
háttérkép forrás:http://brime.deviantart.com/art/Barbed-Wire-Fence-139227176

G U L - 1 5 - C - 2 0 1 6 - 0 2 2
„emlékezünk és emlékeztetünk 
a  m a l e n k i j  r o b o t r a ”

EMLE� KTA� BLA

UTO� KOR	A� LLJ	MEG!	EMLE� KEZZ!
A� RTATLANUL	ELHUNYT	EMBEREK

EMLE� KTA� BLA� JA	EZ!

E� S	AZ	A� LDOZATUL	ESETT	ZSIDO�
LAKOSAINK	EMLE� KE� RE

NYUGODJANAK	BE� KE� BEN!

A�GCSERNYO� 	O� NKORMA�NYZATA	-	2011

BAKURA ELEK
CSICSERI SÁNDOR id.
CSICSERI SÁNDOR ifj.
CSIZMÁR ISTVÁN
GALAMBOS GYULA
GALAMBOS MIHÁLY
GALAMBOS SÁNDOR
ILLÉS GYULA
ILLÉS JÁNOS
JANOVICS JÓZSEF
KATOCS GYULA
LELESZI JÁNOS
LŐRINCZ JÓZSEF
MATYI JÁNOS ifj.
NAGY GYULA

NYÁRÁDI SÁNDOR
OROSZ BERTALAN
PALKÓ GYULA
PARAJOS GYULA
SPISÁK GYULA
SPISÁK ISTVÁN
SPISÁK MIHÁLY
SPISÁK FERENC
SZAKÁCS FERENC
TORJAI JÁNOS
TÓTH BERTALAN
VARGA JÁNOS
VASKÓ SÁNDOR
VERES LÁSZLÓ

A� 	G	C	S	E	R	N	Y	O�
CIERNA	-	Szlovákia

December
1944

A magyar országgyűlés  2012. május 21-én úgy határozott,  legyen a            

Szovjetunióba hurcolt politikai rabok és kényszermunkások emléknapja

november 25.

Forrás:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/thumb/8/88/M%C3%A1lenkij_robot_2.jpg/310px-M%C3%A1lenkij_robot_2.jpg

Forrás anyagok:
http://mek.oszk.hu/

http://www.sulinet.hu
http://mek.oszk.hu/12300/12370/12370.pdf 

Dr. Dupka György történész
Dr. Bognár Zalán történész

Singer Zsuzsa
mno.hu  



Kedves  Olvasó!

E kiadvány az emlékezés és emlékeztetés céljából készült annak reményében, hogy az 

Ágcsernyő községből a málenkij robotra elhurcolt ártatlan civileknek emlékét felelevenítsük, 

részleteit  feltárjuk.                      

 A 4. Ukrán  Front  Katonai Tanácsa  1944. november 13-i 0036. számú határozatából:

,,Egész sor  településen német és magyar nemzetiségű hadköteles személyek  élnek, akiket 

ugyanúgy, mint az ellenség katonáit, le kell tartóztatni (…) külön csapatokban, listák szerint, 

konvoj alatt hadifogolytáborba kell irányítani.  72 éve adták ki a parancsot a málenkij robotra, 

amikor elkezdődtek a településünket is érintő magyar civilek olyan méretű tömeges 

elhurcoltatásai,   amelyeknek nincs előzményük a magyar történelemben.  Az előírt hadifogoly 

létszám teljesítése érdekében a 18-50 éves magyar férfiakat kényszermunkára kötelezték 

községünkben. Ágcsernyő  polgármestere, Jámbor László úr feltárta és összesítette a  

málenkij robot lágereinek poklát megjárt és a lágerekben elhunyt falubeliek névsorát. E névsor 

birtokában 2011-ben a község önkormányzata emléktáblát állított a temetetlen és máig 

ismeretlen helyen nyugvó 29 áldozat emlékére a község temetőjében ahol minden november  

1-jén megemlékezést  tartunk  ökumenikus istentisztelettel.

,,… nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség,” (Pál fil.1:21)

                                               Éltetőné Petro Klára

háttérkép forrás:http://brime.deviantart.com/art/Barbed-Wire-Fence-139227176

MEGHÍVÓ

2016. december 04-én megemlékezünk
 az Ágcsernyőből málenkij robotra 

elhurcoltakról 
ökomenikus istentiszteleten

 a község református templomában 
14 órai kezdettel.

Ágcsernyőben december elején 
kezdődtek a deportálások,
ezért imádkozzunk együtt 

gyertyagyújtással, harangszóval 
szeretteink lelki üdvösségéért.

Mindenkit szereretettel hívunk és várunk!

Éltetőné Petro Klára

,,… nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség,”
(Pál fil.1:21)
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Akik visszatértek a hadifogságból: Nagy István, Takács Bertalan, 

Nyíri Bertalan, Kocsi László, Berta Gyula, Strausz Ferenc,Tomori 

János…… 

Tomori János hozzátartozónk, 1944. 12. 04 és 1947. 09. 24 közötti 
időszakban 35 hónap szabadságelvonást szenvedett a szovjet 
szervek által elhurcolt  kényszermunka lágereiben. János bácsi arról 
mesélt, hogy tanulmányi úton volt a nagy Szovjetunióban, ahol az 
orosz teával  gyógyították a tífuszt.

Strausz Ferenc bácsit Ágcsernyőből, 1944.12. 06.-án 21 évesen 
hurcolták el. 47 hónapot töltött  a szovjet szervek által szervezett 
kényszermunkán. Az Orosz Federáció archívum anyagának 
tartalmából:  Strausz Ferencet  erőszakkal elhurcolták a  Minszk 
kerületi táborba Szovjetunióba, ahol a fent említett időtartam alatt 
különböző munkálatokat végzett. A Belügyi Népbiztosság  emberei 
közvetlenül a község felszabadulása után december 06.-án 39  
ágcsernyői civil lakost hurcoltak el  minden írásos igazolás nélkül az 
akkori Magyarország területéről. 

Hazajövetelkor a kolomeai vasútállomáson mindenkit  leszállítottak a marhavagonokból és az 
NKVD fegyveres őrei halálbüntetéssel fenyegetve kényszerítették a foglyokat teljesen 
levetkőzni, majd minden iratukat, pénzüket elvették  tőlük  átvételi igazolás nélkül. Lánya arról 
mesélt, hogy milyen sokat jelentett a név. Német nevű magyarként hurcolták el édesapját. 
Például, egy Görei nevű férfi Gerej néven jelentkezett be a regisztráción és megmenekült. 
Édesapjának erős  fiatal szervezete a tífuszt is legyőzte, mert  a láger orvosa forró  vízzel itatta. 
A lágerekben a reggelek borzasztóak voltak, mert amikor felébredtek a fa priccseken sorban 
feküdtek az éjjel elhunyt és haldokló foglyok már levetkőztetve. Aztán a holtak közzé dobálták a 
még élőket is….  és kivitték.........   

Tomori János

Strausz Ferenc

Jn. 3:12
Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, 

de az emberek jobban szerették a sötétséget, 
mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak…..



Ágcsernyő  település  ,,Fekete Karácsonya”  72 évvel ezelőtt és a  ,,malenkij robot,, 

Szülőfalumban 1944. őszén a lakosság kezdett lassan berendezkedni a második világháború 
utáni életre.  Az emberek végezték a földeken a betakarítást, zajlott a hagyományos 
szilvalekvár főzés, tollfosztás, kukoricahántás és a disznótor.  A Latorcánál zajlottak a békebeli 
baráti találkozók és vadászatok. Az ötszáz fő alatti kis településen örültek az emberek a 
háborúból hazatérő falubeli katonáknak, és meggyászolták azokat, akik már nem jöhettek haza. 
Mint egy nagy családban, úgy osztoztak az itt élők egymás örömében és bánatában. Csap 
településre naponta jártak   a falubeliek piacra, rokonokhoz szekérrel és kerékpárral. Közismert 
volt már akkoriban is a csapi vasúti csomópont forgalma. A vasárnapi istentiszteleteken 
ünnepélyesen mindenki részt vett, együtt imádkozott a falu népe örömében és a szükség idején 
is. Isten igéjében megerősödve  élték a mindennapjaikat. A történelmi Magyarországhoz 
tartozó kis falu lakóiban élt a remény és a nagy várakozás egy békés karácsony megélésére. Az 
emberek nem is sejtették, hogy milyen nagy veszély leselkedik rájuk. A hadi események 
végeztével és a front továbbvonulásával, a fegyverek elhallgatásával nem a béke és a 
nyugalom időszaka következett, hanem további megpróbáltatásokkal kellett  a község 
embereinek szembenézniük.  A   NKVD  Belügyi  Népbiztosság  alá tartozó GUPVI  Hadifogoly 
és Internáltügyi  Főparancsnokság  lágereibe  tömegesen hurcolták el  Ágcsernyő falucska   
18-50 év közötti  magyar hadköteles férfilakosságát, lényegtelennek tartva azok személyes 
kilétét, csupán egy dolgot tartva szem előtt, hogy a tervezett hadifogoly létszám  a lágerekben 
meglegyen. A deportálások zökkenőmentes feltétele az volt, hogy az áldozatok kövessék a  
végrehajtó szervek utasításait, és ellenállásra még csak ne is gondoljanak. Ennek érdekében a 
szovjet hatóságok a félrevezetés számos eszközét felhasználták. Álnok módon kiagyalt 
háromnapos kis munkáról (málenkij robot) szóló mesével Ágcsernyő falucskából is 
kicsalogatták, családjaiktól elszakították a jóhiszemű magyar  férfilakosságot.  A békés élet  
mielőbbi  visszaállításának reményében  elindultak  a civilek a „kismunkára” a közeli Csap 
községbe a vasúti  károk mielőbbi felszámolására. Csak a helyszínre érkezés után vették 
észre, hogy durva csapdába sétáltak. Csapon fegyveres őrök várták őket, majd egy épületbe 
kísérték, nyilvántartásba vették, és aki magyarnak vallotta magát, azokat a háromnapos munka 
helyett lágerekbe deportálták. Hadifogoly státuszt kaptak az ártatlan civilek. Megszökni nem 
lehetett. Főbelövéssel és a családjuk kiirtásával fenyegették meg őket.  Egyesek Csapról 
Szolyvára, a Munkács közelében  lévő  gyűjtőtáborba  gyalogos menetben fegyveres kísérettel 
mentek, másokat  a végrehajtó szervek  emberei bevagoníroztak  és a távoli  Borisovba  és 
más fogolytáborba szállítottak. A front lágerrendszerét alkotó átmeneti táborokban az 
embertelen bánásmód,  a járványos betegségek és a fagyos hideg, éhezés következtében, 
vagy már szállítás közben  több ezren meghaltak.  Az útközben elhunytakat  a helyszínen 
hagyták. Sok esetben az őrök nem is regisztrálták őket. Hiányukat  az utcáról,  mezőkről 
összeszedettekkel pótolták. A „haláltáborokban” elhunytak jobb esetben névtelen 
tömegsírokban nyugszanak, de sokan vannak,  akik ismeretlen helyen,  névtelenül,                           

Ágcsernyő  legidősebb embere Czető Jóska bácsi  a málenkij robotról mesél...

„A kisbíró kidobolta a faluban, hogy  azok,  akik tehetik, 
menjenek Csapra és segítsenek a vasúti forgalom 
helyreállításában.” Katocs Gyula a volt falubíró fia a 
legidősebb a férfiak között jóhiszeműen, példát mutatva 
összegyűjtötte a  férfinépet,  köztük a sok fiatalt,  hogy vele

együtt menjenek Csapra a háromnapos munkára a háborús romok eltakarításához.  
Ezeket a becsületes, jó szándékú embereket a tenni akarás a közjóért  vezérelte, mert  
bíztak a falu új  vezetésében.  Csak amikor Csapra érkeztek és látták, hogy fegyveres 
őrök várnak rájuk, döbbentek rá, hogy csúnyán  becsapták őket. Egy  épületbe vitték 
őket, melynek két ajtaja volt, egy be- és egy kijárat. Két asztalnál regisztrálták  őket.            
A korukra és a nemzetiségükre voltak kíváncsiak. A 18 és 50 év közötti magyar férfiakat, 
akik  hűek voltak nemzetiségükhöz, csoportosították, és a bátyúi úton gyalogmenetben 
Szolyvára, a gyűjtőlágerbe kísérték. Mivel semmi élelmet nem kaptak és hideg volt, 
útközben legyengültek. A gyűjtőtáborban osztályozták őket:  a gyengék maradtak,             
míg a többieket vonaton továbbküldték a távolabbi hadifogolytáborokba. Jóska bácsi 
megmenekült 18 évesen, mert fiatalabbnak mondta magát.  A faluban a padlásokon 
bujkálva kellett élnie, mert később már nem számított a kor, vittek mindenkit 
könyörtelenül. 

Nagy Béla úr  Galambos Albert, Dobos József és Czető József elbeszéléseiről 
tájékoztatott. 
Ők 17-18 év körüli leventék voltak, akiket katonai szolgálatra koruknál fogva még nem 
soroztak be. Az úgynevezett  „kis munkára“ való toborzás 1944. november 23. utáni 
napokban, hetekben történt. E napon jelentek meg először szovjet katonák a faluban, 
amit a történelem felszabadulásként jegyez. Gyakorlatilag a front ezen a napon lépte át 
a falu határát és haladt Nyugat irányába. Csap volt az a közeli vasúti gócpont, amit az 
amerikai légierő korábban többszöri szőnyegbombázással lerombolt vagy a  
visszavonuló német hadsereg semmisített meg a szovjet hadsereg előretörésének 
megakadályozására. A közigazgatás élén álló bíró Ágcsernyőben is megkapta az un. 
„Ukáz“-t az új hatalomtól, hogy biztosítson munkaerőt a vasút és a Tisza híd 
helyreállításához. A vasúti munkálatokra a 18-50 éves korú férfiakat kötelezték, míg a 
nőket, időseket, fiatalokat a Tisza híd helyreállításához. A lakosság férfi tagjai közül 
többen elestek a háborúban, fogságba kerültek vagy még a visszavonuló hadsereg 
kötelékéhez tartoztak. Ezért többnyire nők, öregek vagy fiatalok maradtak a faluban. Az 
igazi megpróbáltatás azonban sokuk számára nem csak folytatódott, hanem most 
kezdődött el igazán. A csapi 3 napos „málenkij robotból” olyan kényszermunka lett, 
melynek során ártatlan civil embereket állati sorba kényszerítettek, mert magyarok 
voltak, mert  akkor valakik előírták a darab számot.



temetetlenül maradtak.  Ágcsernyőből  39 főt  kényszerítettek lágerekbe  1944.  december első 

napjaiban. Élő halottakká változtak az elhurcoltak  és az itthon  maradt hozzátartozók is.  

Szavakban nem lehet kifejezni azt a kétségbeesést, riadalmat, amely a reményvesztett  kis falu 

lakóinak  lelkületét uralta. 1944-es kis  szülőfalum „fekete karácsonyát” Holozsi Károly 

beregszászi gimnazista, cserkész, teológus-jelölt által halála előtt megfogalmazott 

lágerimájával szeretném feleleveníteni: 

Fogolykarácsony  Szolyván

Szent Karácsony estje most reánk köszöntött, / Itt ünnepeljük meg a szögesdrót között. 

Szomorú otthon is a Karácsony napja, / Nem ül az asztalnál a jó édesapa. / Nincsen otthon a férj, 

a sok drága testvér, / Pusztító halálba sodort el a szél./ Nincs, aki megkezdje az esti imát,             

/ Ünnepi asztalhoz ültesse családját. / Ez a mi életünk legsötétebb napja, / Bús szívvel 

gondolunk a meleg otthonra. / Szemünk könnybe lábad a Karácsony szóra, / Vajon nehéz 

sorsunk mikor fordul jóra? / Pusztít a tífusz itt, arat a döghalál, / Sok jó magyar testvér haza nem 

jut el már. /Kiviszi szürke ló éjjel a temetőbe, / Jeltelen, dermesztő, jeges sírgödörbe…

A  malenkij robot lélektani hatása családomra 

Kislányként megéltem a nagyapám elhurcolásának 
légkörét a családunkban. Drága nagymamám minden 
reggel az asztalhoz ültette öt unokáját és imádkozott velünk  
együtt a hatalmas biblia felett  Gyula nagyapáért is. 

A 43 éves gazdálkodó nagyapámat Katocs Gyulát 
tisztelték, szerették és sok barátja volt, akikkel együtt 
vadásztak.  1944. őszén felkereste őt a keresztkomája egy 
idegen társaságában és egy háromnapos munka 
toborzására kérte.

Tekintélyes ember volt, hallgattak rá a falubeliek és ezért megpróbálták felhasználni a 
kényszermunka toborozására.  Senki sem gondolt rosszra csak nagymamám érezte, 
amire senki gondolni sem mert.  A kidobolt parancs alapján a háromnapos munkát a 
romeltakarítás érdekében természetesnek vette a férfinép. Az elsők között  ment 
nagyapám a fiatalokkal a  közellévő Csapra,  nagymamámra hagyva a gazdaságot erre 
a kis időre. Nem sejthették, hogy Csapon magyarságuk miatt kényszermunka és  
deportálás vár rájuk. Nagyapámat már 1944. december 03-án a fegyveres erők 
emberei hadifogoly lágerbe hurcolták .  

nagymamám és nagyapám

Az  otthoniak erről semmi információt nem kaptak. Kétségbeesett nagymamám minden 
Csapból érkező vasúti szerelvénynél  várta  a férjét, két lányának édesapját. Nem 
tudták ép ésszel felfogni az ártatlan, jóhiszemű emberek azt az embertelen 
kegyetlenséget, amelyet a Csapról szerencsésen visszaszököttöktől vagy 
elengedettektől hallottak. A foglyokat gyalogmenetben hidegben, fagyban, hóban 
Munkácson át Szolyvára egy gyűjtőtáborba  vitték. Munkácson  egy rokonunk el akarta   
bujtatni nagyapámat, de ő nem merte kockáztatni családja életét. Még akkor is 
bizakodott , éltette a tudat, hogy rövidesen  visszatér. Nem gondolta, hogy ez az utolsó 
útja, hogy többé sem szeretteit sem szülőfaluját nem fogja látni. A borisovi lágerben 
gondoskodó nagyapám faszénnel gyógyítgatta a fiatal falubelieket, aztán ő is beteg lett. 
Idősödő, legyengült nagyapámat hazaküldésre előkészítették,  de tovább botladozva 
dolgozott, ereje elfogyott és amikor összecsuklott egy őr összeverte és még élve a 
meszes gödörbe dobta....

Majd a királyhelmeci Járási bíróság  kiadta nagyapám 1945. március  31.-i borisovi 
haláláról az igazolást, amelyet Tomori János és Kocsi László úr tanúbizonysága alapján 
állítottak ki. Az elhalálozás okának járványos betegség van feltüntetve. Később 
nagymamám kiutazott  a Szovjetunióba, annak a reményében, hogy nagyapám  láger 
társától konkrétabb ismereteket tudjon beszerezni férje haláláról és sírjának hollétéről. 
Előttem van fájdalmas arca, hófehér haja amikor megérkezésekor fekete bundájában 
erőtlenül a fotelbe zuhant. Eloszlott a remény, mert nagymamám éppen az ismerős 
temetésekor érkezett a Szovjetunióba. A véget nem érő gyötrelem kínozta családunkat. 
Nagyapám temetetlen földi maradványainak holléte máig rejtve maradt. A hűséges 
feleség gyászának a fekete fejkendője volt az ékessége. Gyászba borult a falucskánk. 
Nagymamám sírfeliratán nagyszüleim már együtt vannak és minden bizonnyal Isten 
dicsőségében is. 

Borisovban a halottakat  tömegsírba temették, amelyre aztán kórházat építettek és a 
csontok  az épület alatt maradtak.  Amikor már az Újszó  szlovákiai magyar lap is 
közölte az elesett magyar civilek listáját, édesanyám rettegett attól, hogy ne kelljen 
szembesülnie édesapja nevével. Isten segítségével az a lapszám amelynek  a listáján 
édesapja neve szerepelt, aznap elfogyott. A Jóisten minden bizonnyal felkészítette  
édesanyámat, hogy először telefonon értesüljön a rokonoktól a hírről, így erőt 
gyűjthessen a szembesülésre. Édesapja halálával kapcsolatosan a lágert megjárt 
Strausz Feri bácsitól értesült arról a borzalomról, hogy még élve a meszesgödörbe  
dobták legyengült beteg édesapját. Soha véget nem érő gyötrelem kínozta őt e hír 
hallatán. „Csak ezt ne tudta volna meg soha” - mondogatta  édesanyám. Soha nem 
tudta feldolgozni a történteket. A családjuktól elszakított, a kegyetlen pusztulásra ítélt 
lágerlakóktól és hozzátartozóiktól is mindent elvettek a sztálinisták, de hitüket mégsem 
tudták megtörni, hiszen Istenre  tekintettek. 
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