, hogy a kiosztott étel nem igazán felismerhető. A rajz alatt és felett felirat olvasható: 
„Heilbronn 1945. / Kiértékelés.”
Mérete: 8,5x6,7 cm
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Vésett kép
Leltári szám: 2002.55.3./TE
Olajzöld színű, konzervdobozból kivágott, fekvő téglalap alakú fémlapra vésett kép. Sarkait levágták, a közpon-
ti témát geometrikus minták szegélyezik. Középen bekarcolva egy tábori jelenet látható: szögesdróttal kerített 
sátortáborban ételosztás folyik. Az ételosztó-kondért megrohamozzák a hadi foglyok abban a reményben, hogy ha 
betegnek vagy rokkantnak mondják magukat, többet és jobbat kapnak. A bekarcolt figurák feje felett szóbuborékok 
látszanak a következő feliratokkal: „Nach fassen”, „Jaj a vesém! Vajon mennyi?”, „Csak a sűrűjét kapjam”, „Én beteg 
és rokkant vagyok. Hátha kerül kettő”. A rajz alatt és felett felirat olvasható: „Heilbronn 1945. / Betegek és rok-
kantak dupláért!”
Mérete: 8,3x6,5 cm



166

Vésett kép
Leltári szám: 2002.55.4./TE
Olajzöld színű, konzervdobozból kivágott, fekvő téglalap alakú fémlapra vésett kép. Sarkait levágták, a központi 
témát apró, geometrikus minták szegélyezik. Középen bekarcolva egy tábori jelenet látható: szögesdróttal kerített 
területen egy sátor látható és a két kondérral a konyhabarakk.
Mérete: 8,6x6,3 cm
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Vésett kép
Leltári szám: 2002.55.5./TE
Olajzöld színű, konzervdobozból kivágott, fekvő téglalap alakú fémlapra vésett kép. Sarkait levágták, a közpon-
ti témát növényi és geometrikus minták szegélyezik. Középen bekarcolva egy tábori jelenet látható: szögesdróttal 
kerített sátortábor sátrakkal és kifeszített dróton száradó ruhákkal. A rajz alatt és felett felirat olvasható: 
„Emlék a Heilbronni Fogolytáborból. / 1945 / Palotám.”
Mérete: 8,5x6,6 cm
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Fakereszt
Leltári szám: 2007.91.1./TE
Fából készített kereszt, díszítetlen, szélei letompítottak, a hosszabb részébe a következő feliratot égették: „1945. 
VI. 8. HOCHENFELS”, hátoldalán az „INRI” szó olvasható.
Mérete: 7,3x13,9x1,4 cm
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Fatábla
Leltári szám: 2007.92.1./TE
Fából készített, álló téglalap alakú tábla, közepén, bemélyített részen a következő, bevésett felirat olvasható: 
„Szojka Ödön ezds. / Mazányi Miklós ezds. / v. Vendéghy Géza ezds. / Tarnay Ferenc alez. / Dr. Gál Samu o. fhdgy. 
/ Lisziák Jenő alez. / Szemere Gyula őrgy. / Dencze Samu szds. / Nyizsnyik János fhdgy. / Gönczöl Dezső fhdgy. / 
Dr. Förster Ede hdgy. / Dr. Szentkatolnay Győző ezds.” A belső rész alatt faragott növényi és geometrikus minták 
láthatóak, alatta a következő felirattal: „HOHENFELS 45 VI. 8.” Hátoldala díszítetlen.
Mérete: 9,2x13,3x1,2 cm
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Faragvány
Leltári szám: 2016.37.1./TE
Fából faragott kisméretű szobor. Egy szarvas csavarodik egy fa köré, talpazaton szöveg olvasható: „Stokerau 1945. 
VII. 1.”
Mérete: 5,2x2,5 cm
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Cigarettatárca
Leltári szám: 2014.51.1./TE
Alumíniumból készített cigarettatárca, hosszabbik oldalán felnyitható fedéllel. Tetején geometrikus és növényi 
motívumok között házikó látató, hátulján a „Nürnberg 1945” felirat olvasható.
Mérete: 8,9x7,1x2,1 cm
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RUHÁZAT ÉS FELSZERELÉSI TÁRGYAK

Hadifogoly ruházat (pulóver, lovaglónadrág, deréköv)

Nyilvántartási szám: 188/2005 gysz. 

Hadifogoly öltözet, szovjet hadifogságból tért haza benne egykori viselője; Dr. Szepesházy Kálmán (1919-2008) a 
későbbi hírneves geológus, a Magyar Állami Földtani Intézet munkatársa. A ruházat két fő darabját, a pulóvert és 
a nadrágot megőrizte. A pulóver eredetileg a német hadsereg (Wehrmacht) készleteiből származott, 1942 végén - 1943 
elején vezetették be, „Schlupfjacke 42” elnevezéssel. Gyakorlatilag egy magas nyakú kötött ruhadarab (garbó) volt, 
szűkített ujjvégekkel és aljarésszel a testhezállóbb viselés érdekében. Téli óvócikknek számított, zubbony alatti 
viseletként előírva, önálló felsőruházatként nem hordhatták a katonák.  Azt, hogy a hadifoglyok mennyire szük-
séget szenvedtek ruházati cikkekben, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a pulóver kötött anyaga teljesen elvéko-
nyodott, illetve, hogy az aljarész eleje annyira lerongyolódott, hogy beletoldottak egy másik kötött anyagdarabot.
A nadrág (feketére festett posztó lovaglónadrág ) eredetének megállapítása kétségesebb. A hadifoglyokat - eredeti 
egyenruhájuk teljes elrongyolódása után - zsákmányolt ruházatba vagy a Vörös Hadsereg levetett egyenruháiba öl-
töztették. A szóban forgó nadrág eredeti színét (szürke vagy tábori barna) fekete átfestéssel tették felismerhetet-
lenné, így többféle forrásból származhat. Eredeti gombjai helyett egykori viselője német sátorlap-gombokat varrt 
rá. Derékövként pedig egy bőrszíjat fűzött bele, mely egytüskés vas csattal záródik.
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A foglyok által készített csajkák

A foglyok személyes tárgyai közül a ruházat mellett a kulacs és az evőcsésze (illetve az evőeszközök, leginkább egy 
kanál) számított a legfontosabbnak, ezek híján ugyanis a részükre kiutalt csekély élelmet sem tudták volna elfo-
gyasztani, így az evőcsésze („csajka”) valóban létfontosságú felszerelési cikk volt. Minthogy sok fogoly a fogságba 
esés előtt vagy annak során teljes felszerelését elveszítette, így a táborokban felvirradt az ügyes kezű mesterem-
berek napja, akik különféle bádoglemezekből, hulladék alumíniumból képesek voltak evőcsészéket gyártani, meglepő-
en „profi” kivitelben. Jelen esetben háromféle evőcsészét válogattunk, az egyik valóságos mestermunka, szegecselt 
alumíniumlemezből készült és még tábori zöld festés is került a külső felületére. (Leltári szám: 2000.32.1.) A másik-
nál a hengeresre hajtott lemezt nem szegecselték, hanem csak egymásra hajtva a két peremet - jó alaposan egymásra 
kalapálták. (Leltári szám: 95.645.1-2.) Hivatásának ez az edény is tökéletesen megfelelt. Felirata: „G.J. Odesza 1947” 
azt mutatja, hogy egykori tulajdonosa még két évvel a háború befejezése után is hadifogságban sínylődött.
A legegyszerűbb megoldást a harmadik evőcsésze (Leltári szám: RR 1248) mutatja, ezt egy a Vörös Hadsereg számára az 
Egyesült Államokban gyártott húskonzerv dobozából alakították ki, egy bögreszerű fület erősítettek a konzervdo-
boz-testre, a tetejéből pedig fedőt készítettek.
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Japán hátbőrönd
Leltári szám: 2003.4.1./Felsz.
Az 1939 M hátizsákot 1940-ben rendszeresítették a japán hadseregben, „Shiki 99 Tako-ashi Haino” elnevezéssel. Vas-
tag pamutvászonból készült, és a takarékosság jegyében még a fémcsatokat is lehagyták róla, a fedél lezárását és a 
hátizsákra történő málházást is vászonhevederekkel lehetett megoldani, melyek végeire egyszerűen csomót kellett 
kötni. A hátizsákot Bobor János, a győri m. kir. 2. honvéd utászzászlóalj egykori katonája cserélte Mcenszk-ben 
töltött hadifogsága alatt japán foglyokkal és leszármazottainak elmondása szerint a magyar foglyok - vödör híján 
- vízhordásra használták, mert a sűrű szövésű vászon jól tartotta a vizet. A hátizsák Bobor Jánossal együtt haza-
tért Mcenszkből és leszármazottai ajándékozták 2003-ban a Hadtörténeti Múzeumnak.



181

Tábori sapka, homokszínű vastag (sátor)vászonból
Nyilvántartási szám: 203/96 gysz. 
Az Egyesült Államok Hadserege tábori sapkájának („overseas cap”) mintájára sátor- vagy ponyva-vászonból kézzel 
varrt fejfedő, bal elejerészén piros-fehér-zöld hímzéssel. Feltehetően egy kellő kézügyességgel rendelkező hadi-
fogoly készítette magának, elveszett sapkája pótlásaképpen.
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Szovjet legénységi köpeny „VP” felirattal a bal karján
Nyilvántartási szám: RR955 
1935 M szovjet legénységi köpeny hadifogoly használatban. A saját ruházati cikkek elfogytával a hadifoglyoknak a 
Vörös Hadsereg levetett készleteiből is juttattak, elsősorban téli ruházati cikkeket (köpenyeket, füles sapkákat, 
vattaruházatot). Ezeket minden esetben megjelölték feltűnő „––” (––––––––––––– - hadifogoly) jelzéssel, hogy eset-
leges szökés esetén ne tudjon könnyen eltűnni a szökevény. A bemutatott köpeny bal felkarján a betűket mára alig 
olvashatóvá koptatta a történelem.
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Hímzéssel díszített tábori sapka 
Leltári szám: 0073/Ru 
1944 M (szemernyős) egységes tábori sapka, melyet egykori tulajdonosa („V.J.”) meglehetős kézügyességgel - a lehajtható 
fülvédőn körben - színes hímzéssel díszített. Törzslapja szerint „magyar (hadifogoly) khaki ellenzős sapka, körül ki-
varrva.” A műtárgy 1948-ban került a múzeum birtokába, honvédelmi minisztériumi kiutalás alapján a Honvéd Ruházati 
Szertártól. A szomszédos törzslapok tanúsága alapján a Ruházati Szertár ekkor mindenféle sapkákat (és egyéb ruházati 
cikkeket) adott át a múzeumnak, melyek részben zsákmányanyagból, részben különböző gyűjtésekből származhattak, s 
melyeket a Szertár 1945 óta őrzött. A „V. J.” monogrammal bíró hadifogoly feltehetően hazatérése után leadta katonai 
ruházatát, egyénien díszített sapkája így kerülhetett vissza kincstári tulajdonba. A hímzések olvasata a következő:  
„V.J. 1945. 4. hó 5én, Cherbourg, 3162721675, Édesanyám, Istenem segíts haza, Margitkám Jancsikám, Édesapám” Cher-
bourg-ot 1944. június 27-én foglalták el a szövetségesek, s később hadifogolytábort üzemeltettek itt, ahová magyar 
hadifoglyok is szép számmal kerültek. 
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Hadifogoly láda, tartozékokkal
Nyilvántartási szám: 268/Letét
A 34x25x13 cm-es fa doboz fenyődeszkából készült, kívül barnára festette a készítő (aki egyben a használó is lehetett 
minden valószínűség szerint, hiszen házilagos kivitelezésű tárgyról van szó). A dobozt két honvédségi málhaszíjból 
átalakított bőr szíjazat segítségével vállon is lehetett vinni. Tartalma valóságos „hadifogoly túlélő felszerelés”, 
a katonai hulladékanyagokból kézzel készített mindennapi használati tárgyak döbbenetes erővel mutatják korunk 
tárgyak közt fuldokló polgárainak azokat a hihetetlen körülményeket, amelyek között a hadifoglyok éltek. A doboz 
tartalmaz egy zsákból átalakított jellegzetes „orosz típusú” hátizsákot (egyszerű zsák forma, melyet a hordszala-
gok segítségével lehet fölül összezárni), egy német sátorlapból varrt (két gombbal záródó) kis tokot, egy alumínium 
füllel ellátott levágott hátizsák-zsebet, egy másik - övre fűzhető - hátizsák zsebet, egy konzervdobozból átala-
kított fedeles poharat, két vászonzacskót, két - német gumiköpeny-anyagból varrt - tokot, egy bőrtokba bújtatott 
varrókészletet, egy vászonból varrt „tolltartóban” egy ceruzát és három tollat, egy fából faragott pipát, egy drót-
ból hajlított pipaszurkálót, egy másik bőr tokban zsineget, zsilettpengét és biztosítótűt, egy övre fűzhető német 
kulacskamót, egy kisollót, néhány honvédségi gombot és egy sapkarózsát, illetve egy zöld hajtókaposztóból varrt 
tokban két alumínium lemezt, melyek valószínűleg hadifogoly azonossági jegyként szolgálhattak, bár kivehető azo-
nosító szám vagy jelzés ma már nem látható rajtuk. 
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Francia 1935 M evőcsésze (gamelle) aljrésze
Leltári szám: 95.630.1.
Sajtolt alumínium. Fenekén „ETS OP 1939” gyártóbélyegzővel. Feltehetően német zsákmányanyagból, esetleg francia 
katonai fölöslegből kerülhetett magyar hadifogoly tulajdonába, aki karcdíszítéssel látta el. Az evőcsésze egyik 
oldalára szerencsepatkó és 13-mas szám, a másikra „M G” betűk kerültek. A patkó fölött karcolt felirat: v. Papp 
Sándor 1945. VII.2. Bp. VIII. József krt. 42. I.5. Utóbbi felirat feltehetően később (a hazatérés után?) kerülhetett rá, 
mert a többi díszítéshez képest viszonylag újnak tűnik. 
Mérete: 16x10x14 cm
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Amerikai 1936 M kenyérzsák (musette bag)
Leltári szám: 95.88.1.
Az amerikai fogságból hazatérő hadifoglyok tipikus zsákja. Miután az Egyesült Államok Hadserege 1944-ben egy 
újabb típusú gyalogsági málhafelszerelést vezetett be, az 1936 M kenyérzsákokra az amerikai katonáknak már nem 
volt szüksége. Kis mérete révén (30x27 cm) azonban ideális volt a hazatérő hadifoglyok számára - túl sok személyes 
holmijuk úgysem volt. A táska fedelére eredetileg felfestett „US” betűket átfestették, így jelezték, hogy a zsák már 
nem az EÁH tulajdona. Minthogy a kenyérzsáknak csak két rövid hevedere volt (a végén egy-egy fémkampóval), mert 
eredetileg a gyalogsági málhafelszerelés vállhevedereire kellett málházni, a legtöbb hadifogoly valamilyen házi-
lagos módszerrel meghosszabbította a hevedereket, hogy a zsák hátizsákként is viselhető legyen. Jelen esetben két 
bőrszíjjal toldotta meg a hevedereket az egykori használó. A zsák egyébként ún. „british made” felszerelési cikk, 
vagyis Nagy-Britanniában gyártották az Egyesült Államok Hadserege részére.
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Bánhidi Andor (1910-1964): Ismeretlen magyar őrmester 
portréja, 1945
2008.788.1./Kp
Jelezve jobbra lent:BÁNHIDI/1945/KAUKÁZUS/KURACECE
Papír, ceruza, 16,5x10,7 cm
Proveniencia: ajándék, 1991.
Bánhidi Andor festő, grafikus. 1929-1935 között 
a Képzőművészeti Főiskolán tanult. A második 
világháborúban karpaszományos tizedesként szolgált, 
a hadifogságból 1948-ban tért haza. 1952-1957 között 
a Honvéd Stúdióban festőként tevékenykedett, 1958-tól 
Magyar Képzőművészeti Főiskola grafikai tanszékének 
vezetője. Munkásságáért 1952-ben Munkácsy-díjat kapott.

KÉPZŐMŰVÉSZET
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Jeney Zoltán: Napkelte és napnyugta a valgai tábor környékén, 1946
Gy.sz.: 159/2012/1-2
Felirata balra lent: Valga.
Jelezve jobbra lent: Jeney Zoltán/946.
Papír, vízfestmény, 10,7x14,8 cm
Proveniencia: vétel, 2012.
Jeney Zoltán tartalékos hadnagy hadifogságban készült kis méretű vízfestményei.
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Lajtos Árpád (1910-1986) rajzai
Gy.sz.: 26/2002
Lajtos Árpád vezérkari őrnagy, a Szent László hadosztály 
vezérkari főnöke. 1945 tavaszától 1948 szeptemberéig a 
Szovjetunió különböző hadifogolytáboraiban raboskodott. 
1947 áprilisától az oranki tiszti tábor foglya. Itt kez-
dett el portrékat készíteni, a környező falvak asszo-
nyait és gyerekeit is megörökítette, a rajzokért cserébe 
tojást, tejet, vajat kapott. 46 darab alkotását a HM HIM 
Képzőművészeti gyűjteménye őrzi, ezeket 1948. május 13. 
- augusztus 4. között rajzolta, a képek egy kivételével 
szignózva és dátumozva vannak.
Proveniencia: ajándék, 2002.
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Dr. Takátsy Lóránt (1910-?): Egykori templom vörös csil-
laggal. Uszmány, 1945. szeptember 27.
Jelezve jobbra lent: DTL. Usmany, 1945. IX. 27.
2007.4.1./Kp
Papír, ceruza, 19,7x14 cm
Proveniencia: törzsanyag
Dr. Takátsy Lóránt százados, autodidakta képzőművész. 
Részt vett az erdélyi bevonulásban a 10. gyalogdandár 
10/4. könnyű tarackos üteg elsőtisztjeként. Az Uszmány-i 
hadifogolytáborban raboskodott. 
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Dr. Takátsy Lóránt (1910-?): Ismeretlen szovjet hadifogolytábor (valószínűleg Uszmány), 1946.május 18.
2007.7.1./Kp
Jelezve jobbra lent: Dr. Takátsyszds.
Papír, színes ceruza, 14,2x23,3 cm
Proveniencia: törzsanyag
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Dr. Takátsy Lóránt (1910-?): Hadifogoly-zenekar
Papír, ceruza, 17x21 cm
2007.8.1./Kp
Proveniencia: törzsanyag
A kép hátoldalán madarakról készült rajzok, vázlatok.



201

Dr. Takátsy Lóránt (1910-?): Az őrség egy tagja Uszmány-
ban, 1945. szeptember 27.
2007.9.1./Kp
Jelezve jobbra lent: Dr. Takátsyszds.
Felirata a kép alatt: az öreg „Kazak” / Uamany, 1945. IX. 
27.
Papír, ceruza, 19,7x14 cm
Proveniencia: törzsanyag
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Tichy Kálmán (1888-1968): Hadifogolykörlet, 1945. július 
5.
Jelezve balra lent: TichyK
2008.786.1./Kp
Papír, ceruza, 43x30,9 cm
Proveniencia: vétel, 1982.
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Zágony Pál (1908-?): Hadifogoly-barakk Krasznogorszkban, 1946. május 25.
Felirata jobbra lent: X.B. barak 946.V.25.
2008.624.1./Kp
Papír, ceruza, 10,5x14,8 cm
Proveniencia: ajándék, 2003.
Autodidakta képzőművész. Az 1938-ban megjelent Magyar műszaki parancsnokságok, csapatok és alakulatok a 
világháborúban című könyvben szereplő több száz rajzot, térképet Habinyák Elemérrel közösen készítette. A Magyar 
Királyi Honvédségnél hadmérnökként szolgált, a 25. gyaloghadosztály műszaki parancsnoka volt századosi rend-
fokozatban. 1945 áprilisában Ausztriában esett szovjet hadifogságba. 1947 decemberéig a krasznogorszki tiszti tábor 
foglya volt. 
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Zágony Pál (1908-?): Kvassay-Sajó Zoltán vezérkari százados és Fördős-Reich Egon műszaki ezredes karikatúrája; 
Haraszty Tivadar és egy ismeretlen férfi
2008.631.1./Kp
Papír, ceruza, 14,7–20,7 cm
Proveniencia: ajándék, 2003.
Hadifogolytáborban készült sorozat része, összesen 48 ábrázolás maradt ránk. A képek többségén a rajz felett szere-
pel a név is, a papír mindkét oldala felhasználásra került, így egy lapon 4 személy szerepel.
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KÉZIRATOS EMLÉKEK

A Magyar Kommunista Párt Központi Hadifogoly Irodája által kiadott húsvéti levelezőlap hadifoglyok és hadifogoly 
-hozzátartozók részére, a hátlapon politikai propaganda-jelszavakkal.
1947. március 17.
Leltári szám: 71.550.1/KE
Dr. Miskovszky Jenőné által öccse, a Rosztov környékén raboskodó Baranyi Kálmán szovjet hadifogoly részére küldött 
MKP húsvéti levelezőlap, nyuszival, kiscsibével, rajta 1 forintos MKP „A HADIFOGLYOKÉRT” bélyeggel. A feladó a 
lap felületét teljes mértékben kihasználva részben írógéppel írta meg az újságokat. A lap maradékán üdvözletek, 
az egyik egy most Kievből hazatért hadifogolytól, Tónitól. A család egy része Nagyváradon élt, a másik Budapesten, 
egészség állapotukról, hogylétükről tudósították Kálmánt, aki a levlap kézhez vételének illetve megválaszolásának 
időpontját is feljegyezte a kártyára. 5-12 naponként rendszeresen leveleztek 1946-tól 1948 áprilisáig, amikor Ba-
ranyi Kálmán hazatért a fogságból.
Tintával kitöltött-megírt magyar-orosz nyelvű formanyomtatvány, magyar nyelvű, tintás és gépírásos rájegyzéssel, 
1 lap, 2 beírt oldal, 100x140 mm, az előlapon a címzés és a szovjet cenzúrabélyegzés.
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Dr. Gombos Jánosné (Budapest) Magyar Vöröskereszt által kibocsátott szabvány levelezőlapja orosz hadifogságban 
levő fia, Dr. Gombos Ödön zászlós részére
1947. május 12.
Leltári szám: 81.163.1/KE
A légipostával feladott orosz–magyar feliratú lap célba ért, noha a feladó a rányomtatott utasítás ellenére sem 
„orosz”, azaz cirill betűkkel címezte meg küldeményét. A hátoldalon olvasható szöveg elsősorban nyugtázza hadifo-
goly zászlóstól megkapott levlapokat, egyúttal megnyugtatja őt arról, hogy a család jól van. A lapra tűzött recézett 
szélű kis amatőr fénykép az öt unokát és egy rokon kisgyereket ábrázolja.
Rossz minőségű tintával kitöltött-megírt formanyomtatvány, magyar nyelvű, 1 lap, 2 beírt oldal, 100x140 mm, az 
előlapon a címzés és a légipostázás nyomai, a hátoldalon a közlemény és a lapra tűzött fénykép.
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Kókay Pál, a 7265. sz. tábor „lakója” özv. dr. Kókay Istvánnénak Szegedre címzett szabvány levelezőlapja
1947. december 12. 
Leltári szám: 87.51.1/KE
A Szegedre a postabélyegző tanúsága szerint december 30-kán érkezett levlap már nem találta a címzettet eredeti 
lakhelyén: Szatymazra küldték utána. A a Mariföldön, Josar-Olában raboskodó fogoly nyomtatott betűkkel készült 
üzenetében mindenekelőtt a válaszlapon életjelet szeretett volna kapni a családtagoktól, másrészt karácsonyi 
és újévi üdvözletet küldött: „Lélekben együtt ünnepelünk.” A hangvétel a cenzúra miatt tartózkodó, de még így is 
szívhez szóló.
Rossz minőségű tintával kitöltött-megírt orosz-francia nyelvű formanyomtatvány, magyar nyelvű rájegyzéssel, 1 
lap, 2 beírt oldal, 100x140 mm, az előlapon a címzés és a postán futtatás nyomai, a hátoldalon a közlemény.
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Hazatérő hadifogoly számára kiadott levelezőlap: Varga Sándor a máramarosszigeti táborból feleségének írt lapja 
Tiszaszentimrére.
1948. június 23.
Leltári szám: 87.249.1/KE
A Magyar Kommunista Párt Központi Hadifogoly Irodája által kiadott nemzetiszínű szegéllyel, politikai propagan-
da-jelszavakkal az elő- és hátoldalon egyaránt ellátott levelezőlapjára a szovjet hadifogságból hazatérő férfi 
szűkszavúan csupán rövidesen várható érkezéséről tudósítja feleségét.
Ceruzával kitöltött-megírt magyar nyelvű formanyomtatvány, magyar nyelvű rájegyzéssel, 1 lap, 2 beírt oldal, 
100x140 mm, az előlapon a címzés és a postán futtatás nyomai, valamint a Magyar Dolgozók Pártja Központi Hadifo-
goly Irodájának bélyegzőlenyomata; a hátoldalon a közlemény.
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Igazolvány a szovjet hadifogságból hazatért Gonda János tartalékos zászlós részére.
Debrecen, 1947. július 18.
Leltári szám: 91.23.1/KE
A Magyar Népjóléti Minisztérium Hadifogolygondozó Kirendeltsége a hazatérő hadifoglyokat ideiglenesen egy, a 
legfontosabb adataikat tartalmazó, a személyi igazolványt helyettesítő, sorszámozott okmánnyal látta el, amelyet 
esetünkben a debreceni táborgondnokság bélyegzőlenyomatával hitelesített. A Budapestre útba indított volt szver-
dlovszki hadifogolyról a hátoldali rájegyzések kapcsán derül ki, hogy 1945. március 31-én Kisbodaknál (Mosonma-
gyaróvár közelében) esett hadifogságba. Hazaérkezésekor ruházatát jónak minősítették, vászoncipője volt, kincstári 
ruházatát megtarthatta. Öt forintos gyorssegélyben részesítették, szeptember 30-án (!)ellátták élelmiszerjeggyel. 
A bélyegzések tanúsága szerint a Magyar Népjóléti Minisztérium Nyugati pályaudvari kirendeltségénél, valamint a 
Vöröskereszt Szociális Osztályán jelentkezett.
Tintával kitöltött-megírt magyar nyelvű formanyomtatvány 1 lap, 2 beírt oldal, 100x140 mm, az előlapon a címzés és 
a postán futtatás nyomai, a hátoldalon a közlemény. 
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A Magyar Vöröskereszt hivatalos érdeklődő-üzenő lapja, Svirbély Géza ügyében, édesanyja üzenetével
Balassagyarmat, 1946. április 3.
Leltári szám: 94.40.1/KE
Megfigyelhető, hogy a hadifoglyok tartózkodási helyét kizárólag egy kód- vagy postafiók-szám jelölte, így valódi 
tartózkodási helyüket - ellentétben az első világháborúval - a hozzátartozók nem ismerhették. 
A szovjet hadifogságban Kaunasban, Litvániában levő 22 éves Svirbély Gézának édesanyja, Svirbély Lajosné írt „leg-
feljebb 25 szó”-ból álló üzenetet. A gyógyszerész-családból mindenki hazakerült, kivéve testvérét, az is hadifogoly. 
Tintával kitöltött-megírt angol-magyar nyelvű formanyomtatvány, magyar nyelvű rájegyzéssel, 1 lap, 2 beírt oldal, 
100x140 mm, a szovjet cenzúrabélyegzéssel.
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A szovjet hadifogságban levő Odor István a Szovjetunió Vörös Kereszt és Vörös Félhold szervezete által kiadott sz-
abvány levelezőlapja Odor Mihálynak, Olaszfa községbe
1954. augusztus 28.
Leltári szám: 99.35.1/KE
Nyolc éves hadifogsága elbizonytalanítja: nincs kapcsolata az otthoniakkal, talán már lemondtak róla? „Hű fiúi és 
testvéri szeretettel” családjáról érdeklődik, minden nap várja már hazabocsátását.
Rossz minőségű tintával kitöltött-megírt orosz-francia nyelvű formanyomtatvány, magyar nyelvű rájegyzéssel, 
1 lap, 2 beírt oldal, 100x140 mm, az előlapon a címzés.
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Stefán Imre szovjet hadifogoly feleségének 9. házassági évfordulójukra emlékül rajzolt kártyája.
1948. április 14. (1948. március 28.)
Leltári szám: 2001.161.58/KE
Az előlapon színes vízfestmény: szívet formázó rózsaágak közt 9-es évszámon és a házasságkötés évfordulóját dá-
tumszerűen magába foglaló jegygyűrűn üldögélő galambpár; a hátoldalon a hozzátartozó szöveg.
Tintával megírt, magyar nyelvű rájegyzéssel, 1 lap, 2 beírt oldal, 100x145 mm.
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A Magyar Kommunista Párt Központi Hadifogoly Irodája által kiadott levelezőlap hadifoglyok és hadifogoly-hoz-
zátartozók részére, az 1848-as szabadságharc 100 éves évfordulója propagálásával.
1948. március 20.
Leltári szám: 2001.161.59/KE
Stefán Imréné és kislánya húsvéti üdvözlete a Scsokinoban raboskodó Stefán Imre szovjet hadifogolynak az MKP le-
velezőlapján, kiscsibével. A hátoldalon a húsvéti üdvözlet részeként: „Mi lélekben együtt leszünk és vagyunk min-
dég.”
Tintával kitöltött-megírt orosz-magyar nyelvű formanyomtatvány, magyar nyelvű rájegyzéssel, 1 lap, 2 beírt oldal, 
100x140 mm, a szovjet cenzúrabélyegzéssel és erdővárosi postabélyegzéssel.
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Stefán Imre őrmester, szovjet hadifogoly levele névsorral feleségének (Erdőváros, ma: Erdőkertes)
1948. június 19.
Leltári szám: 2001.161.65/KE
A Szovjetunió Vörös Kereszt és Vörös Félhold szervezete által kiadott levelezőlapon Stefán őrmester a közeli indu-
lásban reménykedve meghalt hadifogoly-társai névsorát írja le feleségének, hogy értesítse a hozzátartozókat (név, 
apja keresztneve, cím, születési és halálozási időpont). „Ezek itt voltak a táborba és most Misivel vannak” - írta 
virágnyelven: testvére, Mihály haláláról tudtak az otthoniak.
Az irat érdekessége, hogy a Szovjetunió Vörös Kereszt és Vörös Félhold szervezete által kiadott hadifogoly-leve-
lezőlap mindkét része együtt fennmaradt: a hadifogoly által haza írt levlap alatt letéphető formában ott találjuk 
a válasz-levelezőlapot is.
Tintával kitöltött-megírt orosz-francia nyelvű formanyomtatvány-pár, magyar nyelvű rájegyzéssel, 1 lap, 2 beírt 
oldal, 200x140 mm, az előlapon a címzés.
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Sóti László sárszentmiklósi tanító (1909-1961) a Don-kanyarnál esett hadifogságba, 1955-ben tért haza. A rabságban 
lapokból saját kezűleg összefűzött füzetét, benne képletekkel, számításokkal, szellemi frissessége fenntartására 
használta: matematikai feladványokat eszelt ki és oldott meg.
1950-es évek
Leltári szám: 2002.24.1/KE
Ceruzával írt, magyar nyelvű, 27x20 cm.
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Silye Sándor szovjet hadifogoly feleségének Debrecenbe címzett szabvány levelezőlapja
1954. augusztus 5.
Leltári szám: 2003.17.7/KE
Az e célra rendszeresített levelezőlapokat a vonatkozó rendeletek és nemzetközi egyezmények értelmében ingyenesen 
biztosították az érintett családtagok illetve foglyok részére. A több, fagyos vidéken levő tábort megjárt, kemény 
fizikai munkát végző Silye Sándor még mindig közeli hazatérésében, Istenben és a szeretet erejében reménykedve 
köszöni a neki küldött fényképet, vigasztalja a várakozásba belebetegedett, reményvesztett feleségét.
Rossz minőségű tintával kitöltött-megírt orosz-francia nyelvű formanyomtatvány, magyar nyelvű rájegyzéssel, 
1 lap, 2 beírt oldal, 100x140 mm, az előlapon a címzés és a postán futtatásnak nincs nyoma.
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Silye Sándor szovjet hadifogoly feleségének Debrecenbe címzett szabvány levelezőlapja, hátoldalon sajátkezű rajz-
zal díszítve
1948. december 21.
Leltári szám: 2003.26.4/KE
A feleségének, kisfiának és édesanyjának a messzi távolból szaloncukros-gyertyás-üveggömbös fenyőág, illetve 
szerencsepatkó és malac vízfestmény-rajzával karácsonyi és újévi jókívánságokat küldő Silye Sándor üzenetén átsüt 
a szomorúság: „Egészséges vagyok de boldogtalan. Uj helyem rosszabb és hidegebb. De talán ezt is kibirom mert nagyon 
szeretlek benneteket.”
Tintával kitöltött-megírt orosz-francia nyelvű formanyomtatvány, magyar nyelvű rájegyzéssel, 1 lap, 2 beírt oldal, 
100x140 mm, az előlapon a címzés és a postán futtatásnak nincs nyoma.
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A Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége tagsági könyve Ács Pál részére
Szeged, 1948. július 23.
Leltári szám: 2003.76.1/KE
VHBSz tagsági könyv az orosz hadifogságból hazatért Ács Pál kovács részére. 1 forintos tagsági bélyegeit júli-
us-szeptember közt fizette, október novemberben munkanélküliként kapta tagsági bélyegét.
Tintával kitöltött-megírt magyar nyelvű formanyomtatvány 1 ív, 2 beírt oldal, 100x140 mm.
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NYOMTATVÁNYOK, RÖPLAPOK

Falragasz
Leltári szám: 80.125.1/Nyt
„Isten hozta a magyar hadifoglyokat! Szeptember23. Hadifogoly-nap!”
Bátaszék (Tolna megye) község által 1945. szeptember 23-án a hadifogságból hazatérők megsegítésére rendezett 
jótékony célú nap eseményeiről tájékoztató kisméretű falragasz. A hadifogságból hazatérő katonák számára a la-
kosság pénzt, ruhákat- és élelmiszereket adományozhatott, a község sportmérkőzéseket és táncmulatságot rendezett, 
amelynek bevételét a katonák javára ajánlották fel. 
Baura-nyomda, Bátaszék
Mérete: 21x29,5 cm
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Szovjet kiadású röplap
Leltári szám: 2000.273.1/Nyt
„Hogyan viselkedjünk, hogy az orosz katonák gyűlöletét ne hívjuk ki magunk ellen.”
A további ellenállás hiábavalóságára és megadásra figyelmeztető röplap. 
[II. világháború]
Mérete: 19,7x14 cm
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„Magyar Hadifogoly Híradó. Hadifoglyok és hozzátartozóik érdekeiért küzdő hetilap. II. évfolyam 8. szám (1946. 
január 21.)”
Leltári szám: 7070/Nyt
A II. világháború utáni időszak egyik legfontosabb társadalmi problémája a hadifogságba esett katonák felkutatása 
és hazaszállításának megszervezése volt. A politikai pártok ez irányú szervezkedését elfojtva a Magyar Kommunista 
Párt (MKP) kisajátította a hadifoglyok ügyét azzal, hogy 1945 novemberben létrehozta a Központi Hadifogoly Irodát, 
amely a Szovjetunióba elhurcolt magyar hadifoglyok felkutatásával, és a hazatérők megsegítésével foglalkozott. 
Vezetője Sziklai Sándor (1895-1956) lett, aki 1945-ben tért haza Magyarországra a Szovjetunióból, ahol egy hadifo-
golytábor antifasiszta iskoláját vezette. 
Ő volt a felelős szerkesztője és kiadója az Iroda által kiadott propaganda hetilapnak, amely közvetítette a hadi-
foglyok és a rokonaikat kereső személyek üzeneteit. 
1946 őszén a kiadvány új címmel, Magyar Hadirokkant és Hadifogoly Híradó fejléccel jelent meg. 
A magyar hadifoglyok szervezett és tömeges hazaszállítása 1948 végén befejeződött, így a hetilap október 30. után 
nem jelent meg.
Szikra irodalmi és lapkiadó nyomdai rt., Budapest
Mérete: 32,5x23,5 cm, 8 oldal
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Kiadvány „Tájékoztató a hazatért hadifoglyok részére. Hadifogoly zsebkönyv”
Leltári szám: 7002/Nyt
A Magyar Kommunista Párt Központi Hadifogoly Irodája által összeállított füzetet a hadifogságból hazatértek szá-
mára adták át. A valójában propagandisztikus kiadvány sok hasznos információval is szolgált, úgy mint a hadifog-
ságból hazatértek fogadásáról, orvosi ellátásáról, hadirokkantsági igény megállapításáról, ruházat igényléséről, 
nyilvántartásba vételről, igazoló eljárásról, munkaközvetítő szervezetek elérhetőségéről stb. Megadja az állami 
hivatalok elérhetőségét, tájékoztat a hadifoglyok érdekében működő „Magyar Hadirokkant és Hadifogoly Híradó” 
című kiadványról, A Volt Hadifoglyok és Hadirokkantak Termelő-  Értékesítő és Fogyasztási Szövetkezetről, és a 
Magyar Kommunista Párt Központi Hadifogoly Iroda eddigi a hadifoglyokért véghezvitt munkájáról.
1947
nyomda nélkül
Mérete: 12x8,5 cm, 24 oldal
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Kiadvány. „Újra magyar földön …”
Leltári szám: 7004/Nyt
A Magyar Kommunista Párt színes, rajzokkal illusztrált propaganda kiadványa a hadifogságból hazatértek számára, 
amelyben felvázolták az eltelt években Magyarországon bekövetkezett változásokat.
1946-1947
Mérete: 13,5x10,5 cm, 8 oldal
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Magyar kiadású szovjetellenes röplap
Leltári szám: 5613/Nyt
Előoldalán grafika: négy sínpáron vagonok sora egy irányba, egy katonasapkás halálfej nyitott szájába tart, fe-
lettük „Szibéria” felirat. 
A hátoldalon: „Sztálin kijelentette : A magyar nép sorsa vagonkérdés!”
nyomda nélkül
[1944-1945]
Mérete: 21x15 cm
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Szovjet kiadású röplap
Leltári szám: 2000.81.1/Nyt
Előoldalán: „Magyar katona! Ne vérezz Hitlerért és az ő magyarországi bérenceiért!”
Hátoldalán: „Átlépési igazolvány”
Megadásra buzdító röplap, amelyben a Vörös Hadsereg a magukat megadó katonáknak jó bánásmódot és a háború utáni 
hazatérést ígértek.
Mérete: 10,5x14 cm, 2 oldal
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Szovjet kiadású röplap
Leltári szám: 74.70.1/Nyt
„Ha Hitlernek és Horthynak kell a háború, menjenek ők a frontra! Kedves Magyar Testvérek!”
Szovjet hadifogságba esett magyar katonák levelét közlő röplap, amelyben megadásra bátorítják a bajtársaikat, a 
halál helyett válasszák inkább a fogságot, ahol ők már biztonságban vannak, és jó dolguk van. A háború után min-
denki hazatérhet családjához! 
A röplap egyben frontátlépési igazolványként is szolgált. Ennek szövege a lap alján magyarul és oroszul is ol-
vasható.
1942. július 
Mérete: 20x18 cm, 2 oldal
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Szovjet kiadású röplap
Leltári szám: 6211/Nyt
„10 jó tanács a honvédnek”
A katonákat megadásra biztató röplapban a szovjetek 10 pontban összefoglalták, mit és hogyan tegyenek a magyarok 
a kapituláció során. 
A röplap egyben frontátlépési igazolványként is szolgált. Ennek szövege a lap alján magyarul és oroszul is ol-
vasható.
[II. világháború]
Mérete: 18x11 cm, 2 oldal
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Szovjet kiadású röplap
Leltári szám: 6253/Nyt
A megadásra biztató röplapban a szovjetek két lehetőség elé állítják a magyar katonákat, ha folytatják a harcot, 
nevük gyászjelentésre kerül, vagy ha önként megadják magukat a Vörös Hadseregnek az I. Ukrán Front parancs-
nokának, Zsukov marsall parancsának megfelelően kedvezményekben részesülnek. 
[1944. április 29. után]
Mérete: 14,5x19 cm, 2 oldal
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Szovjet kiadású röplap
Leltári szám: 1978/Nyt
A magyar katonák számára kiadott röplapon közzétették Zsukov marsall, az I. Ukrán Front parancsnokának a csa-
patoknak kiadott 105. számú parancsát, amelyben a magukat önként megadó katonákat kedvezményekben részesítik. 
Az önkéntes megadásról a szovjetek igazolványt állítanak ki, amely alapján jogosultak lesznek a kedvezményekre, 
mint a feljavított élelmezés, a külön táborokban való elhelyezés, a munkaválasztás joga, a levélírás és a mielőbbi 
hazatérés.
A röplap hátoldalán mindez oroszul is elolvasható volt. 
[1944. április 29. után]
Mérete: 21,5x15 cm, 2 oldal 
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