
Reinhold Haun

ANTON

OKTYABRSZKIJ

BERLIN





Reinhold Haun

ANTON

OKTYABRSZKIJ

BERLIN

Elbeszélés
az oroszországi Anton községből elszármazott

Volga menti németek történetéről

Berlin

2009



Reinhold Haun: ANTON – OKTYABRSZKIJ – BERLIN

Az orosz nyelvű kiadványt 
magyarra fordította:

Dr. Lendvai Endre
az MTA doktora

A fordítást és a magyar nyelvű kiadást támogatta:

Kiadja a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre

Felelős kiadó
Matkovits-Kretz Eleonóra

Nyomda
Kontraszt Plusz Kft.
www.kontraszt.hu

ISBN 978-963-88716-5-7

Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre
7621 Pécs, Rákóczi út 55.
Tel./fax: +36 72 213 453

Adószám: 19031202-1-02   Számlaszám: 50400113-11000695
www.nemetkor.hu

nemetkor@gmail.com

Pécs, 2016



A könyvet szüleim, s az idősebb korosztály emlékének ajánlom, akik átélték 
a kitelepítést, a kényszermunkát, a javítómunka- és büntetőtáborokat.

A szerző nem a hivatalos propaganda, hanem tényekre épülő személyes látásmódja alap-
ján tárja elénk a történelmi eseményeket. Az eredeti elgondolást – Anton község lakói tragi-
kus életének bemutatását – ki kellett bővíteni, ugyanis Oktyabrszkij város építésében nem 
csupán Anton kitelepített lakói, hanem a Volga-vidék más településeiről származók is részt 
vettek. A bővítést a végtelenségig folytathatnánk, hiszen a kényszermunkások névsora nem-
zetiségi hovatartozás és a büntető törvénykönyv paragrafusai szerint egyaránt igen gazdag.

A szerző Oktyabrszkij város németjeinek legitim képviselőjeként elsősorban a néme-
tekről ír, de a többi építőről is megemlékezik.

A szerző az Antonból elszármazottaktól és az olvasóktól további információt vár a 
rokonság sorsáról, valamint azon családtagok névsoráról, akiket a 817-es vasúti szállít-
mánnyal a Krasznojarszki területre telepítettek ki.

Ez a könyv a volgai németség történelmét agyonhallgató, meghamisító törekvésekre 
adott válasz kíván lenni.
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GONDOLATOK A KÖNYVHÖZ

2012-ben az „Európa a Polgárokért” EACEA brüsszeli pályázati támogatás segítségé-
vel jutott el először szervezetünk, a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi 
Köre, s az általa szervezett kutató csapat az Urálba, és ott Baskíriába. 

Az út célja a málenkij robotot túlélőkkel készített interjúk és az általuk küldött leve-
lezőlapok útmutatása alapján eljutni azokra a helyekre, ahol lágereik és a lágertemetők 
voltak. Megtalálásukban segítségünkre volt Vlagyimir Motrevics professzor a Jek-
atyerinburgi Egyetem professzora, aki a magyar és orosz hadisír gondozó egyezmény 
alapján az uráli hadifogoly és polgári internáltak temetőinek feltárását végezte, majd 
gondozását felügyelte. 

Baskíriában Szamigullin Farit és ufai egyetemi hallgatók kísértek bennünket. Nagy 
szerepük volt abban, hogy Oktyabrszkijban megtaláltuk a láger temetőjét. A város mú-
zeumában további segítséget kaptunk. Találkozót szerveztek nekünk a helyi volgai né-
metek egyesületével és felhívták egyik ismerősüket, akiről tudták, hogy apja magyar 
származású. Így kerültünk kapcsolatba Voldemar Greb úrral és Jurij Lapsinnal. Jurij el-
mesélte, hogy anyja Észtországból származó német lányként került a lágerbe, ahol meg-
ismerkedett a szintén lágerlakó, jóképű és művészetekhez (zene, festészet) értő igen 
tehetséges emberrel, Arnold Jánossal, akit Baranyából, Szágyról szintén német szárma-
zása miatt hurcoltak el a Szovjetunióba kényszermunkára. Jurijnak megígértük, hogy 
megkeressük rokonait, akiket meg is találtunk. 2016. évi utunkra egyik unokatestvére is 
velünk jött, hogy megismerhesse a távoli rokont. Ekkor találkoztunk Reinhold Haun úr-
ral is, aki már Berlinben él. Korábban ő volt az oktyabrszkij-i Volgai Németek Egyesü-
letének elnöke. A jelenlegi vezető adta meg neki elérhetőségünket. A kapcsolatfelvétel 
után elküldte a 2009-ben orosz nyelven írt könyvét, melyben leírta szülőföldjéről, Anton-
ból, az 1941. augusztus 28-i rendelet értelmében elűzött volgai németek sorsát. A volgai 
németek Oktyabrszkijban találkoztak a származásuk miatt internált magyarországi né-
metekkel. 1945-től 1949-ig sorsunk összefonódott. 

A volgai németek 23 éven át hivatalosan kémeknek, diverzánsoknak számítottak. 
Hruscsov elnöksége alatt, az 1964. augusztus 29-i rendelet eltörölte az ellenük felhozott 
koholt vádakat. Ezt követően 25 éven át folytatódott az agyonhallgatás, mígnem a pereszt-
rojka alatt a központi lapokban megjelentek az első cikkek az oroszországi németekről.

„Az Orosz Birodalom által orosz földre hívott németeket rabszolgává tették, a német 
nép javát kiirtották. Többször kirabolták, többször éhínségre kárhoztatták, majd megad-
ták a kiutazás lehetőségét, hogy ne kelljen bocsánatot kérni” – írja Haun úr a könyvében.

Haun úr a kötetet szüleinek s az idősebb korosztály emlékének ajánlja, akik átélték a 
kitelepítést, a kényszermunkát, a javító- és büntetőtáborokat. Ugyanezt az ajánlást mi is 
megfogalmazhatjuk, hiszen a mi szüleinknek is ez jutott osztályrészül német származá-
suk miatt a Vörös Hadsereg által megszállt Magyarországon. Ahogy a volgai németség 
története is agyonhallgatott, tabu téma volt, épp úgy a magyarországi németség szovjet 
lágerekbe való hurcolása is. 

Az 1944. december 16-i sztálini parancs kényszermunkára ítélte Magyarország, Cseh-
szlovákia, Románia, Bulgária, Jugoszlávia németségét. Sztálin összességében 5 millió né-
metet kívánt 10 éves kényszermunkára vitetni a nyugati hatalmak jóváhagyásával. A 
GUPVI lágerekben a rabszolgamunka 1949 végéig tartott. Az 1989-ben és utána bekövet-
kezett változásoknak köszönhető, hogy erről beszélhetünk országainkban.
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A világ tudja, mit tettek a németek a II. világháborúban, de azt nem tudja a világ, 
hogy mit tettek a németekkel a II. világháború után. Ez a könyv ennek megismeréséhez 
járul hozzá.

Reinhold Haun kötetét „Anton-Oktyabrszkij-Berlin” a Szovjetunióba hurcolt politikai 
foglyok és internáltak emlékévében 2016-ban lefordíttattuk, a kedves olvasó most ezt a 
könyvet tartja a kezében. A kötet fordítását és kiadatását „a Szovjetunióba hurcolt politi-
kai foglyok és kényszermunkások emlékéve”, Emlékbizottsága támogatta. 

 Matkovits-Kretz Elelonóra
 elnök
 Magyarországi Németek
 Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre
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ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

E könyv megjelenése tiltakozó alapállásom eredménye. Életem során mindig vala-
minek a megjavításán dolgoztam, melynek során a fő dolog, hogy megtaláljuk a hiba 
kialakulásának az okát. Ha ezt megtaláltuk, annak elhárítása már nem jelent nehézsé-
get. Mindenfelé azt látjuk, hogy a szakemberek a hibák okait keresik: miért volt rossz a 
termés, mi váltotta ki a betegséget, mi okozta a közlekedési balesetet? A munkát rend-
szerint siker koronázza. Ez alól az egyetlen kivétel a politika. A politika olyan ostoba 
történetekkel áll elő, minek következtében lehetetlen kijavítani a történteket. A politika 
fizetett történészeket alkalmaz, hogy azok eltorzítsák vagy elhallgassák a valóságot. A 
hazugságot a haszon érdekében találják ki, hogy a dolgokat jobb színben állítsák be vagy 
valakit felmagasztaljanak. De a hazugság csak hazugság marad.  

A magyar olvasó, akit érdekel a Tujmazi Láger, Oktyabrszkij város építésének törté-
nete, bizonyára ismeri Robert Berghoffer „Tabu” című könyvét. Ez a könyv az 1852. sz. 
láger belső életét írja le. Hogy mi történt a tábor falain, szögesdrótokon kívül, az más 
könyvekben található meg. 

A város történetének hivatalos változatáról az „Oktyabrszkij város és lakói” című 
könyvben olvashatunk. Ez a könyv propaganda-jellegű, melyben a Bakuból érkezett 
küldöttek, kommunisták, komszomolisták a város építőiként vannak beállítva. A valós 
események hű bemutatásához viszont hiányoznak az olyan szavak, mint: kitelepítettek, 
internáltak, hadifoglyok, baltikumi, ukrán szabadságharcosok, légiósok, németpárti vla-
szovisták, magyarok, oroszországi németek…

Tea Adamovna Emih, a Baskíriai Egyetem Biológia Tanszékének vezetője megjelen-
tette visszaemlékezéseit Oktyabrszkij város építéséről. A könyv mindössze tíz példány-
ban jelent meg, ezért ritkaságnak számít. Nekem csak néhány fejezet van meg belőle, 
melyek a Csulpan” nevű újságban láttak napvilágot. 

Az „Anton, Oktyabrszkij, Berlin” című könyv alapvető célja, hogy bemutassa az An-
ton községből kitelepített német emberek sorsát. Oktyabrszkij város története ehhez ké-
pest másodlagos jelentőséggel bír. 

A tujmazi láger magyar internáltjairól az alábbi adatok állnak a rendelkezésemre:
1940-től: 500 fő az 1852. sz. láger magyar lakói
1945. 03. 06-tól: 1800 fő az 1701. sz. zászlóalj
1945. 17. 13-tól 800 fő
Az általuk épített legismertebb objektum az Ik folyó hídja Urusszunál. A magyar ha-

difoglyok létszáma viszont ismeretlen. 
Oktyabszkij település várossá építésén magyarok ezrei dolgoztak. Közülük több százan 

jeltelen sírokban vannak eltemetve. A város területén nincs emlékjel ottlétükről. A városve-
zetés első emberének válasza egy újabb hazugság: „Baskortosztán területére nem irányítottak 
ilyen kategóriába tartozó személyeket (internáltakat – Szerző).”

A város vezetése azt is tagadja, hogy Oktyabrszkijban volnának magyarok által épí-
tett objektumok. Ugyanakkor a város lakói tudják, közülük kik laknak magyarok vagy 
németek által épített házakban. Oktyabrszkij lakóinak nincs valós képe a kérdésről.

Hogy a városi hatóságok miért nem járulnak hozzá a magyar áldozatokról megemlékező 
emlékmű felállításához? Mert ezzel a szovjethatalom újabb gaztettét ismernék el. Magyar-
országon civileket fogtak el az utcákon, lakásokban. Embereket rángattak ki a közlekedési 
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eszközökből, majd pedig vagonokba gyömöszölték és kényszermunkára vitték őket a Szov-
jetunióba. Három évig nem volt lehetőségük, hogy életjelt adjanak magukról, vagy jelez-
zék, hogy a SZU melyik építkezésén, bányájában dolgoznak. Mindez azoknak szól, akik 
előszeretettel szajkózzák: „Felszabadítottuk Európát a fasiszta uralom alól.” 

Az internáltak nem tudtak oroszul, emiatt alig volt kontaktusuk a helyi lakossággal. 
Ugyanakkor nem okozott problémát, hogy németül beszéljenek az oroszországi német 
kényszermunkásokkal. A kiszabadult német kényszermunkás nők visszaemlékezéseik-
kel hozzájárultak ahhoz, hogy képet alkothassunk a város építéséről.

Könyvemet a kényszermunkások beszámolói alapján írtam meg. Lehet, hogy renge-
teg hiba van benne. Tulajdonképpen a könyvet azért is írtam, hogy újabb információ ke-
rüljön napvilágra, s kijavíthassuk az esetleges hibákat. Például, könyvemben az áll, hogy 
a 15x15 cm-es gerendákból épült, a városban az úgynevezett „szerződéses” házakat, a né-
met hadifoglyok építették. Nos, e könyvnek köszönhetően tudtam meg egyik olvasómtól, 
hogy a házat, amelyben laknak, magyarok építették. Ella Kremer azt állítja, hogy a város 
főutcáját (akkor Szálin utca volt, ma Devoni utca) magyar hadifoglyok aszfaltozták le. 

A vallás, az európai kultúra beplántálta az emberekbe az igazságérzetet és az egyen-
jogúság elvét. Ez képezi az emberek, népek és államok közti kapcsolatok fundamentu-
mát.  Amikor sérülnek az igazság és egyenjogúság elvei, erőfeszítéseket kell tennünk 
azok helyreállítására. 2016. június 28.-i gyűlésen tartott beszédemben megemlítettem egy 
példát az államok közti egyenjogúság megsértésére, s ennek elkövetőit is megneveztem. 
„A Szovjetunió Védelmi Minisztériumának „Emlékezés Adatbankja” nevű honlapján az 
olvasó megtalálhatja az 1925-ben született Tamplon Julij Avgusztovicsot, aki Som ma-
gyar község temetőjében nyugszik. E katonatiszt ősei 170 évig éltek a Volga-menti Anton 
községben, melynek történetével az utóbbi tíz évben foglalkozom. Vajon hogy került ez 
a német ember 1945-ben a Vörös Hadsereg soraiba? Újabb talány. Jelenleg Oktyabrszkij, 
Belebej, Babli, Almetyevszk és Buguruszlan településeken is élnek Tamplon nevű embe-
rek. Lehet, hogy Tamplon magyarokra lőtt, talán meg is ölte őket. De a magyarok már 70 
éve gondozzák a nevét őrző emlékművet a keresztény és emberi erkölcsök szabályai sze-
rint. Természetesen, államközi szerződések is vannak. Oktyabrszkijban, a Tujmazin-he-
gyen, immár 77 éve nyugszanak Magyarország egykori polgárai, akik az 1852. számú 
lágerben raboskodtak. Nevüket, sírhelyüket nem ismerjük. A város illetékesei és a „ve-
teránok tanácsának” vezetője, J. Korolkov megakadályozzák az internált magyarok em-
lékművének felállítását. 

Manapság a média rendszeresen beszél arról, hogy a Baltikumban, Európa területén 
lerombolják a szovjet katonai emlékműveket. Úgy gondolom, hogy a bűnösöket nem ott, 
Európában, hanem nálunk, Oroszországban kell keresni. A „korolkovok” vétkesek ab-
ban, hogy odaát lebontják az katonai emlékműveket, mert megtiltják hasonló emlékmű-
vek felállítását az ellenőrzésük alatt álló területeken.”

Hálás vagyok a magyar küldöttségnek, hogy jelenlétével, fellapozta városunk törté-
netének egyik ismeretlen lapját. Az, hogy a város vezetése a találkozóról demonstratí-
van távol maradt, nem oldja meg, hanem csak elmélyíti a problémát. Azonban remélem, 
hogy az emlékmű felállításának kérdése megoldást nyer, hiszen a jószomszédi kapcsola-
tok manapság fontosabbak, mint bármikor. 

A Szerző
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ELŐSZÓ

Átélt éveimre visszatekintve rájöttem, hogy mindent, ami népemmel kapcsolatos, a mai 
napig a titokzatosság övezi. A jelenlegi törvények ugyanis magánszemélynek nem teszik le-
hetővé, hogy a Belügyminisztériumban és a Föderatív Biztonsági Szolgálatnál magánsze-
mélyről vagy valamely népről történelmi anyagokhoz juthassanak, kizárólag családtagokról. 
A törvény szerint „az irattári nyomozati anyagokkal csak az üldözött személy legközelebbi 
hozzátartozója vagy az illető rokon által írásban meghatalmazott kutató ismerkedhet meg”. 
Az állami történelmi levéltárak a hosszú idő (75 év) során még nem kapták meg ezt az anya-
got. Ha majd Baskortosztan (korábban: Baskíria) állami történelmi levéltára megőrzésre 
megkapja a dokumentumokat, vajon betekinthetek-e ezekbe a dossziékba? Erre a 2008-ból 
származó válasz így hangzik: „Tisztelt R. G.! Értesítem, hogy azon munkatáborokba inter-
nált német nők adatai, akik 1942 decemberétől 1950-ig Oktyabrszkij városát építették, a Köz-
ponti Állami Történelmi Levéltárba nem érkeztek meg. R. Z. Sirgazin, a levéltár igazgatója.

Tehát a város építéséről, az akkori idők légköréről nem kaphatok dokumentumokat. Nin-
csenek olyan feljegyzések, amelyek az akkori közhangulatot dokumentálnák. A szerző célja, 
hogy úgy mutassa be a történteket, ahogy arról az események résztvevői, azok szülei vagy ro-
konai beszámolnak. Mert ha kézbe vesszük az 1964-es év augusztusi napilapjait – Ny. Sz. Hrus-
csov Oktyabrszkij városába tett látogatásáról, azt látjuk, hogy ezek egyoldalúan számolnak be a 
történtekről. Mi több, ha megnézzük az Oktyabrszkijról szóló könyveket, azok meg sem említik 
ezeket a dolgokat. Nekünk, a XXI. század embereinek maguk az események, nem pedig Hrus-
csov amerikai imperializmusról vagy a kukorica fontosságáról szóló beszédei az érdekesek.

Az Oktyabrszkijban élő németek legnagyobb csoportja a Volga-vidéki Német Auto-
nóm Köztársaság Balcer kantonjának Anton községéből származik (forradalom előtti 
megnevezésekkel: Szaratovi kormányzóság, Kamisinszki járás, Szevasztyanovka község, 
német nevén – Anton). Könyvünk e falunak a lakóiról, azok nehéz sorsáról, megpróbál-
tatásairól szól, amiben osztályrészük volt. Anyagunk gyengén van felvértezve azok kri-
tikai megjegyzései ellen, akik a történelmi események jól dokumentált megvilágításának 
hívei. A város építéséről szóló beszámolónk alapját mindössze az elhurcoltak megszóla-
lásait tartalmazó néhány CD-lemez, valamint a gorbacsovi idők újságjaiból kivágott cik-
kek képezik. Ugyanakkor az „Oktyabrszkij és annak lakói” című könyv egyes kiadásai 
képtelenek felelni arra a kérdésre, ki is építette ezt a várost. A könyvben sok szó esik a vá-
ros hős vezetőiről, ám még egy gyerek is tudja, hogy telefonnal nem lehet várost építeni.

Gondolom, az említett könyv szerzői számára ismertek azok a szavak, amelyekkel le-
írható a város építésének első szakasza: forrasztás, átsütés, gumiabroncscipő, munka-
szolgálatos hadtest, komendatúra (katonai közigazgatás), rémhírterjesztők, vlaszovisták, 
az 58-cal kezdődő Btk. cikkelyek, tujmazini láger stb., de a szocialista realizmus előírásai 
szerint ne keverjük a szart. Bármely tevékenység leírására alkalmas a klisé – „a szovjet 
nép lelkesen látott hozzá a városi pártbizottság határozatainak végrehajtásához”.

A gorbacsovi peresztrojkát megelőzően igen magasra értékelték a párt soraiban eltöl-
tött évek számát. Külön érdem volt, ha valaki még a forradalom előtt lépett be a pártba. 
A városban mindössze ketten voltak ilyenek, akik nevét a bolsevik, leninista, pártvete-
rán jelzőkkel illették – A. K. Sztarkov és H. P. Rejmer. Sztarkovhoz hasonlóan Rejmer is 
többször találkozott Leninnel, ötvenéves pártszolgálati idővel rendelkezett, vele kapcso-
latban azonban van egy „de”. Míg Sztarkov nevét megemlíti a könyv (118. o.), s a vá-
ros dicsőségtáblájára is felkerült, addig H. Rejmer neve sehol sem szerepel (kivéve [58.]). 
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Holott mindvégig hűségesen szolgálta a pártot. Amikor a város német nemzetiségű lakói 
1964–65-ben felvetették a Volgai Német Köztársaság visszaállításának kérdését és dele-
gációt akartak küldeni a Kremlbe, Rejmer mindkettőt ellenezte. Egyéb sem igazolja job-
ban elvhű internacionalista voltát. Miközben ellenezte a Volga menti Német Köztársaság 
visszaállítását, minden bizonnyal a „nép érdekeit” tartotta szem előtt. Nem segített rajta 
a párt odaadó szolgálata sem. Nevét egyetlen ok miatt törölték Oktyabrszkij város törté-
nelméből, ez pedig német származása volt. Mint látjuk, a szerzők nemcsak odaadó szol-
gálatait, ötvenéves párttagságát, hanem német származását is figyelembe vették.

Rejmer esetét nem azért vetettem fel, mintha súlyosan sérelmezném a hatóságok földim 
ellen elkövetett igazságtalanságát. Inkább az foglalkoztat, hogy az emberek nem értékel-
ték eléggé Rejmer fél évszázados propagandatevékenységét. A nagy narisevói bunker-
ban, ahol több száz nő volt elhelyezve, Rejmernek volt egy elkülönített zuga. Esténként 
összeszedte azokat a munkaszolgálatosokat, akik nem voltak műszakban, és politikai tá-
jékoztatót tartott nekik. Az 1950–60-as években az Oktyabrszkijban élő németeknek volt a 
piactéri „zöldség-gyümölcs” pavilon mellett egy nem hivatalos találkozóhelye. Azokban 
az időkben állatvásár is volt ott, ahol szarvasmarhát, kecskét, sertést és szárnyast árultak. 
Vasárnaponként sok száz német férfi járt oda, hogy kicseréljék egymás közt a híreket. Ezt 
a helyet a kommunista Rejmer is kiszemelte agit.-propos tevékenysége számára. Oda szo-
kott menni a beszélgetők csoportjához, és a legújabb párthatározatokról kezdett beszélni, 
mire az embereknek hirtelen eszébe jutott, hogy sürgős teendőik vannak, és szétoszlottak. 
A politikai vitákban való részvétel nagy veszélyekkel járt akkoriban.

Mi módon törlik a németek részvételét a városépítés történetéből? A „szervek” által elfo-
gadott veterán építők egybehangzóan állítják: „megérkezésem előtt itt nem volt város”, E. D. 
Gilinszkij 1948-ban érkezett, P. T. Beloglazov pedig 1947-ben. Jómagam a szülőotthonban lát-
tam meg a napvilágot, ami annyit jelent, hogy a szülőotthon megvolt, a város viszont nem. Ez 
azt jelenti, hogy a négyezer német hat éven át nem csinált semmit? Végül is az építőipar és a 
lakótelepek nem varázsütésre keletkeztek! Tisztességesebb volna azt mondani, hogy a száza-
dik betonoszlop lyukfúrása adta a hatalmas lökést a város építéséhez, hogy meginduljon azok 
áradata, akik ma a város díszpolgárai. Mert azok, akik kötelesek voltak rendszeresen lejelent-
kezni a városparancsnoknál, aligha voltak a munka hősei, s aligha lehettek díszpolgárok.

Az az internacionalizmus, amely keresztül-kasul áthatotta a marxizmus–leninizmus tanítá-
sait, furcsa módon nem vezetett a népek keveredéséhez a hősi munka során. Az egyik náció 
szerszáma a telefonkagyló. Úgy tűnik, lapát már nem jutott nekik. Az elismerésre méltó P. N. Go-
lonszkij, E. L. Gilinszkij, F. M. Szlepjan, A. G. Ejgenszon és mások. Igen, ők e nemzet képviselői.

Rongyos, éhező német nők ezrei télen és nyáron markolták a csákányt és a lapátot na-
pi 70 deka kenyérért. Gyakran hallani, hogy a háborúban az egész nép szenvedett. Ezek 
az asszonyok viszont személyes holmijukat, tulajdon házukat, családjukat, telkeiket, ter-
mőföldjeiket, német anyanyelvüket is elvesztették. Mindezt úgy, hogy eközben több ezer 
kilométerre voltak a frontvonaltól. Ők és gyermekeik fél évszázadon át fizették az adót 
anélkül, hogy az állam akár az ujját is mozdította volna értük. Ügyüket agyonhallgatták, 
csakhogy elfedjék az oroszországi németség kifosztását, kiirtását. Akik erről úgy gondol-
ják, hogy mindez a múlté, azoknak felteszem a kérdést: „1943 és az ötvenes évek között 
Oktyabrszkij lakosságának vajon hány százalékát tették ki a németek?”

1990-ben kezembe került a „Krasznoarmejszk városa” című könyv. Régi neve Balcer. 
A szerző azt írja, hogy „a várost a németek építették a 18. században”, s ez minden. A né-
metség 175 évig lakott a Volga mentén, várost építettek, 1941-ben kitelepítették őket, s 
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a történelemben csupán egy sor maradt róluk. Az Oktyabrszkijról szóló könyvben még 
ennyi sincs, habár csak hatvan év telt el azóta. Ugyanakkor méltányolandó, hogy Ju. V. 
Korolkov 1996-ban, a város fennállásának 50. évfordulóján beszédében megemlékezett 
annak építőiről. Persze ez a beszéd rég feledésbe merült, a könyv viszont megvan a vá-
ros összes könyvtárában. A történelemkönyvek pedig az államilag elfogadott hivatalos 
nézeteket tartalmazzák, amely radikálisan eltér a családi történetektől.

Honoré de Balzac francia író a következőképpen ír a történelemről: „Kétféle világtör-
ténelem van: az egyik az iskolák számára készült hivatalos hazugság, a másik pedig egy 
titkos történelem, amely magában rejti az események valódi okait.” Tisztában vagyok az-
zal, hogy az általam leírtak gyakran nem dokumentálhatók. A másik oldalról az esemé-
nyek dokumentáltak, de olyan szemszögből, amely megfelel az éppen érvényben levő 
doktrínának. Az egyes embercsoportok felkészültségüktől, nemzetiségüktől, társadalmi 
helyüktől függően eltérő módon látják a történelmet. De majd az idő meghozza a ma-
ga kiigazításait. A hivatalos történelemírás sok eseményt elhallgat, amely árt az ország 
imázsának, pedig ezek rendkívül fontosak a történelem tényleges megértéséhez.

Ha csak a 26 kivégzett bakui komisszár egyszerű történetét vesszük, láthatjuk, mennyi 
hazugsággal tömték ki ezt a rövid eseményt. A nagy szovjet lexikonok ellentmondanak 
egymásnak, korábban nem volt meg az áldozatok névsora, most meglett, de más nevekkel 
stb. Az örmény szerzők weboldalain elhelyezett írások ellentmondanak az azerbajdzsáni 
oldalaknak. Ezek után mit mondhatunk a háborúkról, forradalmakról, a kuláktalanítások-
ról, ahol az igazság megkeresése hihetetlen munkába kerül! Emberek milliói pusztultak el, 
ezért a levéltárak be vannak zárva. Az állami szolgálatban levő történészeket támogatják, 
kitüntetik, hiszen főnökeik kérésére bármilyen történeteket megírnak. Sok demokratikus 
országban az amatőr kutatók számára elő vannak készítve a Btk. megfelelő törvénycikkei, 
ezzel honorálják őket az alapos kutatásokért. Ernst Zündel kanadai történészt az USA-ban 
bilincsbe verték, Európába szállították, ahol elítélték a hivatalos történelem tagadásáért 
(hogy ne kételkedjen a gázkamrák létezésében). Sok országban elítélik a revizionizmust; 
az állami vezetők azt szeretnék, ha a történelem szép, „tiszta” volna, amire büszkék le-
hetnének. Revizionizmus nélkül a történelem megszűnik létezni. Nézzünk egy példát a 
közelmúltból. A szovjethatalom hatvan éven keresztül folytatta a kulákság nem éppen hí-
zelgő jelzőkkel történő felruházását. Aztán új idők jöttek, és ismerőseim közül már sokan 
büszkén vallják, hogy nagyapjuk kulák volt. Oktyabrszkijban nagyon sok ilyen ember él.

Ha a történelmet a vezetők érdekei szerint írják, akkor számunkra az marad, hogy meg-
írásának magunk gyürkőzzünk neki. Isten látja lelkem, nem akartam könyvet írni, nem az én 
dolgom ez. Viszont mindezt meg akartam szervezni. Kérésemre az egykori kényszermunká-
sok megírták visszaemlékezéseiket, amit átadtam egy tapasztalt újságírónak, A. Gyetyinyinnek. 
A nagykertől hoztam egy hatalmas tekercs papírt a leendő könyv számára. Egy évvel később 
Gyetyinyin lemondta a könyv megírását, de az összegyűjtött anyagot nem adta vissza. Így aztán 
magamnak kellett munkához látnom, de ezalatt nagyon sok élő szemtanú veszett el számomra.

„Odafent” a németeket hosszú éveken át kémek szerepében mutatták be, miközben elfe-
ledkeztek arról, hogy a SZU-ban a német nemzetiségűeket nem sorozták be katonának, nem 
dolgozhattak a hadiiparban, nem tanulhattak egy sor felsőoktatási intézményben. Az álta-
luk ismert legnagyobb titok az volt, mennyit kaptak a kolhoztagok egy munkaegységért.

Ma már nevetünk azon a történelmen, amit az iskolában tanultunk, ugyanis az SZKP 
ideológusai elvesztették felettünk a hatalmukat. Egyébként nem volna kedvünk nevetni. 
Ma a propaganda más kezekben van. Nekünk, olvasóknak továbbra is szükségünk van 
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az igazságra, de az archívumokhoz nem lehet hozzáférni. A kommunista propaganda ál-
dozatának tartom magamat. Évről évre újabb és újabb igazságot tudok meg a háborúról, 
a kollektivizálásról, az éhínségről. Keresem az igazat, de nem vagyok benne biztos, hogy 
állításaim megfelelnek az igazságnak. Túlságosan sok időt töltöttünk a vörösök propa-
gandájának szorításában, így aztán nem mindig vagyunk bizalommal a források iránt. 
Amikor az ember az oroszországi németekről ír, a háború kikerülhetetlen téma. Egyszer 
a kezembe került egy könyv „200 mítosz a háborúról” címmel. Hogy ne költsek újabb 
mítoszt magam is, csupán kérdéseket intézek a propaganda megkövesült kliséihez.

A II. világháborúban nehéz megpróbáltatások jutottak a németek osztályrészéül. Kitelepí-
tették őket, elvették házukat, vagyonukat, a lakosság egynegyedét egyszerűen elpusztították, 
aztán a háború végeztével a túlélőkre még 10 év kényszermunka várt, egészen a peresztrojká-
ig (1985) a Szovjetunió területén szétszórva tartották őket, s a felsorolást még lehetne folytatni.

Felelős vezetők a németek hasonló felvetéseire általában így válaszolnak: „A háború 
alatt mindegyik népnek nehéz sora volt.”

Hogy „a szervek” az ötvenes években a németeken kívül mindegyik kitelepített népnek 
(csecsenek, ingusok, kalmükok stb.) visszaadták eredeti földjét, azt nyilvánvalóan elfelej-
tették. Úgy tűnik, az eltelt ötven év nem volt elegendő az igazságtalanság felszámolásá-
hoz. Oroszország vezetői számára mindez nem számít érvnek. Az, hogy az oroszországi 
németeket mint népet a mai napig nem rehabilitálták, mindkét fél számára nagyon rossz.

Egyeseknek feltűnhet nehézkes stílusom, de nem törekszem irodalmi díjra. Viszont 
kötelességemnek érzem, hogy kimondjam az igazat azokról, akik a másvilágra költöznek.

Kötelességemnek tartom, hogy megmondjam az igazat gyermekeimnek, földijeim 
gyermekeinek, akik érdekeiknek a németek kongresszusain történő védelmét és képvi-
seletét 1991-ben rám bízták. Célom, hogy elmagyarázzam, 1922 telén és tavaszán miért is 
halt éhen Anton községben a németek egynegyede, és miért ismétlődött meg ez a törté-
net 1942–43-ban. Célkitűzésem, hogy megnevezzem azokat a bűnösöket, akik végrehaj-
tották az oroszországi németeket kiirtását. Hogy ez sikerült-e nekem, döntse el az olvasó.

Szeretném kifejezni köszönetemet és hálámat azon földijeimnek, akik segítségemre 
voltak az igazság és a tények felkutatásában. Az „Emlékezés” Egyesület elismerte, hogy 
húszéves munkája során csupán az üldözöttek ötödének nevét sikerült feltárnia. Ugyan-
csak ők elismerik az általuk készített anyag gyenge minőségét és gyenge információközlő 
jellegét. Adatokért nem kell messzire mennünk, mindezt saját apám példáján mutatom be:

Gaun Szamuil Alekszandrovics
Született: 1912-ben, német.
Lakott: Szaratovi terület, Balceri járás.
Elítélve: 1941-ben, vád: nemzetiség.
Ítélet helye: munkatábor – Baskír Autonóm Köztársaság, Oktyabrszkij.
Nyilvántartásból kivéve: 09. 01. 1956.
Forrás: Baskír Köztársaság Belügyminisztériuma.

Fentieket röviden megpróbálom magyarázattal ellátni: apám lakhelyének feltüntetése, 
sok ezer társához hasonlóan hibás. Helyesen így kellett volna: Szaratovi kormányzóság, 
Kamisini járás, Szevosztyjanovka község; vagy: Volgai Német Autonóm Szovjet Szocia-
lista Köztársaság, Balcer (Baltzer) kanton, Anton község; esetleg: Szaratovi terület, Krasz-
noarmejszki járás, Szadovoje község. A harmadik sor adatainak helyességét akár el is 
fogadhatom, de a negyedik sor újra csak magyarázatot igényel. E sornak az a rendeltetése, 
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hogy elfedje azt a sok megalázást, jogfosztást, melynek ezt az embert alávetették. Amit 
ez a sor takar, az a Volga-vidék félmillió lakójának megfosztása házától, hazájától és 
vagyonától. A Belügyminisztériumnak tudnia kell, hogy ezt az állampolgárt Szibériá-
ba, a Krasznojarszki területre száműzték, aztán a vjatkai munkatáborba, feleségét pe-
dig a Kuznyecki szénmedencébe deportálták. Lebénult édesanyja és hároméves kisfia 
a Krasznojarszki területen maradt. Az Oktyabrszkijban levő munkatáborba nem ítélet 
nyomán került, hanem odarendelték, mint egykori olajipari munkást.

Akkor milyen informális jellegről beszélünk?! Családi, apai és keresztneve után ez áll: 
„Lakott: elítéltként a Belügyi Népbiztosság Volgai kényszermunkatáborában, 158. mun-
kásezred, 6. építőegység”. Úgy tűnik, mintha e lakhelyet ő maga választotta volna magának.

Lassan lejárnak azok az internacionalista idők, amikor egyetlenegy kivételével min-
den nemzetiségnek befogták a száját. Oroszország kommunista vezérei emberek millió-
it pusztították el. A kereszténység tanai az általános megbocsájtást hirdetik, míg a bosszú 
érzése bűnnek minősül. Könyvünk régen történt eseményeket ad elő, melyekhez nem 
szabad érzelmileg – gyűlölettel avagy szeretettel közelíteni. Például, a „Tujmazanyefty” 
vállalatnál dolgozó, az 58-10-es paragrafus (ellenforradalmi tevékenység) alapján elítélt 
asszonyok névsorának megemlítése nem a vállalattal vagy bárkivel szembeni bosszú-
vágy megnyilvánulása. Alapvető célunk az akkori idők eseményeinek tárgyilagos leírása.

„Kedves Olvasóm! Részvételed nélkül nem lehet megírni családod, néped történetét. 
Ha nem veszel részt, majd a Soros Alapítvány pénzéből megírja neked valaki más. Gyer-
mekeid már most is az Amerikából finanszírozott «modern kori történelemből» tanulnak”.
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ANTON A FORRADALOM ELŐTT

Az oroszországi németekről szóló valamennyi beszámoló II. Katalin manifesztumá-
val kezdődik. Mindez azzal kapcsolatos, hogy II. Katalin idején a németek nagy szám-
ban telepedtek le Oroszország területén, míg Rettegett Iván idején csak néhányan, főleg 
kereskedők. Ez utóbbiaknak meg kellett tanulniuk, mik azok a pogromok, I. Péter alatt 
viszont a németség már elfoglalta méltó helyét az orosz társadalomban. Nagy Péter cár-
nak ugyanis nagy szüksége volt katonai, tengerészeti, tüzérségi és más szakemberekre.

A nagy számban érkező németek az orosz nagyvárosokban külön telepeket hoztak 
létre maguknak. Elsőként ők kínálták meg I. Pétert „földi almával”. A cár javaslata el-
lenére a burgonya akkor még nem terjedt el az országban. Ugyancsak a német telepe-
sek voltak az elsők, akik 1776-ban orosz földön dohányt ültettek, burgonyát vetettek.

II. Katalinnak is nagy tervei voltak Oroszország átalakításával kapcsolatban, de nem 
voltak megfelelő szakemberei. A hadsereg ugyan hatalmas területeket foglalt el, de az 
ellenséges nomádok többször is visszatértek, be-betörtek az országba és nagy pusz-
tításokat vittek végbe a lakosság körében. A krími és kubányi tatárok legnagyobb tá-
madása 1717-ben volt a Volga alsó folyásánál. Kifosztották Caricint (ma Volgográd), 
Dmitrijevszket (Kamisin), Szaratovot és más városokat, 12 ezer orosz foglyot ejtve.

A Törökország ellen vívott háborúban az oroszok elfoglalták a Fekete-tenger északi 
partvidékét, 1783-ban pedig a Krímet. Ahhoz azonban, hogy e területeket meg is tart-
sa, Oroszországnak szabad emberekre volt szüksége. Földművesek, iparosok, képzett 
szakemberek kellettek volna, s a hűbéri rendszert akkor még nem lehetett felszámolni. 
Ebből a helyzetből csak egyetlen kiút volt, ha Európából szabad embereket hívnak be. 
A történelem tanúsága szerint a döntés helyes volt, ám a jobbágyrendszert csak 1861-
ben sikerült eltörölni. Az 1762. december 4-i és 1763. június 22-i cári manifesztumok ér-
telmében még több német áradt be az országba.

Az 1763 és 1772 között érkezett 30.623 német telepes közül 26.676 embert irányítot-
tak a Volga-vidéki Szaratov környékére. Ebből útközben 3293 ember meghalt, a mara-
dék 23 ezerből további 7500-an pusztultak el, illetve hurcolták el őket fogolyként a le-
telepedést követő első években. A telepesek számára az éghajlat is szokatlan volt: a mí-
nusz 30 fokos tél, a plusz 30 fokos nyár. A kemény tél során 1799-ben és 1800-ban ren-
geteg gyümölcsfa fagyott el. Ezenkívül sok embert vitt el a malária is.

Vajon mi késztette ezeket az embereket arra, hogy Közép-Európából Amerikába 
vagy Oroszországba költözzenek? Ilyen okok voltak a véget nem érő európai hábo-
rúk, a termőföld hiánya, a meggazdagodási szándék, a kalandvágy és egyéb ténye-
zők. Végül is a harmincezer ember csaknem ugyanannyi ok miatt szánta rá magát az 
oroszországi útra, ahányan voltak. Európában a háborúktól szenvedtek, Oroszország-
ban pedig úgy lettek letelepítve, hogy a német települések mintegy pajzsként védték a 
folyami útvonalat és ipari központokat a nomád és letelepedett népek támadásaitól. A 
be-betörő nomádok német foglyaikat a közép-ázsiai rabszolgapiacokon adták el.

Az Európában tapasztalt termőföldhiány nemsokára a Volga mentén is előállt, ugyanis 
a termelőeszközök fejlődésével egy-egy gazda mind nagyobb területek megművelésére volt 
képes. A német telepeseknek nagyobb esélyük volt a meggazdagodásra, mint az orosz lakos-
ságnak, hiszen utóbbiaknál a jobbágyságot csak 1861-ben számolták fel. Emellett az is igaz, 
hogy a saját célra végzett munka mindig hatékonyabb, mint a földesúri robot. A telepesek 
számára az igazi szabadság 1850-ben érkezett el, amikor végre ki tudták fizetni adósságaikat.
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Említettük, hogy a más országba költözésnek sok oka lehetett. Példaként a magdeburgi 
Gerhard Lang által, az Anton községben letelepedett németekről feltárt esetet hozom fel:

„1759-ben a dán király délnémet telepeseket hívott be Dániába, akik 1761-ben a schleswig- 
holstein-i mocsarak lecsapolásán vettek részt. Később a munkafeltételek meg a keresetek rosszab-
bodtak, így a német telepesek kivándoroltak Oroszországba. Az alábbi listán közülük a családfők 
és fiatal férfiak neve és születési éve szerepel:

Albrech Johann
Arnhold Hans Georg
Bär Johann Nicolaus
Bär Johann Filipp
Baumgärtner Johannes
Eichner Johann Georg
Engelhardt Christian
Erder Johannes
Ewig Johann Konrad
Ewig Johann Nikolaus
Ewig Johann Michael
Ewig Johann Georg
Fuchs Johann Valentin
Ganshorn Georg Bernhard
Guterich Johann Christian
Hall Konrad
Johann Johann Michael
Keil Johann Peter
Kletter Konrad
Krämer Johann Teobald
Kutzmann Johannes
Metzger Nikolaus
Metzger Johann Georg
Pauli Johann Anton
Roth Johann Michael
Rothermel Johann Georg
Rothermel Georg Peter
Rothermel Georg Leonhard
Voigt Johann Michael
Wasserer Johannes
Würfel Johann Jakob

1737
1714
1714
1745
1727
1731
1738
1714

?
1727
1731
1740
1735
1747
1939
1730
1739
1727
1719
1739
1721
1746
1721
1728
1733
1713
1745
1749
1736
1733
1725”

A Volga mentén az első protestáns templomok Talovkában, Lesznij Karamisben, 
Podsztyepnojében és Szevosztyanovkában épültek 1767-ben.

A telepesek között nem sok katolikus akadt, többségük evangélikus és reformá-
tus volt. A kivándorlás egyik oka éppen az volt, hogy az óhazában a katolikus egyház 
nagy nyomást gyakorolt a protestánsokra, akik ezért megpróbáltak új helyet, orszá-
got, földrészt találni maguknak lakhelyül. II. Katalin a letelepülőknek felmentést ígért 
a katonai szolgálat alól, ami sokat jelentett az Európából érkezőknek. Európában vég 
nélküli háborúk zajlottak, melyeket nevük is jól jellemez: harmincéves, hétéves stb.
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A közös szokások és kultúra összekötötte a betelepülő németséget, a nyelvi kü-
lönbségek azonban szétválasztották őket. Az egyes csoportok nemhogy az oroszok-
kal, de azokkal a német telepesekkel sem keveredtek, akik más nyelvjárást beszéltek. 
Amikor nagyapám Messzer községből hozott magának feleséget, a falubelijei nem fo-
gadták kitörő lelkesedéssel, és egy megfelelő csúfnévvel „fizettek” meg érte. Némi túl-
zással azt mondhatjuk: ahány falu, annyi dialektus. Sőt, a Balcer településen keresz-
tül folyó patak egyik oldalán egy nyelvjárást beszéltek, a másikon pedig egy másikat.

„A németek Volga menti letelepedését 1763 és 1774 között az orosz állam finanszírozta. A köl-
csön nagysága elérte az 5 millió 199 ezer rubelt azzal a feltétellel, hogy tíz éven belül visszafizetik. Ez 
a feltétel azonban nem teljesült: a mai napig nagy a hátralék” [34.] (1839-es adat). Korábbi ada-
tok is vannak: „1774. augusztus 14-i levelében G. R. Gyerzsavin írta P. Sz. Potyomkin tábornok-
nak, hogy a lázadó Pugacsov a németeknek szabadságot és a szaratovi hivatalban őrzött adósságleve-
lek megsemmisítését ígérte, s ha ez megvalósul, akkor a korona majdnem hétmillió rubelt veszít, amit 
a telepeseknek vissza kellett volna fizetniük” (Wolgadeutsches Schulblatt, 1928 J. № 9, 5935).

Adósságukat a Volga-vidék német telepesei 1845-re végleg kifizették. Az összegyűlt pénznek 
még maradéka is volt, amelyből 1848-ban Jekatyerinstadtban szobrot állítottak II. Katalinnak. A 
cárnő bronzszobrát, melyet 1851. október 4-én avattak fel, báró P. Klodt Szentpéterváron készítette.

Az 1764. március 19-i törvény értelmében minden letelepülő család, függetlenül an-
nak létszámától, 30 gyeszjatyina földet kapott (1 gyeszjatyina = 1,09 hektár – a ford.). A 
30 gyeszjatyinából 15 szántó, 5 kaszáló, 5 erdő, 3,5 legelő és 1,5 gyeszjatyina jutott a la-
kóházra és gazdasági épületekre. Ez a 30 gyeszjatyina azonban kevésnek bizonyult egy 
család számára. Így a volgai németség szakított a minorátussal, mely szerint az apa 
oszthatatlan birtokát a legkisebb fiú örökli, és ők is áttértek a faluközösségre.

A faluhoz tartozó birtokot kétévente a férfilakosság létszáma alapján egyenlő mér-
tékben osztották el. Anton község lakossága növekedett, miközben a föld területe válto-
zatlan maradt. Az 1834-es 8. népszámláláskor a faluban egy főre 15 gyeszjatyina jutott, 
az 1857-es 10. népszámláláskor ez az arány már csak 1,5 gyeszjatyina volt. A mezőgaz-
dasági földterület tehát kevés volt, ezért a telepesek földet vásároltak, ha pedig ez nem 
volt lehetséges, máshova költöztek: Szibériába, Amerikába, Kanadába stb.

A Molocsnaja folyó menti települések nagyon zsúfoltak voltak, mivel a fekete-tengeri néme-
tek kitartottak a minorátus mellett. Az ogyesszai bank földeket vásárolt az ufai és orenburgi kor-
mányzóságban. A németek, akik új helyekre költöztek, falvaiknak ugyanazokat a neveket adták, 
ahonnan elköltöztek. A fekete-tengeri németek például két Prisib nevű települést alapítottak: 
egyet Szibériában, egy másikat pedig Ufa városa mellett. Baskíriában, az Uszeny folyónál is van 
egy német település, az Uszenyka nevű falu jelenleg Tujmazi város egyik kerületével azonos.

A szántóföld hiánya arra kényszerítette a volgai németeket, hogy átköltözzenek Szi-
bériába. [A továbbiakban a szerző cirill betűkkel adja meg a Volga-vidéki német neveket, 
pl. Haas – Гаас. Ezek orosz–magyar átírását fonetikusan végezzük, például, Гаас – Gaasz 
– a ford.] Az Altajban található Podszosznovo nevű települést hat német község korábbi 
lakói alapították: Anton, Balcer, Gyenhov, Kutter, Messzer és Moor. Antonból a követke-
ző családok települtek át Podszosznovóba: Gardt, Gaasz, Heinc, Devald, Engel, Nacare-
nusz, Rotermel, Fuksz, Foht, Kiszelman, Kremer, Moor, Graszmik.

1914-ben az oroszországi németek 9,5 millió hektár szántóföldet műveltek meg, ami jó-
val több, mint a mai Németország teljes szántóterülete. Ők adták az akkori orosz gabonaex-
port 42 százalékát. Vajon miért volt a németek birtokában ilyen nagy szántóterület? A néme-
tek még az oroszországi jobbágyfelszabadítás előtt jutottak hozzá e földterületekhez, ami-
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re majdnem 100 év állt a rendelkezésükre. 1861-től kezdve jelentősen megdrágult a föld, 
ugyanis a piacon 47 millió potenciális vásárló jelent meg. A német faluközösségek jól szerve-
zettek voltak, nagyobb anyagi forrásokkal rendelkeztek, így aztán földszerzési lehetőségeik 
is nagyobbak voltak. A sztolipini földreform (P. A. Sztolipin 1906-tól bevezetett mezőgazda-
sági reformjai) újabb lehetőségeket nyújtott a németség számára, akik éltek is vele, újabb 5 
millió hektárral gazdagítva birtokaikat. Az oroszországi németek másik híres mezőgazdasá-
gi ágazata a lótenyésztés volt. Az orosz lovasság mindkét világháborúban alapvetően a né-
met telepesek lóállományát használta fel.

A volgai németek számára a letelepedést követő első évek voltak a legnehezebbek. A 
szokatlan éghajlat, malária, a nomád támadások gátolták a népesség szaporodását. A fel-
növekvő ifjú nemzedék ugyancsak szeretett volna saját földeket kapni, de a földterület és a 
pénz nem volt elegendő. A telepeseknek volt egy hatalmas előnyük, hogy szabad emberek 
voltak. Aki pedig élt ezzel a lehetőséggel, sok mindent el tudott érni. A németek közül sokan 
önként vállaltak katonai szolgálatot, hiszen a törvény értelmében nem voltak hadkötelesek. 
Ötven évvel később, a borogyinói ütközetben harcoló tábornokok egyharmada német volt. 
Kutuzov tábornok két veje – egyikük német, a másik tatár – szintén részt vett a harcokban.

Jól mutatja be a német telepesek életét az alábbi: „A Szaratovi kormányzóság kolóniáinak 
1805. évi leírásának” 22. fejezete, az állami beszolgáltatások. „1804-ben a telepesek fejenként tizen-
öt és egynegyed kopejkát fizettek postai szolgáltatásokért. A Kamisini járás lakói ezen felül a nagy asztra-
hanyi úton történő kíséréséért. Továbbá a telepesek minden munkás után (16-60 éves korig) 3 rubelt fi-
zettek, ebből 2 rubel az Államkincstárnak, egy rubel pedig az államadósság törlesztésére lett elszámolva.”

A német kolóniák mezőgazdasági helyzetét az alábbi táblázat illusztrálja:

Telepesek portáinak száma 5 633
Férfiak száma 21 458
Nők száma 20 111
Éves gabonatermés csetvertyben [1 csetverty – kb. 3 liter – a ford.] 90 584
Adott év termése 481 047

Háziállat
szarvasmarha 41 839
sertés 21 985
ló 37 669

Frida Engel (sz. 1916. 08. 15., Drezda) levelében az alábbiakat írja Anton település történetéről:
„Nagyapám K. K. Paul (sz. 1850) Bakuban volt olajipari tanuló. A balceri illetőségű Katerina 

Graszmik (sz. 1852.) nevű leányt vette feleségül. Miután két gyermekük született, Bakuba költöztek. 
Nagyapám olajbányavezető-helyettes volt, majd egy gépgyárban dolgozott. Konsztantyin Paul a gyere-
keket nagyon korán kezdte munkára nevelni. Alekszandr már 13 évesen esztergályosnak tanult, majd 
dolgozott, 19 éves korában pedig már olajipari vezető gépész volt. Második fia, Nyikolaj ugyancsak 13 
évesen kezdett dolgozni az olajiparban. Ahogy ma is, 1902-ben is jól kerestek az olajipari munkások, 
ezért aztán ők mindhárman együtt mentek Antonba szabadságra. Antonban Alekszandr megnősült, 
nagyapám pedig telket keresett az új ház építéséhez. 1905-ben nagyapám nyugalomba vonult és An-
tonba ment házat építeni. 1905-ben Kolja nagybátyám megnősült és magával hozta feleségét Antonból.

Bakuban ekkor kezdődött a vérontás az örmények és az azerbajdzsáni tatárok között. Az azerbaj-
dzsánok örménynek nézték apámat is. Éjszaka az ablakon bemásztak hozzá és meg akarták ölni, de édes-
anyám előhozta a hivatalos papírokat és bebizonyította, hogy németek, ezért élve hagyták őket. A la-
kásából viszont elkergették őket, s ideiglenesen a német iskolában talált menedéket. Amikor a vérontás 
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véget ért, szüleim visszatértek a lakásba, amit az azerbajdzsánok teljesen kifosztottak. A Paul család 
után a Tamplon, Laut, Rehling, Vekesszer, Rudisz család és mások is Bakuba mentek munkát keres-
ni. Ők aztán később vállalkozást indítottak Antonban. Rudisz bőrkikészítő műhelyt nyitott. Laut bol-
tot épített és kereskedő lett. Krisztian Jakovlevics Tamplon pedig kétszintes gőzmalmot épített a falu és 
a Volga között. Ugyanitt volt egy vályogház meg egy kert. A falun keresztül folyó patak (Bah) a ma-
lom mellett, a kerten keresztül haladva folyt lefelé a Volgába. 1924-ben ezt a malmot felgyújtották”.

Az idősebb nemzedék szavaival leírt fenti történet nagyon haloványnak tűnik a for-
radalom előtti hivatalos forrásokhoz képest:

„Szevasztyjanovka (Anton), német település a Szevasztyjanovka folyó mentén, a Szaratovi kor-
mányzóság Kamisini járás 2. helyőrségében, 25 versztnyire (1 verszt = kb. 1,6 km) a kerületi ren-
dőrfőnök lakásától (Zolotoje község) és 122 versztre a járási központtól, a Szaratovból Kamisinbe ve-
zető Asztrahanyi postaút bal oldalán. 1859-ben a település 149 portát számlált 1729 férfi és női la-
kossal. Lutheránus temploma, iskolája, 14 iparos műhelye, 8 malma van” (A Szaratovi kormány-
zóság településeinek listája, 1862. évi kiadás). Ha ezeket az adatokat összehasonlítjuk a 
mellékelt 1941-es térkép adataival, akkor világosan következtethetünk arra, hogy a szovjet-
hatalom háború előtti évei alatt Anton község nagy veszteségeket szenvedett el. A német-
ség kitelepítése és a peresztrojka méltó befejezése volt annak, amit a bolsevikok elkezdtek.

Az 1886-os zemsztvo-összeírás [zemsztvo – önkormányzati rendszer a cári időben – a 
ford.] szerint Szevosztyjanovkában volt: 224 háztartás, 963 férfi, 988 nő, összesen 1951 birtokkal 
rendelkező német telepes; közülük írástudó 583 férfi és 576 nő. 1887-ben 3 család kivándorolt Ameri-
kába. Az 1868-as összeíráskor a településen 226 lakóház volt. Ebből 121 kőház, 105 faház, 72 deszkate-
tős, 154 szalmatetős, 1 kétszintes ház, 15 ipari jellegű épület, 1 kocsma, 5 bolt. A telepesek birtokában 
volt: 195 eke, 20 szelelő rosta, 254 igás és nem igás ló, 6 ökör, 539 tehén és borjú, 670 birka, 572 sertés, 
336 kecske. 1885-ben a település összes tartozása, fizetési kötelezettsége 6143 rubel volt; a bevételi és úr-
béri tételek 502 rubelt tettek ki; semmiféle tartozás nem volt. Juttatott föld összesen: 3200 gyeszjatyina 
jó, 695 gyeszjatyina rossz minőségű, összesen 3895 gyeszjatyina föld. 4 parcellás juttatott föld: 1) te-
lepülési – 1177 gyeszjatyina jó minőségű, 314,6 gyeszjatyina rossz minőségű, a parcella részei: porta, 
szántó, legelő és erdő; 2) a településtől 3 versztnyire délkeleti irányban levő 1475,3 gyeszjatyina jó mi-
nőségű és 298,3 gyeszjatyina rossz minőségű föld szántóból és cserjésből áll. A településtől 25 verszt-
nyire, Bobrovka falunál lévő (Topovi járás) 3. és 4. parcella... Ártéri rét több mint 100 gyeszjatyina, 
ugyancsak Bobrovka közelében, a Szplavnuha pataknál; szántás idején lovak, kaszálás után pedig nem 
igavonó lábasjószág legelője ... Az épületfát a szosznovkai és ahmati révnél vásárolják. Majdnem kizá-
rólag szárított trágyával fűtenek; akinek nincs állata, a szárított trágyát százasával 25-30 kopejkáért ve-
szi. 1885-ben 1220 főre egy-egy gyümölcsöst és konyhakertet alakítottak ki, akinek ennél több volt, azt 
nem vették el, hanem a krumpliföldekkel egészítették ki. A kerti kultúra meglehetősen fejlett; ritka az, ha 
egy gazdának nincs kertje. A gyümölcsfáknak majdnem a fele alma, főképp ánizs, aport, bel és zernov-
ka fajták; a gyümölcsösök új ültetésűek, ezért egy fáról legfeljebb 4 pud (1 pud = 16,38 kg) jön le... A te-
lepülésnek két magtára van, mindkettő fából épült, deszkatetővel (egyiküket lásd a hátsó borítón [41.]).

A termesztett gabona két fő fajtája a rozs és a búza, vetésterületük majdnem egyforma nagyságú, ár-
pát és zabot kis mennyiségben termesztenek, háromnyomásos rendszerben”. Szántáskor lovakat enged-
nek rá, kaszálás után pedig lábasjószágot... Épületfát Szosznovka és Ahmat kikötőiben árulnak. [40.]

A német telepesek előjogai elleni támadás 1871. június 4-ével vette kezdetét. Különleges 
jogállásuk törölve, hivatali nyelv az orosz lett, az iskolák tannyelve ugyancsak az orosz, 1874 
januárjától pedig számukra is bevezették a hadkötelezettséget. Száz évvel korábban a né-
met telepesek azért hagyták el Németországot, mert II. Katalin cárnő katonai szolgálat aló-
li mentességet ígért nekik, mire a mennoniták [háborúellenes protestáns felekezet. – a ford.] 
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voltak az elsők, akik készülni kezdtek az útra. Most újra 50 ezer német indult el Brazíliá-
ba, az USA-ba, Kanadába. Kanadában a parasztok 64 gyeszjatyina földet vehettek 10 dol-
lárért. Ha pedig rajta három év alatt gazdaságot hozott létre, a föld a tulajdonába került. 
Hogy Kanadában fillérekért lehetett földhöz jutni, igen vonzó volt. Csak az óceánon va-
ló átkelés volt nehéz, 1914 előtt 200 dollár volt a hajójegy. Az Amerikába költözöttek tar-
tották a kapcsolatot az otthon maradottakkal, különösen az oroszországi éhínségek idején.

„Az Egyesült Államokban 1920-ban tartott népszámlálás alapján az ottani, de Oroszor-
szágban született németek száma 106 535 volt. Ezeknek a németeknek a népszámlálás idején 
303 532 gyermekük volt. Az Oroszországból Argentínába emigrált németek hozzávetőleges 
száma 1922-ben 75 ezer volt. 1920-ban néhány tízezer Oroszországból átköltözött német élt 
még Kanadában, Mexikóban és Dél-Amerika országaiban.” [25.]

1912-ben Antonból néhányan Amerikába emigráltak. Konsztantyin Gaun szabómester az-
zal ment ki egyedül, hogy később a családját is maga után viszi. 1914-ben azonban lezárták a ha-
tárokat, s a kiutazás csak 1921-ben, a nagy éhínség idején lett újra lehetséges. A hét gyerek közül 
négyet kiengedtek: Mariját, Katarinát, Fridrihet és Ivánt, hármat viszont nem: Alekszandrot (sz. 
1901-ben), Genrihet (sz. 1903-ban) és Konsztantyint (sz. 1905-ben). Őket azzal az indokkal tar-
tották vissza, hogy katonakötelesek. A kényszermunkatábor után Genrih Krasznokamszkban 
maradt, a Volga-vidékre nem mehetett vissza, másik táborba viszont nem akart menni.

Konsztantyin olajfúrásnál halt meg a baskíriai Belebejben. Alekszandr Oktyabr-
szkijban dolgozott olajfúrótorony-építőként. Az Amerikából kapott csomagokért 
sok kellemetlensége támadt, ezért inkább lemondott róluk.

Anton község (a német kolóniák nevének oroszosításáról rendelkező 1768. február 26-i 
ukáz alapján a Szevasztyjanovka elnevezést kapta) a Volga dimbes-dombos jobb partján he-
lyezkedik el és 1941-től kezdve Szadovoje [am. kertes – a ford.] lett a neve. Kétszáz éven át na-
gyon is megfelelő lett volna számára ez a név, azonban 1986-ban 800 hektárnyi gyümölcsöst 
és szőlőt kivágattak. A Gorbacsov-féle alkoholizmus elleni harc egyszeriben munkanélküli-
vé tette a falu lakóit. A kétcsillagos volgai bor, amit Oktyabrszkij városában is gyakran mér-
tek, befejezte földi pályafutását. Elérkezett az ideje, hogy a községnek új nevet találjanak.

Az Anton nevű kolóniát 1764. szeptember 7-én református (kálvinista) német 
telepesek alapították. „Három évvel később Antonban már 63 család lakott, össze-
sen 229 lakossal, benne 134 férfival”. [2.]

Tudván, hogy a kincstártól kapott pénzt majd vissza kell fizetni, a Pauli forsteger [lásd 
ném. Vorsteher – a ford.] által vezetett Szevasztyjanovka nem vette igénybe az ún. „takar-
mánypénzt”, mert teljes mértékben önellátók voltak (a takarmánypénz, másképpen napi-
díj férfiaknak 15 kopejka, nőknek 10 kopejka, 2-15 éves gyermekeknek 6 kopejka, 2 éves-
nél kisebb csecsemőknek 2 kopejka volt). A kevésnek tűnő pénz valójában tehát soknak 
bizonyult, mert például egy tehénnek 7, egy lónak pedig 9 rubel volt az ára. „A családok, 
férfiak és nők száma a hatóságok által végzett népszámlálások szerint az 1859-es kimutatás alapján 
a következőképpen alakult: 1788-ban az ötödik népszámláláskor Szevosztyjanovka adatai a követ-
kezők voltak: 57 család, 180 férfi, 187 nő; a hatodik népszámláláskor 1798-ban 54 család, 177 férfi, 
179 nő; a hetedik népszámláskor 1816-ban 80 család, 307 férfi, 304 nő; a nyolcadik népszámláláskor 
1834-ben 103 család, 488 férfi, 500 nő; a kilencedik népszámláláskor 1850-ben 109 család, 740 férfi, 
776 nő; a tizedik népszámláláskor 1857-ben 146 család, 823 férfi, 862 nő. A Központi Statisztikai 
Hivatal adatai szerint 1859-ben a német kolóniában 149 porta volt 1729 fővel, ebből 853 férfi és 
876 nő.” Az 1926-os népszámlálás szerint a községben 315 háztartás volt 1581 fővel (ebből 
755 férfi és 826 nő), ezen belül a német nemzetiségűek száma 1526 fő (713 férfi és 813 nő).
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„A kormányzói statisztikai hivatal 1891-es adatai szerint Szevosztyjanovka 23 versztre 
van az Uszty-Zoliha nevű Szosznovói járási központtól, 219 portával összesen 2601 lakos-
sal (1300 férfi, 1301 nő). A Szosznovói járási hivatal 1894-es adatai szerint Szevosztyjanovka 
(Anton) települést parcellák szerint tervezték és van felosztva; 1853-ban felszentelt, bádogte-
tejű fatemploma van; a község alapításától fogva német hitközségi iskolát működtet; felnőttek 
iskolája és 4 bőrfeldolgozó üzeme van. 1894-ben 225 portából állt, a házak fából és terméskő-
ből, többnyire fatetővel épültek, mintegy harmada szalma-, 4 ház pedig bádogtetejű. Az össze-
sen 2565 főnyi tulajdonos (1285 férfi, 1280 nő), református vallású közösséget alkotnak, több-
ségükben gabonát termesztenek, 80-an pedig pamutszövetet szőnek.

Még szemléletesebben mutatom meg Anton lakosságának növekedését az alábbi táb-
lázatban, melyben üresen hagytam a helyet későbbi adatgyűjtők számára:

Népszámlálások Családok 
száma

Népesség száma
Férfi Nő Összesen Megj.

5. népszámlálás (1788) 57 180 187 367
6. népszámlálás (1798) 54 177 179 356
7. népszámlálás (1816) 80 307 304 611
8. népszámlálás (1834) 103 488 500 988
9. népszámlálás (1850) 109 740 776 1516
10. népszámlálás (1857) 146 823 862 1685
Zemsztvo népszámlálás (1886) 224 963 988 1951 ** A
Kormányzósági népszámlálás (1891) 219 1300 1301 2601
Szosznovo Járási összeírás (1894) 225 1285 1280 2565
Szosznovo Járási összeírás (1905) 2993
Szosznovo Járási összeírás (1911) 300 1660 1758 3418
Lakossági összeírás (1920) 2363
Lakossági összeírás (1922) 1633 ** C
Lakossági összeírás (1926) 755 826 1581 ** B
Mezőgazdasági adó (1931) 2248

** A – 96 család állandóan távol
** B – közülük német 1526 fő
** C – január 1-jei adat; az amerikai segély szétosztását csak áprilisban kezdik, a létszám tehát még kisebb lesz.

A kitelepítés időpontjában Antonban csak 300 család élt. A polgárháború, az éhínség, 
a kollektivizálás és a kuláktalanítás meglehetősen lecsökkentette a népesség számát. Pél-
dául 1922 tavaszán 700 ember szenvedett éhhalált.

Az 1767-es összeírás szerint a Szaratovi kormányzóságban a lakosság 35%-a iparos, 
62%-a pedig paraszt volt. Az iparral foglalkozók nagy száma a németeknek volt köszön-
hető. Oroszországban az első országos népszámlálás 1897-ben volt. „Az Orosz Biroda-
lom területén 17 millió 914 ezer 489 ember vallotta magát német anyanyelvűnek. Foglalkozására 
nézve a németség 70,72%-a paraszt volt. A német telepesek egyik megkülönböztető tulajdonsá-
ga volt, hogy a környező népességnél magasabb kultúrájúak és képzettebbek voltak. Az egész or-
szágot véve a németek 78,5%-a írástudó volt. A németeknél magasabb százalékban az írástudók 
csak az észtek (94,1%) és a lettek körében (85,0%) képviseltették magukat. Összehasonlításkép-
pen, ez az arány az oroszoknál 29,3%, az ukránoknál 18,9%, a zsidóknál pedig 50,1% volt. [25.]
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„1813. április 25-én a kormányzóság engedélyezte egy cukorgyár felépítését, a melléktermék-
ből pedig szesz előállítását. Erre a cári udvarhoz közel álló Karl von Küchelchen festőművész, kol-
légiumi ülnök kapott állami támogatást, aki az üzem felépítésére a festői elhelyezkedésű Antont 
választotta ki. 1870–71-ben a gyárat bezárták, mert nem volt rentábilis (Szaratovi Levéltári Bi-
zottság kiadványai). A. M. Fagyejev volt szaratovi kormányzó szerint az 1840-es években 
ezen a vidéken fejlett volt a cukorrépa-termesztés, mintegy ötezer tonna terméssel. [41.]

Mivel foglalkoztak az antoni polgárok, hogy eltartsák magukat és sokgyermekes csa-
ládjukat? Ipari tevékenységgel: cukorgyár és bőrfeldolgozó műhelyek. P. Galler erre így 
emlékszik vissza: „1870 előtt egy telepes alig igényelte a manufaktúrák és kézművesek segítsé-
gét, mert mindent maga készített, amire szüksége volt. A bőrt saját állatállományból biztosítot-
ta; bőrfeldolgozásra pedig egy egész falu, a Kamisini járásban levő Szevosztyjanovka falu szakoso-
dott”. A takácsoknak otthon saját szövőszékük volt és a balceri szövőgyárnak dolgoztak.

„A hetvenes években a gyárosok legyőzték a kézműveseket. A töltött csokoládéval és más luxus-
cikkekkel a gyáripar lassan-lassan kiszorította a kézi szövésű anyagokat. A pamutszövet – csaknem 
teljes egészében ebből élt a Kamisini járás északkeleti része – fokozatosan átadta a helyét a karton- és 
gyapjúszöveteknek. A gyárilag készült élénk mintájú és szegélyű sálak lassacskán kiszorították a kézi 
kötésűeket, egyidejűleg a finom gyári vászon, főleg a könyvkötő vászon és pamutszövet kiszorította a 
kézzel szőtt anyagokat”. [35.] A fenti szerző azonban kissé elsiette a pamutszövet eltűnésének 
jóslatát, az ugyanis még több mint fél évszázadon át jól állta a versenyt. „A Volga menti né-
metek Termelői Szövetkezetének elmaradott ipara a háború éveiben a hadiipari megrendelések révén 
a szovjetköztársaság védelmét szolgálta. A honvédelmi hatóság ugyanis a Balceri járásban több mint 
20 ezer textilipari kézműves teljes pamutszövet termelését fordította saját céljaira” [1.], 43. old.

A szabó- és csizmadiamesterek otthon, saját házukban dolgoztak. Az ácsok a mező-
gazdasági munkák végeztével brigádokba verődve idénymunkára indultak a falvakba, 
városokba. Az autó elterjedésével megjelent az igény az olajszármazékokra. Az ácsbrigá-
dok minden ősszel hajóra szálltak, hogy Bakuban olajfúrótornyokat építsenek.

Itt kisebb kiruccanást kell tennünk az oroszországi olaj történetébe, amit az elhall-
gatások és hazugság leple takar. A peresztrojka előtti időkben próbálkozásaim, hogy 
bármit is mondjak nagyapám és apám munkájáról a Rotschild és Nobel kezében levő 
olajfúrásokon, az értetlenség falaiba ütköztek. Korábban jó néhány kísérletem kudarcba 
fulladt, ezért most különböző forrásokkal birtokában újra próbálkozom.

1703-ban a „Vedomosztyi” [Hírek – a ford.] a következőt írta: „Kazanyból közlik, hogy 
a Szoku folyó mellett sok kőolajat találtak” – ez az oroszországi olajipar kezdete. Később a Kau-
kázust Oroszországhoz csatolták (a mai történészek szerint „felszabadították”). A kőolajat, ami 
addig teverühesség elleni szer volt, más célokra kezdték használni. 1823-ban a Dubinyin fivé-
rek olajlepárló kazánt építettek „világító olaj” készítéséhez.

1901-ben Oroszország adta a világ olajtermelésének 52%-át (706 millió pud; [1 pud = 16,38 
kg – a ford.]. Oroszországban a mozdonyok, valamint a volgai és Kaszpi-tengeri flotta hajói 
olajjal működtek. A világ többi országában erre a célra a szenet használták fel. Így Oroszor-
szág volt a világ első olajtermelő országa. A bakui olajmunkásoknak azonban hirtelen egekbe 
szökött a „forradalmi öntudata”, amelytől lángra kaptak a bakui lelőhelyek. 1903-ban 1 mil-
lió tonna olaj égett el, (hatalmas szám azokban az időkben), 1904-ben 225 fúrótorony égett le, 
1905-ben nemzetiségi indíttatású összecsapások történtek, melyek gyújtogatásokhoz vezettek.

A „forradalmi megvilágosodásnak” az lett az eredménye, hogy az olajkutak fele 
és a fúrólyukak kétharmada leégett. Oroszország elvesztette angol és európai piaca-
it, az új tulajdonos pedig Rockefeller lett. 1906-ban az Egyesült Államok már kétszer 
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annyi olajat termelt, mint Oroszország (984, illetve 491 millió pud). Ezután véget ér-
tek a sztrájkok és gyújtogatások. Ezt azoknak mondom, akik nem hiszik, hogy „Marx 
tanai mindenhatóak”. Számomra az egész olyan, mintha ez lett volna az Októberi for-
radalom főpróbája, nem kizárva, hogy a rendezők is ugyanazok voltak.

1873-ban a svéd Robert Nobel kereskedelmi útján Bakuba vetődött, ahol hirtelen meg-
fertőzte az „olajláz”, és vett magának egy olajfinomító gyárat. Néhány évvel később a 
„Nobel fivérek” olajbányász társaság vezető szerephez jutott az orosz olajpiacon. A cég a 
vállalkozói szféra csodája volt, amit elismert az egész világ: a legkorszerűbb technika, sa-
ját olajvezetékekkel és vasúttal. Hatalmas szerencsének számított, ha valaki a Nobel-cég-
nél dolgozhatott, és ennek nem csupán a magas fizetés volt az oka. A vállalat 1917-ig mű-
ködött, aztán államosította a szovjethatalom. 1888-ban meghalt Ludvig Nobel cégvezető. 
A bakui városvezetés az egyik utcát az ő tiszteletére Nobel utcának nevezte el. A szovjet-
hatalom idején az utcát Munkás sugárútnak nevezték. 1993-tól újra Nobel sugárút.

1883-ban megépült a Baku–Batum vasútvonal, és az oroszországi olaj megjelent a vi-
lágpiacon. 1886-ban Bakuban megjelentek a Rotschildek, akik hamarosan elfoglalták a 
második helyet Oroszország olajkitermelésében. A Rotschildek igyekeztek felvásárolni az 
összes olajlelőhelyet, de ez a kegyetlen konkurencia miatt nem sikerült nekik. Ludvig No-
bel írja testvérének, Alfrednek Párizsba: „Versenytársaink (amerikai kerozinnal kereskedő né-
met zsidók) rendszeres és kitartó rágalomhadjáratot indítottak ellenünk. A zsidók nem tudják ne-
kem megbocsátani önállósági törekvésemet, s hogy nem engedem nekik megkaparintani a teljes olaj-
értékesítést. Az egész korrupt sajtó az ő kezükben van, mellyel szemben tehetetlen vagyok, bármeny-
nyire is dühítenek. Az üzérkedéshez nem értek, a tőzsdei machinációkban nem bízom, kizárólag a 
munkára támaszkodom, és úgy gondolom, csak becsületes munkával lehet a céget talpra állítani. 
Ebben az elvben ugyanúgy hiszek, mint önmagamban. Cégünk jövőjét illetően nyugodt vagyok.”

A Rotschildek 1911-ben eladták vállalatukat az amerikai „Royal Dutch / Shell” cégnek 
(ezek aztán a mázlisták, a jövőbelátók, s talán a forradalom pénzelői is?).

A „Nobel fivérek” érdemei alapján talán helyesen gondoljuk, hogy ők képezték az 
oroszországi olajipar alapkövét.

A „Krasznoarmejszk városa” című könyv büszkén mesél Zolotoje községből származó földi-
jeiről, akik 1905-ben részt vettek a „Potyomkin” páncéloson történt matrózlázadásban. Úgy tű-
nik, a könyv szerzői kissé messze keresik drága földijeiket, pedig Potyomkin matrózt közelebb 
is találhattak volna, mégpedig magában Antonban. A szerzőknek azonban valahogy nem tet-
szett Alekszandr Rotermel az események résztvevőjeként. A keresztnév ugyan hősies hangzású, 
a családnév is forradalmi hangulatú, csak hát a nemzetiséggel van egy kis baj. Látjuk, a proletár 
származás egymaga nem volt perdöntő, a nemzetiség meg sehogy sem felelt meg ahhoz, hogy 
Alekszandr Rotermel az egykori Balcer hőse legyen. Az oroszországi németség saját bőrén ta-
pasztalta, hogy vannak jó és rossz nemzetiségek. Az ő nemzetiségük Oroszhonban az I. világhá-
ború óta a rosszak között szerepel. Miután Németországba költöztek, már a jó nemzetiségek kö-
zé tartoznak. Földijeink viszont, egykori fővárosiak, a jó nemzetiséget, sokkal jobbra cserélték fel.

De térjünk vissza a „Potyomkin” páncéloshoz. A lázadó hadihajó legénysége Romániában 
bújt meg, s őket a forradalom előtt bűnözőként tartották nyilván. 1918-ban Alekszandr Roter-
mel feleségével és egy mosógéppel hazatért Antonba. A mosógép persze hajtókaros, mecha-
nikus szerkezetű volt, ám azokban az időkben nagy dolognak számított, és eleinte sok kíván-
csi ember jött össze, hogy megcsodálja. Mivel Rotermel a szovjethatalom aktivistája volt, át-
élte az éhínséget, a kolhozosítás kezdetét, aztán mindent maga mögött hagyva Bakuba költö-
zött. Amikor Bakuba érkezett, nem voltak papírjai, letartóztatták, és néhány napot fogdában 
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töltött, míg kilétét ki nem derítették. Aztán bocsánatot kértek tőle, igazolványt kapott és elkez-
dett dolgozni. Pár évig kefekészítő munkásként dolgozott egy műhelyben, majd nyoma veszett.

Ha már mindenről szót ejtünk, beszéljünk a terrorizmusról is. A „Népakarat” nevű 
terrorszervezet rengeteg gyilkosság szervezője volt. Az orosz utcák e gyilkosok nevét vi-
selik. II. Sándor meggyilkolása jó példaként szolgál erre.

1867. április – Dmitrij Karakozov lövést ad le a cárra.
1867. június – Anton Berezovszkij lengyel emigráns kétcsövű pisztolyból rálő a cárra.
1879. május – Egy A. Szolovjov nevű diák négy lövést ad le a cárra.
1879. november – felrobbantják a cári vonatot, a tettesek Lev Gartman és Szofja Pe-

rovszkaja.
1880. február – robbantás a Téli Palotában, elkövetője Sztyepan Halturin. 11 ember 

meghalt, ötvenhat megsebesült.
1881. – Ignatyij Grinyevickij második kísérletére a cár meghal.
Sztolipin miniszterelnök nyaralójának felrobbantásánál 24 ember meghalt, ötvenha-

tan megsebesültek. Sztolipin halála után katonai bíróságokat állítottak fel. 1100 terroris-
tát végeztek ki, a terroristák keze által viszont meghalt 9000 ember. A „Népakarat” után 
az eszerek (szociálforradalmárok) aktivizálták magukat, később pedig a bolsevikok lát-
tak munkához. Az áldozatok száma ekkor már milliós nagyságrendeket tett ki.

Az egykori Szovjetunióban az ipar és a mezőgazdaság eredményeit mindig az 1913. 
évvel hasonlították össze. A légből kapott számok nagy hatást váltottak ki. Ha viszont 
egy pillanatra elvonatkoztatunk a számoktól, mert hogy nem hiszünk bennük, akkor 
a kép radikálisan megváltozik. 1913 előtt például sohasem volt olyan éhínség, ami-
től több millió ember halt volna meg. 1913-ban a búzaeladásban Oroszország világvi-
szonylatban a harmadik helyen állt. Ezt követően jöttek az éhínségek, a gabonahiány, 
illetve a gabonát külföldről szerezte be az ország. Sokan szidták Sztolipin reformjait, 
de azok bőséget hoztak. Sztolipin gyilkosai nem akarták, hogy az emberek bőségben 
éljenek, s ezt el is érték. 1905-ben, amikor a zsidók a pogromok által újabb kiváltságok-
hoz jutottak, Sztolipin azt mondta, „Nem a pogromok a lényegesek, hanem a cár. A cár nélkül 
önök mindannyian koldusbotra jutnak, mi pedig valamennyien jogfosztottak leszünk”. [36.] Le-
het, hogy még nem tudjuk, mit jelentett Sztolipin Oroszország számára, ezért érdekes 
lehet II. Vilmos császár I. L. Tatyiscsev altábornagynak róla mondott véleménye: „Az 
egész reggelit végigbeszéltük Sztolipinnel. Ez aztán az ember! Ha nekem ilyen minisz-
terem lehetne, micsoda magasságba emelhetnénk Németországot!” [36.]

1914-ben 2 450 000 német élt az Orosz Birodalomban, s közülük 300 ezren teljesítet-
tek katonai szolgálatot. Egy év leforgása alatt a nyugati határvidékről 200 ezer néme-
tet telepítettek az ország belsejébe, ennek során valamennyien elvesztették vagyonu-
kat, közülük sokan meghaltak. A három és fél ezer lakosú Anton község 1915-ben 108 
áttelepítettet fogadott be (R. Pleve). Érdekes adat, mely a későbbiekben tragikus követ-
kezményekhez vezet: a nyugati határvidéken élő zsidókat az ország központi területe-
in levő jelentősebb városokba költöztették. Később a német kormány ugyanezt a hibát 
követi el: a zsidókat a harci cselekmények övezetéből a német városokba költözteti át.

Az I. világháború kezdetén a németellenes hisztéria miatt gyorsan hoztak egy törvényt, 
amely megtiltotta, hogy Oroszország nyugati határain a németek földet vehessenek. Az or-
szágban eluralkodott a nacionalizmus és az újságok által keltett hisztéria. Az újságok több-
sége zsidó kezekben volt, a „Pravdát” pedig ingyen osztogatták az egész országban. A társa-
dalmat áthatotta a németgyűlölet. Ideje volt elővenni a bőröndöket, de a határokat lezárták.
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1915 nyarán anyám Lili nevű unokahúga családostul hajóra szállt és Bakuba 
utazott, ahol anyja, Ligyija Guber iskolaigazgató volt. A fő gond végig az volt, hogy az 
utazás során az ötéves kislány nehogy megszólaljon. Lili ugyanis csak németül tudott, 
márpedig abban az időben Oroszországban „minden sarkon német kémek leskelőd-
tek”. Az 1960-as években Lili olajipari tervezőintézeti főmérnök volt Alma-Atában, 
esténként németórára járt, hogy unokanővére leveleire anyanyelvén válaszolhasson.

Minden németellenes hisztéria ellenére a németek az orosz hadseregben szolgálva 
eleget tettek katonai kötelességüknek. 1916-ban 250 ezer német szolgált a hadsereg kü-
lönböző alakulatainál, 15 ezer mennonita vallású pedig a szanitéceknél teljesített szolgá-
latot. A Kaukázusban harcoló százezer németből negyvenezren estek el a fronton.

A XX. század elején az oroszországi németek a lakosság számát tekintve a kilen-
cedik helyet foglalták el. Ehhez képest a hadsereg tisztikarában a német nemzeti-
ségű katonatisztek számaránya aránytalanul magas volt.

Zajoncskovszkij adatai szerint az orosz–japán háború kitörése előtt az orosz hadsereg 
tábornoki karában a német tábornokok aránya 21,6% volt. 1914 áprilisában a hadsereg 
169 hadseregtábornoka közül negyvennyolcan németek voltak (28,4%). A legmagasabb 
rendfokozatokból – hadtestparancsnokok, vezérkari főnökök, katonai körzetparancsno-
kok – a németek a harmadik helyet foglalták el. A németek közül még kozák atamánok is 
kikerültek: a Tereki Kozák Hadsereg (Észak-Kaukázus), élén Flejser vezérezredes, a Szi-
bériai Kozák Hadsereg, élén Smidt lovassági tábornok, a Bajkálontúli Kozák Hadsereg, 
élén Evert gyalogsági tábornok, a Szemirecsenszki Kozák Hadsereg, élén Folbaum vezér-
ezredes állt. A cári hadiflotta tisztikarában még ennél is magasabb volt a németek aránya. 
Ezt a magas részvételi arányt a németek fokozatosan érték el. Már száz évvel korábban, 
az 1812-es háborúban Kutuzov tábornokai közül minden harmadik német volt.

A valóságban a németek aránya még ennél is magasabb volt, ugyanis a pravoszláv 
németek oroszoknak számítottak. Ezért aztán az orosz tábornokok között ilyen nevekkel 
találkozhatunk: Báró von Medem, báró von Fitingof, gróf Grabbe stb.

Bármely háború történetét is tekintjük, felmerül a kérdés, ki volt a kezdeményező. Az 
I. világháború eseményei között a mai napig vannak fehér foltok, melyeket a történészek 
még nem tártak fel. Nehezen tudnám értelmezni az olyan nagy horderejű eseményeket, 
amikor a történészek egy embert nem tudnak meghatározni. Ferenc Ferdinánd osztrák 
trónörökös és felesége, Zsófia gyilkosáról ennyit tudunk: boszniai szerb, 19 éves terrorista, 
diák, a … szervezet tagja. Megkísérlem az események bemutatását rövid kommentárok-
kal. Európában 43 éve nem voltak harci cselekmények. Angliának és Franciaországnak sok 
gyarmata volt, melyek kíméletlen kizsákmányolásából meglehetősen jól éltek. Németor-
szágnak kevés gyarmata volt, ezért erősen iparosított, hogy versenytársaival azonos szin-
ten maradhasson. Az ingyen kapott nyersanyagok hiánya miatt Németország kénytelen 
volt új technológiákat keresni, új termékeket előállítani. A német fémfeldolgozás, elektro-
technika, vegyipar világviszonylatban az élen állt. A világot vezető Anglia már több mint 
száz éve „uralta a tengereket, gyarmatainak számát tekintve rekordtartó volt”, nem tudott 
belenyugodni Németország növekvő befolyásába, ezért különböző lépéseket tett.

1904-ben Anglia és Franciaország félretették gyarmati vitáikat, és megkötötték „En-
tente Cordiale” nevű szerződésüket.

1905-ben II. Vilmos német császár megpróbálta megújítani a német–orosz szövetsé-
get, de nem ért el eredményt.

1907-ben létrejött a brit–orosz szerződés.
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1914. június 28-án megölték az osztrák trónörököst. Az Oroszországban elterjedt terroriz-
mus hívatlan vendég volt Európában, ezért a merényletért kemény büntetést kellett kiszabni.

Június 23-án Bécs ultimátumot küld Belgrádnak, melyben sok volt a kellemetlen részlet, egé-
szen a szuverenitás korlátozásáig. II. Vilmos támogatta Ausztriát és meg akarta büntetni Szerbiát.

Június 25-én Oroszország a szerbek támogatása mellett döntött.
Június 27-én Oroszország részleges mozgósítást rendel el.
Június 28-án Bécs kijelentette, hogy Belgrád nem teljesítette az ultimátum feltételeit, 

ez pedig azt jelenti – háború.
Június 29-én az osztrák hadsereg Belgrádot lőtte.
Június 29-től 30-ig 30 német városban voltak háborúellenes tüntetések 250 ezer 

résztvevővel. Berlinben 30 ezer ember tüntetett. Mivel elsőként a cár rendelte el a moz-
gósítást, a tüntetések abbamaradtak. A szociáldemokraták „nem akarunk ágyútöltelé-
kek lenni” jelszavukat a „szülőföld megvédésére” változtatták.

Június 30-án II. Miklós cár elrendelte a teljes mozgósítást (szláv testvéreink megvédése).
Június 30-án Németország ultimátumot küld Oroszországnak (leállítani a Németor-

szág és Ausztria elleni háborús készülődést, ellenkező esetben – háború).
1914. augusztus 1-jén az ultimátum lejártával, 18 órakor, II. Vilmos elrendeli a teljes moz-

gósítást (a szülőföld védelme a keleti agresszió ellen). Unokafivérének írt, a mozgósítás leál-
lítását kérő személyes levele hatástalannak bizonyult, mivel egyik uralkodónak sem volt ab-
szolút hatalma. Mindkét esetben a „nép” hozta a döntést, a Duma és a Reichstag által. Az 
oroszok már aznap este megkezdték a hadmozdulatokat: Kelet-Poroszországnál a lovasság 
átlépte a határt. Az orosz támadás váratlan volt két hadsereg révén: a nyemenit Rannekampf, 
a narevit pedig Szamszonov tábornok vezette. Már túl vagyok a hatvanon, de sohasem hal-
lottam, hogy Oroszország elsőként (meglepetésszerűen, hitszegő módon stb.) kezdett volna 
hadmozdulatokat az I. világháborúban, a másodikat illetően viszont éppen eleget hallottam.

1914. augusztus 3-án Franciaország, 4-én pedig Anglia is hadat üzent Németországnak.
Ha csak az egy hónap alatt történt eseményeket tekintjük, kizárólag a dátumok és esemé-

nyek alapján, arra a következtetésre jutunk, hogy a háborút II. Miklós robbantotta ki. Első-
ként ő hajtott végre részleges és teljes mozgósítást, majd pedig hadműveleteket, miközben 
Angliát és Franciaországot is berántotta a háborúba. Ha viszont eltekintünk a dátumoktól, 
és elkezdjük figyelembe venni a gazdasági, politikai, sőt rokoni érdekeket is, akkor azt látjuk, 
hogy Oroszországnak egyik szempontból sem állt érdekében a Németországgal folytatott 
háború. Németország és Oroszország lakosságának millióit, hatalmas területeket és piaco-
kat vesztett el. Mindkét országban tönkrement a gazdaság, hanyatlás, éhínség volt jellemző.

A világháborúba „véletlenül belesodort” Angliának nem csak veszteségei, hanem 
szerzeményei is voltak. Kezdve 1914. augusztus 26-ával, amikor Afrikában elfoglal-
ták a német gyarmatot, Togót, és bezárva a versailles-i szerződéssel.

Anglia, a világ ura vezényelte azt a színjátékot, amely világháborúval végződött. 
Minden nemzetközi tárgyaláson Anglia mondta ki a végső „igent”, a békeszerződé-
sekre ő tette névjegyét, akár a húszas (a Kaukázus, Ukrajna, Lengyelország felosztása), 
akár később a negyvenes években (Csehország, Ausztria, Danzig).

1918. március 3-án Bresztben a szovjet állam képviselője, L. Trockij írta alá a breszti bé-
két. Oroszország elismerte világháborús vereségét, hiszen Ukrajnában, Lengyelországban 
és a Baltikumban a német hadsereg állomásozott. 1918. november 11-én, amikor Németor-
szág elismerte vereségét, a német hadsereg Franciaország területén tartózkodott. Egyetlen 
francia katona nem volt Németország területén, ennek ellenére Franciaország volt a győztes. 
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A versailles-i békeszerződés értelmében Németország elvesztette összes gyarmatát, terüle-
tének egy részét, korlátozták hadserege létszámát és fegyverzetét, azonkívül 42 év alatt 269 
milliárd márkát kellett kifizetnie aranyban, ami abban az időben csillagászati összeg volt.

Ugyancsak 1925-ben a cár egy napra engedélyezte a „nemzetközi feszültség enyhíté-
sét”, az engedélyezett vérontás egy napig tartott. Baku városát két részre osztották. Az 
örmények és azerbajdzsánok többsége a lövészárkokban feküdt, míg egyes csapatok a 
városban grasszáltak. Tilos volt más nemzetekre támadni, illetve képviselőiket megölni. 
Ligyija Guber néném férje, Onan bácsi örmény volt, ezért az azeriek visszatérésekor há-
zának erkélyén, a virágosládák alatt rejtőzött el. Egy fegyveres csoport behatolt a házba, 
végigjárta a sok szobát, benézett a szekrényekbe és az ágyak alá, majd távozott. A német 
nemzetiségű háziasszonnyal nagyon korrektül viselkedtek. Másnap a városban csend 
volt, a rendőrség elfoglalta helyét, a házigazda pedig szokásához híven munkába indult.

A birtokomban van egy első világháborús fénykép, három antoni katonajelölttel és egy 
orosz tiszthelyettessel, aki a katonai szolgálatra készítette fel őket. Egyikük anyai nagyapám, 
Karl Rotermel, aki 1916-ban Grúziában esett el „a cárért és a hazáért”. Falunk mellett el volt 
kerítve egy terület, ahol a katonajelöltek a menetelést, futást és szuronydöfést gyakorolták. 
Ezeket a gyakorlatokat általában nézték a gyerekek. Egyikük, Fridrih Paul, aki százéves ko-
rában halt meg Berlinben, néha szintén megjelent a kerítésnél. A tízéves Fridrihnek segítenie 
kellett apjának a csizmadiaműhelyben. A csizmát annak idején kézzel varrták. A minőséget 
igen egyszerűen ellenőrizték: vizet öntöttek a csizmába, és ha megtartotta a vizet, akkor jó 
volt a minősége. A „csikorgó” csizma dupla talpú volt, a két talp közé nyírfaháncsot raktak.

1915. december 13-án (26-án) Miklós cár rendeletet készített elő a volgai németek Szi-
bériába történő kitelepítéséről, a volinyi németeket követően. Ebben csak a februári forra-
dalom akadályozta meg (nagyon beszédes mondat, mely könyvről könyvre jár). Ezt a tör-
ténetet talán azért találták ki, hogy vele a cárt rossznak, a bolsevikokat pedig jónak mutas-
sák be. Egy első világháborús katona, Andreasz Stork állítja, hogy a cár nem adhatott ki 
ilyen rendeletet. Lehet, ebben a katona patriotizmusa mutatkozik meg. Amikor 1915-ben 
a cár végighaladt a grúz hadiúton, az út biztosítását német katonáknak adták parancsba. 
Ezt annak idején nagyapám írta meg Antonba, és nagyon büszke volt arra, hogy őt és álta-
lában a németeket (a németellenes hisztéria közepette) ilyen nagy bizalommal tüntették ki.

Még nem kerültek elő a cári kormánynak a volgai németek Szibériába telepítési szándékát 
igazoló dokumentumok. Elvették földjeiket, részleges kárpótlással. A felszámolási ukázok 
nyomán a németek eladták földjeiket. A hatalmas kínálat hatására a földárak zuhanni kezd-
tek, így a földeket fillérekért tudták eladni. Bekövetkezett a német földek államosítása. Ha ar-
ra gondolunk, 1913-ban a németek által termelt gabona adta a kivitel 42%-át, elképzelhetjük, 
hová vezetett mindez. Szentpétervári tüntetésekhez és „Kenyeret! Békét” követelésekhez.

A családom érdekelt volt az akkori események követésében. Anyám kétéves korá-
ban apa nélkül maradt, és az ő katonatársaitól szeretett volna valamit hallani róla. Ok-
tyabrszkijban Andreasz a szomszédunk volt (Scsorsz utca 10.), s a hosszú téli estéken 
ott ült nálunk a konyhában, és a munkatáborról mesélt, anyám pedig az első háború-
ra terelte a szót. Andreasz kovácsként dolgozott, makkegészséges, nyugodt, kiegyen-
súlyozott ember volt. 1941. szeptember 16-án kitelepítették a Krasznojarszki területen 
a Kozuli járás Zagajlovka falujába. Szverdlovszban volt munkatáborban, ahol egészsé-
gileg „lerobbant”, ezért hazaengedték meghalni. A felesége, Ottilia szánkón hozta ha-
za, s az éhező faluban valahogy sikerült rendbe hozni. Mivel a környéken nem volt ko-
vács, Andreaszt a faluban hagyták, talán a kora miatt, ugyanis 1886-os születésű volt.
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1915-ben a Volga-vidékről baljós hangú leveleket kezdtünk kapni, hogy esetleg őket 
is Szibériába telepítik. A katonák a katonatanácshoz fordultak, amely azonnal felkeres-
te Jugyenics tábornokot, a kaukázusi front parancsnokát. A tábornok leültette és meg-
hallgatta a katonákat, majd parancsot adott, és táviratot küldetett a cárnak. A cár néhány 
perc múlva válaszolt: „A Volga-menti németek kitelepítése értelmetlen és szükségtelen. 
Ha valaki ezt akarná, nem tehetné, mert a kaukázusi front a német katonák révén tartja 
magát. Az oroszországi németség birodalmunk leghűségesebb népe”.

Az oroszországi németség első világháborús szerepének törlési kísérleteit semlegesíti 
N. N. Jugyenics, állítása: az erzurumi erődöt [Erzurum kaukázusi város – a ford.] németek-
kel feltöltött alakulatok foglalták el. Az általam megkérdezett antoni lakosok mindegyike 
azt mondta, hogy nagyapja harcolt a kaukázusi fronton. Az egyetlen kivétel Albert Metc-
ger, akinek nagyapja a kijevi katonai körzetben szolgált. Az állítást, hogy „a németekre 
nem bíztak fegyvert” egy antoni származású család története is cáfolja. Alekszandr Gardt 
(Berlin) így számol be erről: „Mindenki tudja, hogy nagyapám rosszul hallott, amit egy közvet-
lenül a füle mellett leadott lövés okozott. Nagyapám egy úgynevezett »tisztogató« alakulatnál szol-
gált a kaukázusi fronton. Ahogy az orosz hadsereg első osztagai előrenyomultak és újabb területeket 
foglaltak el, a hátrahagyott területen rengeteg szétszórt fegyver és török katona maradt. A »tiszto-
gatók« összeszedték a harcmezőn meg a török falvakban maradt fegyvereket. A településeken házku-
tatásokat folytattak a fegyverek és elrejtőzött katonák begyűjtésére. A pincékben, pajtákban és erdők-
ben elrejtőzött katonák természetesen ellenálltak. Nagyapámék egyszer egy elhagyott házat kutattak 
át. Már éppen befejezték és indultak volna kifelé, amikor nagyapám be akart csukni egy sarkig kitárt 
ajtót. Az ajtó mögött álló török rálőtt, de elvétette, a nagyapám viszont megsüketült az egyik fülére.”

Ötven évet éltem le Oktyabrszkijban, de semmiféle érdeklődést, közleményt nem ta-
láltam az I. világháborúról. Habár az egykori résztvevők végig itt éltek a városban, a hall-
gatás árnyéka borult rájuk. Többségük úgy tartotta, hogy „a cár ránk bízta Oroszország 
védelmét, a néphatalom viszont szögesdrót mögé zárt és halálra éheztetett bennünket”.

Alekszandr Kisszelmann 1890-ben született Antonban, és 1914-től kezdve a kaukázu-
si fronton harcolt. 1941-ben kitelepítették a Krasznojarszki területre. Kényszermunkásként 
Kemerovóban külszínen dolgozott a „Szevernaja” (Északi) tárónál napi 800 gramm ke-
nyérért. Ez az egyébként erős, egészséges ember nem bírta volna ki a kemény fizikai mun-
kát német honfitársai segítsége nélkül. Volt ott néhány antoni asszony föld alatti munkán, 
akik napi egykilós fejadagjukból neki is juttattak valamit. Alekszandr 1947-től Oktyabrsz-
kijban élt (Sevcsenko u. 51.) és 1960-ban halt meg. A felszíni munkákra 1943-ban a „Sze-
vernaja” táróhoz friss munkaerőt hoztak Üzbegisztánból. Ezek a hosszú csíkos köpenyben 
járó férfiak azonban nem voltak ráhangolódva a sztahanovista rohammunkára. Sót ettek, 
sebeiket szándékosan elfertőzték, kelésesek lettek, mígnem aztán kiszuperálták őket. He-
lyettük 1945-ben japán hadifoglyok érkeztek a bányához, akik jóval több hasznot hajtottak.

Az oroszországi németek az I. világháborúban nemcsak a kaukázusi, hanem a nyugati, 
osztrák fronton is harcoltak. A 419-es Atkarszki (Szaratovi kormányzóság) gyalogezred a 223-
as, 224-es és 225-ös szaratovi önkéntes gyalogosokból állt össze, a szerdobi gyalogezred (Pen-
zai kormányzóság) pedig 226-os, 227-es és 228-as önkéntesekből. Ezekben az alakulatokban 
a német nevek domináltak. Nevezett ezredek a 105. hadosztályhoz tartoztak, és derekasan 
hadakoztak. Az antoniak közül Alekszandr Knippenberg az osztrák fronton harcolt. Oszt-
rák fogságba került, de a forradalom után hazatért Antonba. Fia, Jogannesz 1919-ben szüle-
tett, a nehéz idők ellenére diplomát szerzett, tanítóként dolgozott. 1941-ben Jogannesz a Vö-
rös Hadseregben szolgált. A háborúban apjánál kevésbé volt szerencsés, 1941 nyarán eltűnt.
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A katonai kormányzás megszűntével Oktyabrszkij német lakosainak lehetőségük 
nyílt, hogy megismerkedjenek a városhoz közel fekvő járásokkal. Ilyen „kultúrrendez-
vénynek” számított, amikor Saranba vagy Bakaliba mentek malacot venni. Ez úgy tör-
tént, hogy az 1. sz. szállítmányozó cég dolgozói írtak egy kérvényt Sz. Iraidovnak, aki ki-
utalt nekik egy ZISZ–150-est A. Szalafonov sofőrrel együtt aztán egy vasárnap kora reg-
gel a brigád elindult újabb falvak felfedezésére. A Bakali járás egyik tatár falujában a he-
lyi mezőgazdasági üzem vezetője egyszer csak elkezdett velük németül beszélni. Ennek 
a váratlan eseménynek igen egyszerű volt a magyarázata. Ez a nyelvész az első háború 
során német fogságba esett, ahonnan nemcsak a német nyelvet, hanem német feleséget 
is hozott magával, aki felfejlesztette férje némettudását. Az oroszországi németek persze 
nagyon szerettek volna beszélni a feleségével és felnőtt lányukkal, ám azok gyorsan visz-
szatáncoltak. A falusi hagyományok ugyanis nem engedték meg, hogy idegen férfiakkal 
álljanak szóba. Ezt az esetet csupán azért hozom fel, hogy az olvasó véleményt alkothas-
son arról, milyenek voltak akkoriban világháborús hadifoglyok lehetőségei.

Az oroszországi németeknek szerintem érdekes lenne belelapozni a „Nyiva” (Ró-
naság) nevű folyóirat 1903–1905-ös számaiba. Ezekből kiderül, hogy a Port-Artur vé-
delménél harcolt német nevű katonatisztek meglepően sokan voltak, akiknek gondo-
latvilága meglehetősen emlékeztet az 1812-es háború időszakára. Az 1970-es években 
Oktyabrszkijban ezek a folyóiratok Jevgenyij Monov tulajdonában voltak.

Sok mindent megírtak az első világháborúról, de az a furcsa, hogy minden a győz-
tesek szemszögéből íródott.

„Az osztrák és német hadsereg 1914. augusztusában Tannenberg (Észak-Lengyelország) alatt, 
majd pedig a Mazuri-tavaknál aratott győzelme után hatalmas lengyel lakta területeket szabadí-
tott fel. E hadseregek és kormányaik segítségével 1916. novemberében (125 év után) kikiáltották a 
független Lengyel Köztársaságot. Mennyi papír fogyott el a német népnek és a hadseregnek írt há-
lálkodó levelekre! Bezzeg Németország 1918-as veresége után a lengyelek még a győztes franciák-
nál is radikálisabban és agresszívebben léptek fel a németek ellen. Amikor a német hadsereg sor-
ra szabadította fel a lengyel városokat, a zsidók mindig lelkes fogadtatásban részesítették a cáriz-
mus alóli felszabadítót. Naum Goldman, a zsidó világkongresszus leendő vezetője »a németek ol-
dalán álló civilizáció szelleméről stb.« írt. A híres költő, Morris Rosenfeld eposzt írt Németország-
ról és a császárról. De aztán Amerika csatlakozott az Antanthoz, Oroszországban megdöntötték a 
cárizmust, mire a zsidóknak »a teuton lovag iránti szeretete hirtelen gyűlöletbe csapott át«”. [6.]

Ezt a nem várt „hirtelent” nagyon hitelesen magyarázza Benjamin Friedman, az ame-
rikai elnök egykori tanácsadója 1961-ben „Figyelmeztetés Amerikának” című beszédében. 
„A zsidók nem szerették a cárt, és természetesen nem akarták, hogy megnyerje a háborút... De ugyan-
azok a zsidók, amikor lehetőséget láttak arra, hogy megkaparinthatják Palesztinát, azonnal Anglia 
mellé álltak és addigi elveikkel közlekedési lámpaként bántak: pirosról zöldre váltottak. A németek ol-
dalán nemrég még lándzsát törő amerikai lapok hirtelen arról kezdtek írni, hogy a németek gonoszok, 
bűnözők, lelövik a Vöröskereszt irgalmas nővéreit és levágják a gyerekek kezét. Ilyen médiahadjárat 
után Wilsonnak már nem okozott gondot, hogy hadat üzenjen Németországnak. A német cionisták 
garantálták a brit kormánynak, hogy mihelyst átadják Palesztinát, Amerika azonnal belép a hábo-
rúba. Kétmillió amerikai katona kelt át az óceánon, ami el is döntötte az I. világháború kimenetelét.”

Amikor iskolába jártam, volt az olvasókönyvem első lapján egy kép „Lenin nagy-
papáról”. A tanító néni sok időt ölt bele, hogy belénk plántálja, mennyire szerette Le-
nin a gyerekeket. Ma már tudjuk, hány millió árva szárad a lelkén, hány millió gyerek 
halt éhen, az olvasókönyv pedig vezér nélkül maradt.
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Lenin életrajzából kimaradt az a rész, hogy volt egy leánya. Megpróbálom kitölteni 
ezt a fehér foltot. 1885-ben a Berliner Zeitung cikket írt arról, hogy „Lenin: egész nyá-
ron Berlinben és szerelemben”. „Az orosz szélsőbalos Vlagyimir Iljics Uljanov (25), pártbe-
li fedőneve Lenin, 1885 nyarát Berlinben töltötte szerelmese, Nagyezsda Krupszkaja (26) tár-
saságában. Lenin sokat időzött a Királyi Könyvtárban. A Weber központi manufaktúrában tett 
egyik látogatása után teherbe ejtett egy Emma M. nevű munkáslányt. Csak sok évvel később 
látott hozzá, hogy eleget tegyen az anya és leánya iránti kötelességének.”

Anyám az ínséges 1921-es esztendőben tanult írni-olvasni. Olvasókönyvének első oldalán 
a cári család volt látható ezzel a szöveggel: „A mi cárunk ugyanúgy szereti az alattvalók gyer-
mekeit, mint a sajátjait... stb.” Hogy az olvasókönyv használható legyen, a tanítók feketével át-
festették a képet. Ehhez hasonló kép minden antoni parasztházban volt. A szovjethatalom be-
köszöntével azonban először eltűntek a falról, aztán pedig el is égették őket. Ha valakinél ilyen 
kép volt, nagy veszélyeknek tette ki magát. Nagyanyám házában történt, amikor beteg volt a 
gyerek. A Balcerből érkezett orvos hirtelen megállt a küszöbön: „Amíg ez a vérszívó cár van ki-
téve, be sem lépek a maguk házába!” Nagyanyám gyorsan leszedte a képet és a tűzbe vetette.

Érdekes a német hadifogolytábor leírása Ernst Reuter (később a Német Kommunista Párt 
vezetője) tollából. A tábor Szavinszk községtől nem messze, Obolenszkoje állomásnál volt a Tu-
lai kormányzóságban, 1917 nyarán (még a „vérszívó cár” alatt): „A foglyok bányában, egy régimó-
di kis családi vállalkozásnál dolgoztak, és majdnem úgy éltek, mint a rendes munkások. Őrség nem volt, 
csak megfigyelők; fizetést kaptak, élelmiszert a parasztoktól vásároltak, így tartották el magukat”. [21.]

A cárizmus ellensége, V. Uljanov, a jól ismert politikai száműzött, olyan ellátmányt kapott a 
vérszívó cártól (havi 25 rubelt, egy tehén abban az időben 10-12 rubelbe került) amiért Susensz-
koje (szibériai település, ahova Lenint száműzték) bármely lakója szívesen cserélt volna vele.

A történészek megírják, milyen volt a kényszermunka a cárizmus idején (Szahalin, 
Akatuj stb.): fegyenctelepek, bilincsbe verés; ahol viszont éhezni nem kellett. A börtönla-
kó száműzöttek alapvetően városiak voltak. A börtönfalakon kívül parasztok éltek, akik 
tisztában voltak a kenyér árával, és tudták, hogy a börtönkoszt egészen jó volt. Az orosz-
országi börtönökben a cári időkben egy elítélt napi 2,5-3 font rozskenyeret kapott.

A XX. század elején nemzetközi összehasonlításban Oroszország az utolsó helyek egyi-
két foglalta el: százezer lakosra csak hatvan börtönlakó jutott. 1917 elején Oroszországban 
(„a népek börtöne”) büntetés-végrehajtó intézményekben 87.492 elítélt tartózkodott. A szov-
jethatalom éveiben e vonatkozásban a Szovjetunió az első helyek egyikére tört előre. A II. vi-
lágháború kezdetére a kényszermunkatáborokban és -telepeken 2,3 millió rab tartózkodott.

A cárizmus idején Oroszországban több tucat politikai párt létezett, amikor pedig 
a nép lerázta magáról a gyűlöletes cári bilincseket, csupán egyetlen „helyes” párt ma-
radt. A helytelen pártok megszűntek és megsemmisültek tagságukkal egyetemben. 
Mindez milliós nagyságrendekben történt.

Ha a történelem egy megadott részét tekintjük, szeretnénk megtudni, mennyi belőle a re-
alitás és mennyi a propaganda. Többségünk számára, akik alaposan megtanultuk a nagy ok-
tóberi forradalmat, sokkoló hatású lehet a Szaratovi Egyetem diákjainak létszáma. Jól ismer-
vén az olyan fogalmakat, mint „cárizmus”, „szabadság leverése”, „Oroszország – a népek 
börtöne”, az ember egyszer csak töméntelen egyetemistát lát (több mint 50%), akik kozákok, 
parasztok, kispolgárok gyermekei voltak. A paraszti származású diákság nagy része a Szto-
lipin-féle reformoknak volt köszönhető. Az 1906. október 5-i rendelet az összes többi réteggel 
egyenlő jogokat adott a parasztoknak állami tisztségek betöltésére, tanintézetekbe történő fel-
vételre. A parasztok szabadon juthattak igazolványhoz, és választhatták meg lakóhelyüket.
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Az 1913–14-es tanévben a Miklós Cár Egyetem orvosi karán összesen 551 hallgató 
tanult: nemesi származású 15 fő, kirgiz 5 fő, kalmük 1 fő, örmény 10 fő, török 3 fő, zsi-
dó 26 fő (a jól ismert zsidó övezethez képest); telepes (német) 22 fő (az ismert német 
túlsúlyhoz képest). Az 1897. évi első összoroszországi népszámlálás szerint a Szarato-
vi kormányzóságban 2965 zsidó élt, ami a kormányzóság lakóinak mindössze 0,1%-a. 
Csupán Antonnak, ennek a kis falunak több lakója volt.

Kutatásom célja, hogy antoni illetőségű lakost is találjak, de az antoni iskolában sajnos nem 
tanították az oroszt, innen a negatív eredmény. A legközelebb (Antontól három kilométerre) 
lakó diák az Ahmat települési paraszt fia, Pancsurin Vaszilij Szemjonovics volt (sz.: 1884-ben).

Fentiekkel a régi hatalmat jellemeztem vázlatosan, hogy az olvasó összehasonlíthas-
sa őket az új „népi” hatalommal.
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Bár „forradalomnak” nevezem az 1917. év eseményeit, ugyanakkor meggyőződésem, 
hogy amiről beszélünk, nem volt más, mint egy sor nyugati állam segítségével végrehajtott 
katonai hatalomátvétel. Az utóbbi időben gyakran vetítenek egy filmet, amely az októberi 
forradalom felelősségét Németországra hárítja. Évente többször is láthatunk egy 5 milliárd 
birodalmi márka átvételéről szóló papírt Uljanov Lenin aláírásával. A film gyakori lejátszásá-
val azt kívánják bizonyítani, hogy tisztátalan dologról van szó. Az amerikaiak által irányított 
német tv azt sugalmazza, hogy a német császár akkoriban terroristákat pénzelt. Ezt a verzi-
ót jól egészítik ki a közismert, lepecsételt német vonatok. De a 30 fős lenini meg a 160 fős Na-
tanszon-Martovszkij filmrendezők által bemutatott vasúti kocsi mintha kevés volna egy ka-
tonai hatalomátvételhez. Még ha figyelembe vesszük is a forradalom vezérének zsenialitását.

Ez a kép azonban kiegészül, ha az Amerikából érkezett több tízezer cárellenes harcost 
is számításba vesszük. Akkoriban az USA-ban kétmillió oroszországi gyökerű zsidó élt: 
emigránsok és a katonai szolgálatot elkerülők. Hajószámra érkeztek a forradalmárok Pet-
rográdba és Vlagyivosztokba, hogy megdöntsék a gyűlölt cárt. Valaki fizette ezeket a hajó-
kat meg a hozott fegyverzetet, meg a piszkos munkát, mellyel orosz állampolgárok millióit 
pusztították el. Az is felettébb érdekes, hogy a szovjethatalom első éveiben a vörös propa-
ganda a világ minden kapitalistáját és imperialistáját szidalmazta, kivéve az amerikaiakat.

A bolsevik jelszó – „győzelemre visszük a világforradalmat” – megfelelt a zsidó 
bankároknak, ezért finanszírozták a forradalmat. Nem sajnálták a pénzt, csakhogy el-
takaríthassák az útból a két nagy konkurenst, Németországot és Oroszországot.

Aztán végre győzött a várva várt februári forradalom. Az Ideiglenes Kormány meghir-
deti a „Szabadság Kölcsönt”. Vajon ki írja alá, kinek kell az új típusú szabadság a cár nél-
kül? Rotschild Londonból, Schiff bankár Amerikából, zsinagógák, zsidó vállalkozók stb. 
Vajon mi érdeke lehet a bankároknak, ha forradalom tör ki egy idegen országban? Mert 
„a győzelemmel végződő háború” volt a követelésük. Az orosz muzsik felhasználása, Né-
metország megsemmisítése, a fegyverek eladásából származó búsás haszon. A februári 
forradalom nem oldotta meg a nép problémáit. A hadseregben és az iparban folytatódott 
a válság. Oroszország-szerte ingyenesen terjesztették a „Pravdát”. A bolsevikok azon dol-
goztak, hogy megbénítsák a hadiüzemeket. Hatalomra kerültek a mensevikek és a szoci-
álforradalmárok, az eszerek, őket később a „munkapárti” Kerenszkij váltotta. A fronton 
elszenvedett kudarcok, a „Minden hatalmat a szovjeteknek!” jelszóval megrendezett fél-
milliós pétervári tüntetés tovább gyengítették a fennálló államrend pilléreit. Kornyilov-
nak nem sikerült a hatalom visszaállítása. Mindez október 25-én ért véget azzal, hogy a 
bolsevikok fontos objektumokat és intézményeket foglaltak el, beleértve a Téli Palotát is.

Még nem értek véget a harci cselekmények, amikor a bolsevikok második kongresszusa 
már kihirdette a szovjetek hatalomátvételét, a békéről és a földről szóló dekrétumot. Ma, ki-
lencven év elteltével jól látható az intézkedések kalandor volta. A parasztság nem hogy kapott 
volna, de el is vesztette mindazt, amiben része volt a cár alatt. A kongresszust persze össz- 
oroszországinak nevezték, ám a teremben ülők inkább csak az „északi fővárost” képviselték.

Ahogy a bűnszövetkezet csalással jutott hatalomra, ugyanúgy csak hazugsággal és terrorral 
tudott hatalmat gyakorolni az ország felett. A hatalomvesztéstől való rettegés határozta meg az 
állam bel- és külpolitikáját. Nem azért semmisítették meg emberek millióit, mert valamit tet-
tek az állam ellen, hanem azért, mert más társadalmi osztályhoz tartoztak. A tankönyvekben 
szereplő „osztályharc” nem tárta fel a népirtás valódi nagyságrendjeit. Amikor minden idők 
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kormányai a társadalom széles tömegeire akartak támaszkodni, a bolsevikok csakis a deklasz-
szált elemekre támaszkodhattak. Nekik szólt a megszámlálhatatlanul sok elkobzásról, lefoglalás-
ról, kisajátításról, államosításról szóló távirat (ami egyszerűbben szólva a büntetlen rablást jelen-
ti). Előírás volt az új hatalom ellenségeivel szembeni kegyetlen, forradalmi szigorral való leszá-
molás, a helyszínen történő lelövetés, likvidálás, foglyul ejtés (gyilkolni, gyilkolni és gyilkolni).

Mivel Oroszország lakosságának 80%-a földműves volt, ezért az új kormány első dek-
rétuma a földről szólt. A bolsevikok a földet elvették a földtulajdonosoktól és szétosztot-
ták a szegények között: ezzel bebiztosították maguknak a szegények támogatását. A dek-
rétum gyakorlatilag csak a Sztolipin-féle reformokat húzta keresztül, hiszen azt megelő-
zően a szegény rétegek birtokolták a szóban forgó földet. A reformok célja az volt, hogy 
az alacsony termelékenységű mezőgazdaságot hatékonnyá tegyék. A sztolipini refor-
mok jól működtek. A dekrétum a parasztságot ismét koldusbotra juttatta.

A dekrétum nélkül a forradalmat (hatalomátvételt) nem lehetett volna véghezvinni. 
A parasztság számára a dekrétum volt a horogra tűzött csali. Mihelyt Oroszország rá-
harapott, pusztulásra ítéltetett. Természetesen a társadalomnak csupán a kisebbik része 
hitt a bolsevikoknak. A bolsevizmussal nyíltan szembeszálló másik rész börtönbe került.

1917-ben országos mezőgazdasági népszámlálás volt, amely jellemzi a korabeli mező-
gazdasági állapotokat. A népszámlálás eredményei azt mutatták, hogy a meghatározó föld-
művelési és állattenyésztési ágazatokban az egyéni parasztgazdaságok vitték a vezető sze-
repet. 34 kormányzóságban a földművelésnek átlag 7,7%-át, az igavonó állattenyésztésnek 
pedig 3,5%-át tette ki a nagybirtokok részaránya. Ez az eredmény a nagybirtokok színvona-
las technikai ellátottságának volt köszönhető. Az összeírás eredményei arról tanúskodnak, 
hogy a földesúri birtokok nem játszottak jelentős szerepet Oroszország mezőgazdaságában. 
A „Le a földesurakkal!” jelszó azért kellett a bolsevikoknak, hogy kirabolják a parasztságot.

Miként hatott a földről szóló dekrétum az oroszországi németségre?
A németek tehetősek voltak. Összesen négymillió hektár földjük volt, a Sztolipin- 

féle reformok idején pedig újabb ötmilliót vásároltak fel. „Az I. világháborút megelőzően a 
németségnek 14 millió hektár földje volt. Ebből 2,2 millió a volgai németeké, 4 millió a Balti kor-
mányzóságokban élőké … a kétszázezer főnyi volhíniai németeknek (Ukrajna) pedig a német ada-
tok szerint 300 ezer, az orosz adatok szerint viszont 700 ezer hektár földjük volt.” [55.] A dekré-
tum megfosztotta őket ettől a földvagyontól. Ezért, érthető módon nem tudták szeretni 
az új hatalmat: csomagoltak és még 1920 előtt mintegy százezren elhagyták az országot.

Az iskolai tankönyvek nem mutatták be igazán, mi is az a Népbiztosok Tanácsa, ezért 
az olvasó számára érdekes lehet az alábbi lista [26.]:

1 A Népbiztosok Tanácsa elnöke Uljanov (Lenin) orosz 
2 Külügyi Népbiztos Csicserin orosz 
3 Nemzetiségi Népbiztos Dzsugasvili (Sztálin) grúz
4 Legfelső Gazdasági Tanács Elnöke Lurje (Larin) zsidó
5 Gazdaság Helyreállításának Népbiztosa Slichter zsidó
6 Mezőgazdasági Népbiztos Prosjan örmény
7 Állami Ellenőrzés Népbiztosa Lander zsidó
8 Hadsereg és Hadiflotta Népbiztosa Bronstejn (Trockij) zsidó
9 Állami Földtulajdon Népbiztosa Kaufman zsidó
10 Társadalmi Munka Népbiztosa Smit zsidó
11 Közellátási Népbiztos Kniggiszen (Lilina) zsidó
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12 Művelődési Népbiztos Lunacsarszkij (Mandelstam) orosz
13 Vallásügyi Népbiztos Spicberg zsidó
14 Népbiztos Alfelbaum (Zinovjev) zsidó
15 Társadalomhigiéniai Népbiztos Anvelt zsidó
16 Pénzügyi Népbiztos Gukovszkij zsidó
17 Propagandaügyi Népbiztos Koren (Bolodarszkij) zsidó
18 Választási Népbiztos Radomiszlszkij (Urickij) zsidó
19 Igazságügyi Népbiztos Stainberg zsidó
20 Kiürítési (Evakuációs) Népbiztos Fenigstajn zsidó

Még egy megjegyzés: Lenin anyja (Maria Blank) zsidó volt, ezért a zsidó hagyomány 
szerint maga Lenin is zsidó. Ha valakinek a kalmük nemzetiségű Lenin jobban tetszik, 
tartson ki a véleménye mellett, én mindössze a kutatót idézem.

Javaslom az olvasónak, időzzön el kissé a lenini kormány névsoránál. A neveket fi-
gyelve ugyanis az ember más megvilágításban kezdi látni a hivatalos történelemírást. 
A szovjethatalom első lépései a vörös terror, a papok, katonatisztek, értelmiségiek, a 
kozákság, a gazdagok stb. ellen történtek. Az új hatalom ezekben a társadalmi rétegek-
ben ellenállást, ellenséges érzelmeket, gyűlöletet látott, ezért kedvenc dala volt „A régi 
rendet alapjáig leromboljuk”. S itt nem Miklós cár szobraira gondoltak, hanem a val-
lási parancsolatokra. Elvégre a „Ne ölj!” helyett ők az „Öld meg, mert jobban él, mint 
te!” változatot javasolták. Öltek is, milliós nagyságrendekben. Lerombolták a kultúrát 
és az írásbeliséget. S a rombolás egyaránt irányult objektumokra (emlékművek, temp-
lomok), valamint a kultúra letéteményeseire (írók, tudósok, papok).

Mivel a muzulmán népek arabul írtak, számukra új írásjeleket találtak ki. Először la-
tin betűs ábécét, később már cirill betűset vezettek be. 1935-ben apám Bakuban dolgo-
zott, így a munkakönyvébe az Olajbányászati Vállalat neve latin betűkkel van beírva.

Ha a fenti kormánynévsort nézzük, egészen más színben látjuk a Volga-vidéken 1921-ben 
és 1933-ban, valamint az Ukrajnában 1933-ban dúló éhínséget. Ugyanis e két régión keresz-
tül – melyek az egész országot ellátták gabonával – mesterséges éhínséget lehetett előidéz-
ni Oroszországban. Megtörni a népi ellenállást, rabságba dönteni az embereket, hogy belő-
lük legyenek a jövendő világforradalom katonái – ez volt a lenini kormányzat fő feladata.

Vajon mit várhatnak az oroszok, németek, s rajtuk kívül Oroszország népeinek százai 
egy olyan kormánytól, melyben a tagok többségét zsidók teszik ki? Semmi jót. „Minden 
hatalmat a népnek!” – ez volt azokban a napokban a fő jelszó. Felosztották egymás között 
a hatalmat, politikai beállítottságuktól függetlenül az egyes posztokra a saját embereiket 
nevezték ki. Egy petrográdi metodista tiszteletes elmondása szerint a kormány személyi 
állománya 16 oroszból és 371 zsidóból tevődött össze, utóbbiak közül 265-en külön hajón 
érkeztek New Yorkból. Robert Wilton, a „Times” riportere, aki 17 évet élt Oroszország-
ban és tanúja volt a történteknek, közli, hogy az 556 főből, akik a kormányzatban külön-
böző tisztségeket töltöttek be, 447-en zsidók voltak. Tengernyi könyv és cikk szól arról, 
miként váltották le, távolították el, üldözték és végezték ki a zsidókat 1937-ben.

Ezzel kapcsolatban érdekes statisztikai adatok állnak rendelkezésre. „Az 1959-es 
népszámlálás szerint az ország 208 millió 828 ezer főt számláló lakosságából 2 millió 268 ezer 
volt zsidó, ami az összlakosság 1,1 százalékát teszi ki. Ehhez képest a tudományos kutatók 
11, a jogászok 10,4, az orvosok 14,7, az írók és újságírók 8,7, a művészek 7 százaléka volt zsi-
dó származású. Ezek az arányok egészen a Szovjetunió összeomlásáig fennmaradtak”. [26.]
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Gyakran hallottuk az iskolában „Végy példát Arkagyij Gajdarról! Tizenhat éves korá-
ban már ezredparancsnok volt!” De ennek oka nem az illető érdemeiben volt, hanem a 
nemzetisége volt megfelelő. Ám sokáig tartott, míg erre rájöttem.

Az 1917 novemberében kikiáltott népek egyenlősége és önrendelkezése önálló álla-
mok létrehozására a gyakorlatban nem valósult meg. 1918-ban Breszt-Litovszkban bé-
keszerződést írtak alá. Németországnak nem voltak területi követelései és jóvátételi igé-
nyei. A szerződés értelmében az egykori cári birodalomból kiváltak az alább felsorolt, 
függetlenségüket kikiáltott államok. Finnország, Lengyelország, Észtország, Lettország 
és Litvánia a német hadseregre támaszkodva tudták megőrizni szabadságukat; Ukrajna, 
Belorusszia, Örményország, Grúzia és Azerbajdzsán viszont nem tudták elérni céljaikat. 
Mihelyt Finnország kikiáltotta függetlenségét, a bolsevikok máris betörtek az országba 
és elfoglalták Helsinkit. Von Mannenheim finn tábornok kérésére 1918. április 3-án a né-
met hadsereg partra szállt Hankonál, és április 12-én felszabadította Helsinkit. Finnor-
szág elvesztése után az újjáalakult Vörös Hadsereget Trockij a balti országokra dobta át. 
1918. november 29-én, még a breszti békekötés előtt, kikiáltották Észtország függetlensé-
gét, melyre Trockijnak más elképzelései voltak. November 29-én Észtországban, decem-
ber 14-én Lettországban és rögtön Litvániában is kommunista kormányokat alakítottak. 
December 17-én Rigában nyilatkozat jelent meg, hogy ezután Németország következik. 
1918. november 11-én véget ért az I. világháború, december 17-re pedig már egy új vi-
lágháború van tervbe véve. A bolsevikok, miután Oroszországban magukhoz ragadták a 
hatalmat, szemmel láthatóan megrészegültek a sikertől, és úgy képzelték, most már Eu-
rópával is megbirkóznak. Németország sürgősen a balti államok segítségére sietett és ki-
űzte területükről a Vörös Hadsereget. A balti országok védelmében nem csak a német 
reguláris erők vettek részt, hanem a felkelők nagy létszámú különítményei is.

Ukrajna 1918. február 9-én kiáltotta ki függetlenségét, 1921-ben területét Lengyel-
ország és a Szovjet-Oroszország a „Rigai béke” értelmében felosztotta. Az 1918. május 
28-án megalakult Örmény Köztársaságot 1920-ban Szovjet-Oroszország és Törökország 
osztotta fel egymás között. Az ugyancsak 1918. május 28-án megalakult Azerbajdzsáni 
Köztársaságot két évvel később a Vörös Hadsereg csapatai zúzták szét. Az 1918. május 
26-án létrejött Grúzia segítségnyújtási szerződést kötött Németországgal. A Kress von 
Kressenstein tábornok vezette német csapatok a grúzokkal közösen vették fel a harcot a 
török intervenció ellen, s így megakadályozták Tiflisz (ma Tbiliszi) elfoglalását. 1921-ben 
a bolsevikok megtörték a grúzok ellenállását: a Kaukázus szovjet területté vált.

A fentiekben leírtakat időrendbe szedtük, így nem adnak magyarázatot az esemé-
nyekre. Részletekre csak Azerbajdzsán vonatkozásában van szükségem, ugyanis Baku-
ban sok Antonból származó német élt.

A nyugati arcvonallal ellentétben az orosz hadsereg igen sikeresen harcolt a kaukázu-
si fronton. Elfoglalta Erzerumot, Vant, Bitliszt, Trapezundot, átkelt a Kurd fennsíkon és 
kiverte Perzsiából a törököket, s az ellenség következő veresége sem volt kétséges.

A Kaukázusban aratott győzelmeket sosem hoztam összefüggésbe az orosz hadsereg 
nemzetiségi összetételével, de mindazok számára, akiknek ez nem hagy nyugtot – mond-
ván, hogy a német származású katonákra nem bíztak fegyvert, s csak kisegítő feladatok-
ra használták őket –, volna néhány kérdésem. Nem sok-e százezer német katona kisegí-
tő feladatokra? Nem sok-e, hogy negyvenezer német katona holmi kisegítő feladatokért 
megkapta a „Cárért és a Hazáért” kitüntetést? Az antoni illetőségű katonák elestéről szóló 
értesítésekben nem krumplihámozásban, hanem harcokban tanúsított hősiességről írtak.
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A Baratov tábornok vezette hadtest 1917. júniusban, 130 kilométerre Bagdadtól meg-
szakította támadó hadműveleteit, 1917. december 2-án (15-én) pedig fegyverszünetet ír-
tak alá, és az orosz hadak megkezdték a kaukázusi front elhagyását.

A kaukázusi népek politikailag Oroszország kötelékében találták magukat (lehet, a 
népek börtöne kedvesebb volt számunkra, mint az Oszmán Birodalom). Amikor a bolse-
vikok szétkergették az Alkotmányozó Nemzetgyűlést, a Kaukázus megértette, kivel van 
dolga, és a különválás elkerülhetetlenné vált. Az Oroszországtól való különválás szabad 
kezet adott a török hadseregnek, s az megkezdte a hadműveleteket. A török hadsereg és 
a kurdok támadása együtt járt az örmény lakosság tömeges lemészárlásával. Ám a bakui 
olaj fontos volt a nyugat számára, és „segítséget nyújtott”. A grúzok behívták a némete-
ket, akik háromezer katonával Potinál partra szálltak. A bakui szovjet behívta az angolo-
kat, akik ezt szívesen fogadták. 1918. szeptember 15-én a török hadsereg bevonult Bakuba. 
Pár nap leforgása alatt Bakuban 15-35 ezer örményt mészároltak le. A többi nemzetiséget 
kirabolták, illetve zaklatásoknak tették ki. 1918-ban Baku nemzetiségi összetétele az alábbi 
volt: 36% orosz, 20% örmény, 20% azerbajdzsáni, 12% iráni, 4% zsidó, 2% grúz, 2% német.

A. Barbie (Berlin, Hellersdorf) családjában élénken élnek a Bakuban 1918 őszén tör-
téntek emlékei. Egyik reggel a testvére és nagyapja kimentek az utcára, ahol egy órát pil-
lantottak meg a földön. Nagyapja le akart hajolni érte, de az unokája még időben leállí-
totta. A sarkon túl egy fegyveres janicsár figyelte őket. Ha felvette volna az órát, a gyerek-
nek levágták volna a kezét. A városszerte kiragasztott hirdetmények szerint a lopásért 
kézlevágás járt. A bakuiak törökök általi kirablásáért nem járt kézlevágás.

1918. október 30-án Törökország elismerte a világháborúban elszenvedett vereségét, csa-
patai pedig elhagyták Bakut. 1918. december 18-án egy angol deszant (30 ezer katonával) 
szállt partra a grúziai Batumban. 1919 januárjában a kormányzó Tomson tábornok elismer-
te az azerbajdzsáni kormányt és hálából félmillió tonna kőolajat szállított el Bakuból. 1919 
őszén az angolok elhagyták Bakut, helyettük olasz csapatoknak kellett volna érkezniük. 
Azonban az olaszoknál kormányváltás volt, így aztán nem jelentek meg Bakunál, az Apse-
ron-félszigeten. 1920-ban Kemal Atatürk megállapodott Leninnel a Kaukázus felosztásáról.

A fentiekről pusztán azért történt említés, hogy felszámoljuk az általunk annak ide-
jén használt tankönyvek hiányosságait.

1917 novemberében és decemberében Szaratovban, más városokban és a németek 
lakta településeken államosították a német burzsoázia vállalatait, folyt a telepesek tu-
lajdonában levő nagyobb objektumok kisajátítása és elkobzása. Ebben az időben kez-
dődtek a „Volga menti Németek” szervezet vezetőinek üldöztetései is.

1918 februárjában Varenburgban (Privalnoje) a német telepesek képviselőinek közgyűlésén 
döntést hoztak, hogy a szovjet kormánynál kérvényezik a Volga menti németek számára az au-
tonómia megadását. Április 25-én távirat érkezett Szaratovba „a néptömegek kezdeményezé-
sének jóváhagyásáról”. A népi gondolat megvalósítására a kormány a nagy tapasztalattal ren-
delkező Ernszt Rojter és Karl Petyina elvtársakat küldi ki. A táviratot I. Sztálin írta alá, aki az-
tán 23 évvel később megszüntette a Német Autonóm Köztársaságot. A Volga menti német te-
lepülések tanácsainak első kongresszusán az önigazgatás bevezetésének szükségességét E. Roj-
ter alapvetően nyelvi problémákkal indokolta. A német települések többségét kitevő tömegek 
csak németül beszélnek, oroszul a burzsoá elemek tudnak. 1919 márciusában a Komintern úgy 
rendelkezett, hogy az összes kommunistát, a volt hadifoglyokat (mindössze néhány tucatnyi-
an voltak) pártmunkára kell küldeni Németországba. Lenin meggyőződése szerint a „világfor-
radalom” akkor győzedelmesedik, ha a kommunisták két országban győznek, Oroszországban 
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és Németországban. Váratlanul Berlinben az egykori cári nagykövetségen az Unter der Linde-
nen megjelent Adolf Abramovics Joffe, s vele együtt még 304 harcos a „fényes jövőért”. A Berli-
ner Zeitung „Vörös zászlók, sok pénz és propagandaanyag Oroszországból” címmel írja: „A kö-
vetség tetején »Világ proletárjai, egyesüljetek!« feliratú vörös zászló lobog”. A berlini szociáldemokra-
ták még pénzért sem engednek a rábeszélésnek. Joffétől rengeteg propagandaanyagot koboztak 
el, majd visszatoloncolták Oroszországba. Lenin a radikálisabb Karl Radeket küldte helyette. 
1919. január 5-én Karl Liebknecht és Rosa Luxemburg a kieli matrózok támogatásával Berlinben 
Spartak-felkelést szerveztek. Kegyetlen utcai harcokat folytattak egészen január 14-ig. A felke-
lést elfojtották, a vezetőket kivégezték. A berlini forradalom bukása után irányvonalát a Kreml 
Münchenben folytatta. A pénz, a propaganda, az Oroszországból érkezett forradalmárok meg-
tették a hatásukat. Bajorország kormánya, élén Johannes Hofman miniszterelnökkel Nürnberg-
be menekült. Bajorországban Max Levin és Jevgenyija Levine vezetésével kommunista tanács-
köztársaság alakult. A Bajor Köztársaság kormányában ugyanúgy nem voltak németek, mint 
ahogy az oroszországiban gyakorlatilag nem voltak oroszok. A dokumentumok szerint csak 
az egyetlen meggyilkolt Kurt Eisnernek (valódi neve Koszmonovszkij) sikerült megállapítani, 
hogy nem egészen két hónap alatt a „forradalom” ügyébe 164 millió aranymárkát fektettek be-
le. Április végéig a bajor tanácshatalomnak a Rudolf Jegerhoffer vezette vörös hadsereg szuro-
nyainak árnyékában sikerült fennmaradnia. A forradalom orosz mintára szerveződött. A sza-
badságjogokat (szólásszabadság, sajtószabadság, vallásszabadság) betiltották, az egyház képvi-
selőit letartóztatták és kivégezték. 1919. május elsején reguláris alakulatok (7500 katona), vala-
mint húszezer bajor önkéntes felszabadították Münchent. Az Oroszországból importált zsidó 
nemzetiségű vezetőket rövid bírósági eljárás után kivégezték. Németország mindössze három 
hétig tapasztalta a vörös terrort, Oroszország és Magyarország viszont gőzerővel és több évig.

Több mint kétszáz, egykori Oktyabrszkijban élt ember lakik ma Berlinben, ahol van olyan 
tér, utca, és Rajnikendorf városházán terem is, amely Ernszt Rojter (Ernst Reuter) nevét vi-
seli. Ernst Reuter zsidó család gyermeke, aki sorkatonaként indult az I. világháborúba, a ke-
leti frontra. 1916 augusztusában súlyosan megsebesült és fogságba esett, később egy Nyizs-
nyij Novgorodtól nem messze fekvő táborba került. Szocialista meggyőződésű lévén, a ha-
difoglyok között tevékenységet folytatott, s kapcsolatba került a bolsevikokkal. Először a né-
met hadifogoly-bizottság elnöke volt Tulában, majd tagja lett a bolsevik kommunista párt 
szekció jának. 1918. április végén a Volga-vidékre küldték a németügyi népbiztosság vezető-
jének. Később Ernst Reuter a Német Kommunista Párt titkára lett, három év múlva megvál-
toztatta bolsevizmushoz fűződő viszonyát, Hitler hatalomra kerülése után pedig Törökor-
szágba emigrált. Törökországban városi kommunális rendszerek kidolgozásával és beveze-
tésével foglalkozott. Politikai pályafutásának tetőpontját 1948-ban érte el, amikor a megszállt 
Berlin polgármestere volt. Sokan ismerik egy berlini gyűlésen tartott beszédét, mely a „Ma 
az egész világ a mi városunkra néz…” szavakkal kezdődött. Ugyancsak gyakran hallhatjuk: 
„Reuter gyakran küldött a falvakba élelembegyűjtő osztagokat”. A kötelező gabonabeszol-
gáltatást 1919 januárjában vezették be, Reuter pedig 1918. október 24-én utazott el Moszkvá-
ba. A Szovjetek Rendkívüli Kongresszusa küldöttjeként utazott oda, és többé nem tért visz-
sza a Volga-vidékre. Ez azt jelenti, hogy nem volt alkalma részt venni a fenti sötét tevékeny-
ségben, ha viszont maradt volna, kétségkívül végrehajtotta volna a moszkvai direktívákat.

Az eddig elhangzottak a bolsevikok tevékenységére vonatkoznak, akik katonai hatalomvál-
tás révén kerültek hatalomra. A törvényes hatalom fennmaradhatott volna az 1917-es alkotmá-
nyozó nemzetgyűlési szavazások révén, a bolsevikok azonban megakadályozták a törvényes  
hatalom létrejöttét. Különösen népszerűek voltak a szociálforradalmárok (eszerek), mivel 
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a parasztoknak földet ígértek. A szavazáskor az eszerek a szavazatok 60%-át, az akkor hatal-
mon lévő bolsevikok pedig 25%-át kapták meg. Antonban született földink, V. G. Fuksz ren-
delkezésre bocsátotta a Szamara város választókerületi jelöltek névsorát, ahol „a Közép-volgai 
német nemzetiségű oroszországi állampolgárok szervezete” a 16. sorszámmal szerepelt [5.]:

1. Slejning Iogannesz Adamovics Szaratov
2. Lonzinger Avguszt Fjodorovics Szaratov
3. Pauli David Davidovics Cjurih község, Nyikolajevszki járás
4. Rotermel Alekszandr Nyikolajevics Podsztyepnoje község, Novouzenszki járás
5. Grossz Ivan Kodratyevics Pokrovszk város 
6. Vajnbender Ioszif Andrejevics Novouzenszk város 
7. Ebergardt Fridrih Karlovics Jekatyerinograd község, Nyikolajevszki járás
8. Arnold Fridrih Karlovics Rjazanovka község, Nyikolajevszki járás
9. Braun Alekszandr Alekszandrovics Panyinszkoje község, Nyikolajevszki járás

Ugyanabban a választókerületben 3. számmal indult a „szocialista forradalmárok és a 
parasztküldöttek kormányzósági tanácsa pártja”. Ebből a listából csak néhány, település-
névvel ellátott jelöltet választok ki, melyek ismerősek Oktyabrszkij város lakói számára.

8. Bogoszlovov Jakov Arkadyjevics Buzuluk város 
10. Baskirov Alekszandr Ivanovics Szamara város
13. Kazakov Kuzma Filippovics Buguruszlan város
18. Arkamobszkij Szergej Ivanovics Bugulma város 

Ezeket az embereket a nép választotta. Ők nem engedték volna meg az éhínséget, pusztítást, 
milliók legyilkolását, Oroszországból történt elüldözését. Az alakuló közgyűlésnek eredetileg 1917 
szeptemberében kellett volna megtörténnie, aztán októberre, majd novemberre halasztották, végül 
1918. január 5-én zajlott le. A nép nagy reményeket fűzött ahhoz, hogy igazságos, népi kormányt 
választ magának. Ezt a reményt Szverdlov bolsevista vezető és egy Zseleznyak nevű dezertőr, 
bankrabló, anarchista matróz zúzta szét. A népi jelöltek a teremben foglaltak helyet, de a közgyű-
lést külföldről pénzelt „útonálló banditák” rekesztették be. Szverdlov (Jankel) további „érdeme-
ket” is szerzett: részt vett a cári család meggyilkolásában, egyúttal ő az orosz kozákság hóhérja is.

A Volga-vidéken 1918-ban kiváló volt a gabonatermés; a parasztság bojkottal vá-
laszolt az alakuló közgyűlés berekesztése miatt az új hatalomnak. Válaszul a bolsevik 
kormány gabonafelvásárlási és -eladási monopóliumot vezetett be, mire a földműve-
sek még kevésbé akarták eladni termésüket az államnak. Ekkor a bolsevikoknak már 
csak egy eszközük maradt: a termés erőszakkal történő elvétele.

A német telepesek jómódban éltek. A szovjethatalom a német falvak osztálytagozó-
dásáról az alábbi véleményen volt: „Az Októberi forradalom a németek lakta településeken né-
pes, gazdag kulákságot talált, mely a lakosság 24%-át tette ki”. [33.]

1919-ben bevezették a beszolgáltatást. A pénz elértéktelenedett. A bankjegyeket nagy méretű 
papírlapokra nyomták és nem vágták el egymástól. Ebben a pénzben a parasztok nem bíztak, in-
kább a cserekereskedelmet részesítették előnyben. Fridrih Paul (sz. 1904) szerint minden vásárlás-
hoz kosárnyi pénz kellett. A vásárolt holmi gyakran kisebb helyen elfért, mint az érte adott pénz.

A forradalom új vadászati formát talált fel, a „burzsujok” vadászatát, így azok élete elviselhetet-
lenné vált a városokban. A folytonos rekvirálások, megszégyenítések, kivégzések szökésre kénysze-
rítették őket. Nemcsak külföldre szöktek, hanem falura is, ahol aztán lesújtott rájuk „a forradalom 
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büntető pallosa”. Anton községben is élt néhány forradalom elől menekülő ember. Egyikükről, egy 
bizonyos „Ebergart bácsiról” sokat hallottam a családban. Geinc Ebergart orvosként dolgozott a 
Szentpétervár melletti Carszkoje Szelóban. Amikor a cár afrikai kutatóexpedíciót szervezett, azon-
nal jelentkezett hajóorvosnak. A forradalom után két lehetősége volt: vagy külföld, vagy pedig az 
Antonban élő rokonság. Antont választotta, hogy kivárhassa a zavaros idők végét, ami azonban so-
ká váratott magára. Nem akart lebukni, ezért a gyógyítással felhagyott. Cséplőgépet vásárolt, meg 
is kapta érte a megfelelő becenevét a falu tréfacsinálóitól. A politikai megtorlások idején aztán nyo-
ma veszett. Amikor 1941-ben sor került a német lakosság kitelepítésére, „Ebergart bácsi” padlásán 
különös csavart antilopszarvakat, könyveket és más, Afrikából származó holmit találtak.

1918-ban jó volt a gabonatermés, jó volt a beszolgáltatás is, a földművesek ugyanis elsősor-
ban maguknak vetettek. A beszolgáltatást teljesítették, ám újabb és újabb beszolgáltatási külö-
nítmények érkeztek, Lenin pedig egyre küldte a táviratokat: így tovább folyt a parasztság ki-
szipolyozása. 1919-ben már kevesebbet vetettek, mivel a lovak egy része a hadseregnek kellett. 
A határban lábon állt a termés, de a csatározások is a németek lakta területen zajlottak. Gyenyi-
kin tábornok seregét Anton községtől 15 kilométerre megállították, a 10. hadsereg visszavonulá-
sa pedig Anton területén keresztül zajlott. A katonák tömegesen hatoltak be a portákra és min-
den ehetőt magukkal vittek. Nemcsak szilvát és almát, amiből volt bőven, hanem kenyeret, szár-
nyast és egyéb jószágot is. Nagyanyám udvarába beállított két katona és se szó, se beszéd az istál-
ló felé vették az irányt. A nagymama gyorsan átküldte apámat a szomszédhoz. Szerencsére Vi-
gandt szomszéd éppen otthon volt. A katonák már kifelé vezették a lovakat. Amikor meglátták 
Vigandt csekista bőrkabátját, átugrottak a kerítésen, át a patakon, és eltűntek a bokrok között. Ez 
rendkívül szerencsés kimenetelű eset volt. A falu többi lakója azonban szomorú tapasztalatokat 
szerzett a legendás 10. hadsereggel való találkozásokból. Harci cselekmények ugyan nem voltak 
Antonban, de a falu szörnyen nézett ki. Ledöntött kerítések (a kiskapu valahol jóval odébb), kivá-
gott gyümölcsfák (az almát nehéz elérni), a házak, pajták, magtárak ajtaja letépve (a kulcs éppen 
nem volt kéznél). Épp betakarítási időszak volt, a falubeliek otthon voltak, védték javaikat, tar-
talékaikat. Az ország éhínség elé nézett, a termés learatatlanul, a hatóságok pedig tétlenül álltak.

A szovjethatalom fenntartására dollárral fizetett zsoldosokat alkalmaztak. A Szovjet-
unió történetéből teljesen kiiktatták, hogy az oroszországi polgárháborúban Jakir veze-
tésével kínai alakulatok harcoltak (40 ezer katona). Az ötvenes években az iskolai könyv-
tárakban még voltak kínai polgárháborús visszaemlékezésekről szóló könyvek.

A kommunista propaganda azt a rémhírt terjesztette, miszerint az Antant segítsé-
get nyújt a fehéreknek. Az igazság eközben az volt, hogy a fehér hadsereg maga ke-
resett anyagi lehetőséget fegyverek beszerzésére.

Tiszta formában a „polgárháború” egy ország polgárai közt dúló háborút jelent. Jelen 
esetben a sokféle, nagyszámú résztvevő nem felel meg a meghatározásnak: a lettországi 
lövészek, a kínai alakulatok, a csehszlovák hadtest, Ukrajnában pedig a német hadsereg 
stb. Ha pedig mélyebbre ásunk, azt látjuk, hogy a „le a burzsujokkal!” csupán átmeneti 
jelszó, a végleges és legfőbb jelmondat a „Megvívjuk a világforradalmat!”

Az események időrendbe szedve:
1918. március 3-án Oroszország aláírta a breszti békét, elismerve, hogy vereséget 

szenvedett Németországtól.
1918. november 11-én ugyanez történt Németországgal, ami jelként szolgált ahhoz, 

hogy Oroszország több ország ellen is hadba lépjen. A Trockij indította hadjárat nem tit-
kolt végső célja a világforradalom volt. Németország számára világos volt, hogy a balti or-
szágok után majd ő kerül sorra. Így kénytelen volt segítséget nyújtani ezen országoknak.
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A Vörös Hadsereget kiűzték a balti országokból, ez azonban nem tántorította el a 
világforradalomtól.

A világforradalom véghezvitelének következő kísérlete 1920-ban történt. Miután Német-
országban „forradalmi szituációt” idézett elő, a Vörös Hadsereg Lengyelországon keresztül 
a német proletariátus segítségére sietett. A lengyelek Tuhacsevszkij (Trockij embere) hadse-
regét nem az iránti hálából verték szét, hogy a németek 1916 novemberében segítettek nekik 
államuk újraalapításában, hanem mert tartottak az orosz megszállástól. Lengyelország mar-
sallja, J. Pilsudski még tágabban fogalmaz erről: „A civilizált világ közel áll a katasztrófához”.

A világforradalomra tett harmadik kísérlet maga a II. világháború. A hivatalos törté-
netírás fogalmazása szerint „A fasiszta hordák váratlanul megtámadták a békés Szovjet-
uniót stb.” E mondat minden szava hazugság. Németországban az a nemzetiszocialista 
párt volt hatalmon, amelynek semmi köze nem volt a fasizmushoz. Hosszú éveken át Né-
metországban, a Szovjetunióban és az egész világon tisztában voltak azzal, hogy Euró-
pa a háború felé közeledik. A „váratlan” háború küszöbén a békés Szovjetuniónak volt a 
világ legnagyobb létszámú, legerősebb, legmodernizáltabb hadserege. A Szovjetuniónak 
több tankja, fegyverzete és távolsági légi ereje volt, mint a világ többi részének együttvéve.

Nem ártana egy pillantást vetni a „fasiszta hordák” támadásának eredményeire. A 
Szovjetunió megszerezte Romániát, Magyarországot, Bulgáriát, Csehszlovákiát, Lengyel-
országot, Németország egy részét stb. A „világforradalom” szót kivetették szótárukból, a 
„felszabadítás” szóval helyettesítették. Ami annyit jelent, hogy megszabadították a román, 
bolgár stb. parasztot a számára terhes magántulajdontól, cserébe adva nekik a kolhozt.

Európa másik felét a fasizmus alól Amerika szabadította fel, aki egyelőre még nem fe-
jezte be a felszabadítás folyamatát. Amerikának Európa-szerte igen sok katonai támasz-
pontja van, az összes európai kormányt irányítása alatt tartja, de a népesség magántulaj-
dontól való felszabadítása még nem fejeződött be.

A világforradalom harmadik próbálkozását „A folyamat elkezdődött” gorbacsovi ki-
fejezéssel kellene illetnünk. Az elmúlt 60 év során a „felszabadítás” szó erősen megko-
pott és ellentétes jelentésre tett szert. Ha egy lett vagy lengyel állampolgárral akarnánk 
felszabadítása kérdésében vitát folytatni, az kellemetlen következményekkel járna, ezért 
most a „globalizáció” szó van feljövőben. A kezdetben, mintegy száz évvel ezelőtt terv-
be vett „Európai Egyesült Államokból” megkaptuk az „Európai Uniót”.

Az októberi forradalom és a polgárháború során több mint kétmillió állampolgár emigrált 
Oroszországból. Ezek nemcsak földesurak, katonatisztek, értelmiségiek stb. voltak, ezek a nemze-
ti orosz eszme hirdetői voltak. Ezek az oroszok, akik Oroszországban a hazájukat, kultúrájukat, há-
zukat, vagyonukat vesztették el, arra ösztönözték a németséget, hogy nemzeti módon tekintsenek 
a körülöttük zajló eseményekre. Az orosz monarchisták azért egyesültek a német nacionalistákkal, 
hogy felvegyék a harcot a világméretű bolsevik fertővel. A németek úgy fogták fel az oroszoknak 
a zsidó hatalom gaztetteiről szóló elbeszéléseit, mint egy Németországot, a kultúrát és keresztény-
séget fenyegető közeledő veszélyt. A németek előtt nem volt választás: Németország vagy a versa-
illes-i szerződés nyomása alatt, vagy pedig a bolsevik hódítás által fog megsemmisülni. E fenyege-
tés hatására 1920 végén Németországban Sojbner-Rihter (Schneubner-Richter) oroszországi német 
megszervezte az orosz–német népfrontot, melynek a bolsevizmus elleni harc és az oroszok és né-
metek közti örök barátság előfeltételeinek megteremtése volt a cél. Ez a gondolat a világ vezető ha-
talma elleni lázadás volt, és ma is az maradt. Ha valaha mindezt számukra lehetővé teszik, akkor 
5-10 év múlva ők maguk foglalják el a világ vezetőjének helyét. Ezért a Posnerhez hasonló amerikai 
agitátoroknak szörnyen nem tetszik a német nyelv, mely a „farkaskutyák ugatására emlékeztet”.
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Vrangel tábornok tönkrevert hadserege a Krím-félszigetről a Galipoli nevű török sziget-
re menekült, aztán az 1922–23-as években I. Egyesítő Akekszander uralkodó meghívására Ju-
goszláviába ment. 1927. február 1-jén a Novoje Vremja tudósítójával folytatott beszélgetés-
ben kijelentette: „csupán a Jugoszláv Királyság nyújtotta ki felénk a kezét. Míg Oroszország patakok-
ban ontotta vérét a közös ügyért, az összes többi állam egymás után sietett elismerni a vörös erőszakte-
vők hatalmát”. Azok az orosz katonák, akik az elsők között szenvedtek a bolsevizmustól, sok 
európai ország megbízható támaszai voltak a „vörös pestissel” folytatott küzdelmükben. Az 
1923-ban Bulgáriában kirobbant vörös lázadást a gyenge bolgár hadseregnek nyújtott orosz 
segítséggel verték le. A jugoszláv–albán határon pedig orosz kozákok teljesítettek szolgálatot.

Az oroszországi forradalmat mi, németek etnikai tisztogatásnak tekintjük. Míg a cári 
hadseregben a tábornokok húsz százaléka német származású volt, addig a Vörös Hadse-
regben ez a szám – nulla százalék. Az a nemzet, amely a XX. század elején az ország leg-
műveltebb népe volt, a század végén a dolgos kombájnvezetők népe lett.

A továbbiakban Baskíriáról lesz szó, amelynek létrejöttében sok a közös momen-
tum a Volgai Német Köztársasággal, ezért a történetet úgy mutatom be, hogy lehető-
ség legyen az összehasonlításra.

Az 1917-es katonai hatalomátvétellel a bolsevikok ragadták magukhoz a hatalmat. Orosz-
ország népei részéről ugyan nem kaptak széles körű támogatást, de az egyes népek közti ha-
tárok mentén és a kisebbségek között jó esélyeik voltak. A Volga-vidék németjei lelkesen fo-
gadták az „Oroszország népeinek jognyilatkozata” című bolsevik propagandát. Varenburg-
ban (ném. Warenburg, ma Privolnoje) ültek össze és jogaik védelmére megválasztották kül-
dötteiket, akik 1918. április 10-én Moszkvába utaztak. Április 25-én Sztálintól távirat érke-
zett Szaratovba, mely szerint a kormány meg van elégedve a németek döntéseivel. A távirat-
ban volt még egy fontos részlet: Sztálin a gratuláción kívül még két kipróbált elvtársat is kül-
dött, E. Rojtert és K. Petyint. A dolgaikat önállóan szervező németekben ugyanis nem bízott 
meg. Inkább bízott azokban a külföldről jött „kipróbált elvtársakban”, akik egy évvel koráb-
ban még fegyverrel harcoltak Oroszország ellen. 1918. június 30-án a Volga-vidéki német te-
lepülések tanácsainak alakuló ülésén Szaratovban megválasztották a végrehajtó bizottságot, 
valamint annak operatív testületét, a Volgai Német-Ügyi Komisszariátust. 1918. október 19-
én Lenin aláírta a Volga-vidéki Német Autonóm Terület létrehozásáról szóló dekrétumot. 
A német államiság megteremtésének több oka is volt, közülük csak néhányat említek: ke-
nyérgabona csak a Volga mentén, a németeknél termett (abban az időben Ukrajna német 
megszállás alatt volt); a breszti béke; a németek felhasználása a világforradalom érdekében; 
az új hatalom támogatásának biztosítása a kisebbségi érdekek kielégítésével. Így a Szarato-
vi kormányzóságban olyan országrész jött létre, amely közvetlenül Moszkvának volt aláren-
delve. A gazdag területek elvesztése miatt Szaratov persze nem ugrált az örömtől. Moszkva 
viszont elégedett volt döntésével, mert az internacionalista ország építése közben a nemze-
tek közti viszály szításával sikerült megerősítenie hatalmát. A szovjethatalom kibékíthetet-
len ellenségét, a kozákságot pedig a csecsenek felhasználásával gyilkolták halomra. A német 
településeken működő termésbehajtás intenzívebb volt, mint a környező falvakban.

Az első időszakban a Német Autonóm Terület közvetlenül Moszkva alárendeltségé-
ben volt, az utolsóban viszont – az 1937-es alkotmány értelmében – a Szaratovi Terület 
Össz-szövetségi Kommunista (Bolsevik) Pártja Területi Bizottsága felügyelte (A. German).

Abban az időben, amikor a Volga-vidéki németek saját államiságuk problémáival 
foglalkoztak, a baskírok nemzeti mozgalmának vezére, Ahmet-Zaki Validov a vörö-
sök orenburgi börtönében raboskodott. Amikor Dutov atamán kozákjai kiszabadították, 
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visszatért Ufába, hogy létrehozza a baskír kormányt. 1918 októberében Ufában létrejött 
az Össz-Oroszországi Ideiglenes Kormány, hogy megszervezze a bolsevikok elleni har-
cot. Validov e munka részeseként egy baskír hadosztállyal csatlakozott Dutov tábornok 
hadseregéhez. A Vörös Hadsereg elfoglalta Ufát, Validov pedig a seregével a hegyekbe 
menekült. A hegyi levegő, a tél, a pénzhiány, a vezetési vágy stb. arra késztették a tábor-
nokot, hogy tárgyalásokba bocsátkozzon a vörösökkel. 1919. február 18-a volt a baskír 
sereg fogságba esésének napja. Validov megparancsolta, hogy végezzék ki azt a 15 orosz 
katonatisztet, aki megtagadta a szovjethatalomhoz történő átállást. Márciusban a fehé-
rek hadserege támadást indított, és Validov elvtársai egészen Penza városáig futottak.

1919. március 20-án Lenin eleget tett a baskír delegáció kérésének: aláírta 130 járás-
nak az Orenburgi, Ufai, Jeketyerinburgi, Permi és Szamarai kormányzósághoz csatolá-
sát a Baskír Köztársaság keretei között. Miként a Volga-vidék németjei esetében, a felso-
rolt öt kormányzóság nem akart megválni területeitől. A baskíroknak nem voltak váro-
saik, értelmiségük, s az éhínség csak tovább nehezítette a helyzetet. Moszkva a köztár-
saságot az Artyom nevű közismert bolsevik vezette „Baskírsegítség” szervezet által kí-
vánta támogatni. A szervezet iránti bizalom olyan nagy volt, hogy a Cseka (VCSKA) ne-
vű politikai rendőrség különleges alegységei és részlegei voltak alárendeltségében. Mi-
után az Ufai kormányzóság és a Baskír Köztársaság három éven át funkcionáltak párhu-
zamosan, egyesítették őket. 1922. június 22-én fogadták el a Baskír Köztársaságról szó-
ló dekrétumot. A polgárháború befejezése megváltoztatta a központnak a köztársaság-
hoz fűződő viszonyát. A gyors döntéseiről híres Zaki Validov pedig Turkesztánba ment, 
hogy segítse a baszmacsok [felkelők Közép-Ázsiában – a ford.] szovjetellenes harcát. [53.].

Miként a Német Autonóm Terület esetében, a fentebb leírtak Baskíria esetében sem 
kerültek bele az iskolai tankönyvek anyagába.
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AZ ÉHÍNSÉG

Mielőtt belefognánk az éhínség témájába, fel kell tennünk a kérdést, hogy történhe-
tett ilyen a Volga-vidéken a német telepesekkel? Hiszen az itt eltöltött 160 év során gaz-
dag tapasztalatokat szereztek a földművelés, kertészet, állattenyészés, különösen a lóte-
nyésztés terén. Önállóságra és rugalmasságra tettek szert a gazdálkodásban. A körülöt-
tük élő népek sorsa nehezebb volt, mivel a jobbágyságot Oroszországban csak 1861-ben 
törölték el. Mivel a fenti kérdést egyedül nem tudom megválaszolni, az események meg-
világításához tényeket és feltevéseket próbálok felsorakoztatni.

Amikor a Volga-vidéki éhínségről beszélünk, az 1921–1922. évre, főleg pedig 1922. 
március-áprilisára gondolunk. Utóbbi volt az éhínség tetőpontja: a népesség 90 százalé-
ka éhezett és minden negyedik ember éhen halt. Talán még helyesebb volna az 1920 és 
1925 közti időszakot megnevezni, mert ehhez a határvonalhoz a német lakta falvak már 
a háborútól és a mértéktelen beszolgáltatásoktól meggyengülve érkeztek el. Ha a Német 
Autonóm Terület teljesítette a beszolgáltatási normát, akkor újabb, az előzőeknél is na-
gyobb terheket raktak rá. Ezért a Rovnói járásban lakók megkísérelték, hogy a szamarai 
terület alárendeltségébe mennek át csupán azért, mert ott alacsonyabb volt a beszolgál-
tatási norma, mint a német településeken.

Az 1909–1920. években a Német Autonóm Terület 14,5 millió pud gabonát szolgálta-
tott be az államnak. A német települések a Szaratovi kormányzóság 1/8-át, a szamarai-
nak pedig 1/10-ét tették ki. A Szaratovi kormányzóság ugyanabban az időszakban mind-
össze 36 millió pudot teljesített. 

1920-ban aszályos év volt, Moszkva viszont gabonát követelt. Az új beszolgáltatási nor-
ma magasabb volt, mint a bő terméssel megáldott 1919-es évben. Eleinte a szovjethatal-
mat csak a termés érdekelte, s nem a vetési időszak. Az utóbbi években viszont fentről ta-
vasszal avatkoztak be a vetési munkákba, s okoztak ezzel hatalmas termésveszteségeket.

Az 1920-as év beszolgáltatási normáját nem sikerült teljesíteni, s hogy az „bármi áron” 
is megtörténjen, a volgai területekre kiszállt a Popov által vezetett tulai beszolgáltatási 
különítmény. Napirenden voltak a letartóztatások, elkobzások, ártatlan emberek félholt-
ra verése csupán azért, mert eldugott gabonát találtak náluk. A tulai különítmény gaztet-
tei a parasztok szemében hiteltelenné tették a szovjethatalmat. Később a hatóságok ezért 
elítélték a popovi önkényt, de a gabonát továbbra is elvitték a németektől.

Ez idő tájt éppen tavasz volt. Összehasonlításul: a polgárháború idején a kicsiny Né-
met Autonóm Területről 2,3 millió tonna gabonát vittek el, 1913-ban pedig az egész or-
szág 10 millió tonnát exportált. A tulai különítmény rémtetteit Fridrih Paul a következő-
képpen írja le: „A kapu kitárult és az udvaron fegyveres katonák jelentek meg. A parancsnok cso-
portokban indította gabonakeresésre a katonákat, majd egyikük kíséretében bement a házba. Be-
lépve a parancsnok elmagyarázta Fridrih apjának, hogy minden családtagnak 1 pud gabonát hagy 
meg, a többit elviszi. Ha eldugott gabonát talál, mindent magával visz az utolsó szemig. 

A katonák és a parancsnok dühös tekintete arra intette a házigazdát, hogy saját kézbe vegye a kez-
deményezést. Azt mondta, ő csizmadia, s nincs eldugott gabonája. Amije van, azt ő is úgy vette, ott 
van a hombárban, de proletár szolidaritásból megvendégeli a jövevényeket dinnyével. A parancsnok 
még dühösebb lett – ugyan milyen dinnyéje lehet ennek az embernek március elején – de azért pa-
rancsot adott a katonának, hogy hívja be a többieket is. Fridrih felhozott a pincéből két sózott diny-
nyét. Mindkettőt azonnal felvágták és megették. A dinnye rögtön felvidította a csapatot. A parancs-
nok búcsúzóul azt mondta: »Na, gazda, ma szerencséd volt, de legközelebb nem versz át minket.«”
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A korábbi (helybéli) betakarítási brigádok azért mindig hagytak egy kis vetőmagot, a 
tulaiak viszont mindent elvittek. Eljárásukat nemzeti alapon is meg lehet magyarázni: ők 
a gabonát idegenektől, németektől kobozták el és a saját népüknek adták. De vajon inter-
nacionalista alapon meg lehet-e magyarázni, miért nem a németek, hanem messziről jött 
emberek intézték a Német Autonómia beszolgáltatási ügyeit? Az 1921-es év tavaszán is 
kellett volna a vetőmag, de elvették. S amikor a Volga-vidéken már dühöngött az éhín-
ség, Moszkva továbbra is követelte a tartalékok beszolgáltatását.

„1921 júniusában A. Moor, a Szaratov területi végrehajtó bizottság elnöke az Élelmezésügyi Nép-
biztosságban és az Oroszországi Központi Bizottságban jelentést tett az éhínségről, de süket fülekre 
talált. Jelentésében ilyen adatok voltak: »Februártól június végéig a Balceri járás Anton nevű közsé-
gében 510 ember halt éhen. A Panyinszkojei járásból a lakosság 10 százaléka költözött el az éhínség 
elől. Nidermonzsu [Niedermonjou – a ford.] községben egyetlen napon tíz ember halt meg.«” [1.] 

B. Dizendorf, a területi statisztikai hivatal adataira hivatkozva („Az 1921–1922. év 
éhínség áldozatairól” c. cikk) vitatja a fenti adatokat. Számításai szerint 1921-ben An-
ton községben 228-an haltak meg. Nem vitatom az idézett szerzők állításait, csupán 
annyit jegyeznék meg, hogy 1921. december 31-ével az éhínség még nem fejeződött 
be. Egészen áprilisig dühöngött, amikor is megérkezett az amerikai segély.

Hogy valamilyen magyarázatot adjak, hová is tűntek az emberek, idézem egy tu-
dós véleményét: „Sz. Kappesz adatai szerint 1921-ben A Volgai Német Autonóm Területről 
elköltözöttek mennyisége csaknem 1,6-szorosa volt az elhunytak számának”. [45.]

A két történész tehát abszolút számokat ad az olvasónak az 1921-ben Antonban 
éhhalált haltak számáról. Az Anton lakossága létszámát bemutató táblázatból (lásd 
1. fejezet) megállapítható, hogy a község lakóinak száma 1911-ben mintegy három és 
fél ezer, 1926-ban pedig másfél ezer volt. Az 1920-as népszámláláskor háború volt, 
1922-ben pedig sokan elköltöztek, akik 1926-ban esetleg vissza is tértek. Ha kérdez-
hetem, hova lett közben kétezer ember?

Annak a semmiségnek, amit 1921-ben elvetettek, az aszály elvitte a 75 százalékát. 
Amit sikerült betakarítani, azt adó címén vették el és odaadták azoknak, akiknek még 
annyi sem volt. Az újraelosztás az új évre véget ért és beköszöntött az éhezés. Miért hal-
tak éhhalált az emberek a Balceri járásban, azon belül Antonban? Antonban sokan voltak 
iparosok, akik ruhát, lábbelit varrtak, bőrkikészítéssel, takácsmesterséggel foglalkoztak. 
Ők különösen ki voltak téve az éhezésnek. Az iparosok saját ellátásukra vásárolták a bú-
zát, tőlük még azt is elvették. Ha egy paraszt semmit sem vetett, tudatában volt annak, 
mire számíthat, ezért inkább elköltözött. Az iparos ember viszont megbízott saját mun-
kájában, ezért nem költözött el a Volga-vidékről. Grimm községnek, ami a Balceri járás 
legnagyobb német települése volt, 11 ezer fő volt a lakossága. Az éhínséget követően en-
nek a fele maradt meg. A község lakói közül sokan saját műhelyeikben fémmegmunká-
lással foglalkoztak. A Grimm községben történt kannibalizmus eseteit J. Smal írja le [58.].

A bolsevikok a „Földet a parasztságnak!” jelszóval jutottak hatalomra, amit ter-
ménybeszolgáltatás formájában aztán meg is kaptak, mondván, adj oda mindent, 
amit e földön megtermeltél. Mindez nem maradhatott sokáig így, 1921-ben Oroszor-
szág hatalmas területeit borította el a parasztfelkelés. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, 
egyes parasztok csatlakoztak a felkeléshez, hogy megvédjék házukat, családjukat, va-
gyonukat; mások viszont fosztogatásra adták a fejüket. Azonban a szovjet történelem 
mindegyiküket banditának nevezi. Nem szívem szerint való ez a megnevezés, ezért 
inkább felkelőknek nevezem őket, hiszen a felkelés oka a beszolgáltatás volt.
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1921 márciusában Pjatakov vezetésével felkelők nagy serege vonult Anton felé. Egy 
kisebb vörös különítmény beásta magát a falu határában. Mivel géppuskájuk volt, a tá-
madókat közel engedték magukhoz. Amikor elhangzott a tűzparancs, a géppuska le-
adott egy lövést, majd elhallgatott. A felkelők felmorzsolták a vörösöket és elfoglalták a 
falut. Az elesett vöröskatonákat levitték a Volgához, a nyakukba „Utánam, elvtársak!” 
felirattal kis táblát kötöttek és Ahmat községgel átellenben a lékbe dobták őket.

Pjatakov serege nem volt szovjetellenes, nekik az megfelelt. Pjatakov ellenségei a „ko-
misszárok” és a szegények kifosztása voltak. Számukra a gazdagok kifosztása rendben 
volt. Frida Engel így írja le, mi történt a házukban: „Mindenáron olyat kerestek, ami el volt rejt-
ve. A konyhában összetörték az edényeket, a szobában felszedték a padlót. Egyikük fülön fogta Ernszt 
testvéremet és megfenyegette, hogy levágja a fülét, ha nem árulja el, hol van az eldugott holmi. An-
tonban lakó önkéntes segítőik is voltak. Az egyik ilyen aktivista az utolsó lovat is ki akarta vezetni az 
udvarról, a falu lakói azonban nem engedték ki, így aztán kénytelen volt visszavezetni az istállóba”.

Antonban ezt a lázadást „villás–furkósbotos” (Gabel und Knüppel) lázadásnak ne-
vezték, a felkelők többségének ugyanis nem volt rendes fegyvere: villa, kasza, fejsze, 
esetleg vadászpuska. Az általam elolvasott irodalom egységesen úgy tartja, hogy a fel-
kelők a Don mentéről jöttek, amiben nem hiszek, ugyanis ez a fegyverzet a kozákok-
ra nem volt jellemző. Az antoniak közül sokan úgy vélekedtek, hogy a felkelők Aszt-
rahanyból érkeztek, aminek szintén nehezen tudok hitelt adni. A máshonnan érkezet-
teken kívül kisebb helybéli csoportok is voltak a felkelők között.

Fegyveres módszerekkel láthatóan nem volt elég hatékony a felkelők elleni harc, ezért 
odafenn úgy döntöttek, hogy a problémát politikai eszközökkel oldják meg: 1921. márci-
us végén a természetbeni beszolgáltatás terményadóval lett felcserélve. Ezzel eleget tet-
tek a felkelők alapvető követeléseinek, s a felkelés lassan elapadt.

Az 1921-es vetési kampány elakadása (vetőmag híján) kijózanítóan hatott az éhező 
Volga-vidéki németeket megsegítő Rendkívüli Bizottságra. Végre hivatalosan is éhínség-
nek nevezték mindazt, ami a németekkel történt. Szeptember 5-én az éhezőket segítő terü-
leti bizottság közzé tette az éhség ellen foganatosított intézkedéseket, s felhívta a lakossá-
got, levélben forduljon rokonaihoz, ismerőseihez segítségért. A segítségkérésre rendkívül 
gyorsan reagáltak a külföldi jótékonysági intézmények. Elsőként 1920. augusztus 20-án az 
„Amerikai Segélyezési Adminisztráció” [American Relief Administration, ARA – a ford.] 
valamint 1921. augusztus 27-én a F. Nansen, híres sarkkutató által irányított „Nemzetközi 
Gyermeksegítő Szövetség” [International Save the Children Alliance, ISCA – a ford.] indí-
tott akciót. 1914-ben az USA elnöke az Élelmezésügyi Igazgatóság élére a német szárma-
zású Herbert Hoovert (1874–1964) nevezte ki, aki 1929–1933-ig maga is az USA elnöke lett.

A humanista és békeharcos F. Nansen azokban a napokban írta: „Ötmillió font ster-
ling segítségnyújtásra kérjük Európa kormányait, ami mindössze a fele egy modern cirkáló árá-
nak. De a kormányok ezt nem akarják”.

Hoover és Nansen szervezetei gyermekek millióit mentették meg. 1921 végén a Né-
met Autonóm Területen belül 80 ezer, 1922. április elsejéig 158 ezer gyermek, a nyár fo-
lyamán pedig további 181 ezer felnőtt étkezéséről gondoskodtak.

A Volga-vidék egykori németjei, akik Amerikába és Németországba emigráltak, 
magánúton is, valamint a „Hilfwerk der Wolgadeutschen” szervezeten keresztül is se-
gítettek. Az 1919 augusztusában létrejött „Verein der Wolgadeutschen” (I. Schleining 
atya, F. Schmidt vállalkozó) nyolc szállítmány élelmiszert, gyógyszert és ruhát kül-
dött Szaratovba. A Volga-vidék Észak- és Dél-Amerikában élő egykori emigránsainak 



Anton – Oktyabrszkij – Berlin

48

adományait mezőgazdasági gépek és tenyészállatok beszerzésére fordították. A Né-
metországi Vöröskereszt az élelmiszersegélyeken kívül a Volga-vidéki járványok le-
küzdésére gyógyszert és orvosokat küldött (1922-ben kolera, tífusz és malária dúlt).

1921. október 21-én Stettin kikötőjéből kifutott a német szakszervezetek támogatását 
szállító első hajó, melyet 1922 elejéig további 16 hajó szállítmány követett.

Antonban az iskolások 1921. november közepétől kaptak segélyeket az ARA-tól, a felnőt-
tek pedig 1922. március végétől ugyancsak az ARA-n keresztül amerikai magánadakozásból. 
Antonban február–márciusban naponta több ember szenvedett éhhalált. Amikor kihirdették, 
hogy minden felnőtt élelmiszersegélyt kap, hét nappal az amerikai segély kiosztása előtt már 
senki sem halt meg. Az amerikai segélyadag fejenként körülbelül tíz deka élelmiszert jelen-
tett, ami persze kevés volt, de százezreket mentett meg az éhhaláltól. A szovjethatalom kép-
telen volt hasonló gyorssegélyt megszervezni. Érthető, neki az éhínség volt a specialitása.

A nyarat még csak túl lehetett élni az éhező faluban. A kertben volt zöldség, sóska, 
csalán, paréj, aztán ürgét meg halat is lehetett fogni. Ezzel szemben a tél igazi próba-
tétel volt az emberi találékonyság számára.

Az élelmiszersegély búza- és kukoricalisztből és kakaóból állt. Anyám visszaemlé-
kezései szerint az amerikai búzalisztnek kékes, míg a Volzsszkijban őrölt búzának sár-
gás árnyalata volt. Az 1921–1922-es éhínség következtében a Német Autonóm Területen 
mintegy 150 ezren haltak meg – minden negyedik lakos.

Erről az időről nagyon érzékletesen ír Alekszandr Szolzsenyicin: „A Moszkvába áttele-
pült zsidó elit bőséges ellátmányt kapott a zárt élelmiszer-elosztóból. Kaviár, sajt, vaj, sózott tok-
halszelet, ez mind a menü állandó része volt (1920). Az új elitnek minden kizárólagos rendel-
kezésére állt: óvoda, iskola, klub, könyvtár. Az 1921–22-ben éhínség sújtotta a Volga-vidéket és 
a felső elit kísérleti-bemutató iskoláit egyaránt ARA-támogatásból látták el, utóbbiak ebédlői is 
ARA-készletekből részesültek: amerikai reggeli, édes rizskása, fehér kenyér, omlett”.

Vizenmuller (Wiesenmüller) község azon lakói, akik már jóval a forradalom előtt 
Amerikába emigráltak, az ínséges 1922-es évben segítették az otthon maradtakat. Ennek 
ellenére a falu lakossága majdnem a felére csökkent. Az Amerikában élő egykori vizen-
mulleri lakosok hiteles, megbízható adatokat közöltek. 1912-ben a község lakossága 4999 
főből állt, amelyből 1926-ra már csak 2674 lakos maradt.

James Long amerikai tudós így látja az éhínség következményeit: „A németek mintegy 10 
százaléka halt meg – 48 ezer ember! A Volga-vidék német lakossága 21 százalékkal csökkent – 661 
ezerről 520 ezerre. Az emberek ürgével, rovarokkal, sztyeppei teknőssel, fűvel táplálkoztak… A me-
nekvést az elköltözésben látták. 1921. augusztus 5-én a londoni „Times” azt írta, hogy egész német 
falvak hagyták el lakhelyüket”. Az 1920-as és 1926-os népszámlálás abszolút számai helytál-
lóak, de van itt egy „de”. Az Oroszországi Föderáció Központi Végrehajtó Bizottsága 1922. 
június 22-i, „A Volga-vidéki németek dolgozó kollektívája összetételében bekövetkezett 
változásokról” című dekrétumában 107 orosz és ukrán lakta települést csatolt a német te-
rülethez; ez volt az úgynevezett területkerekítés. Ezeknek a csatolt falvaknak a segítsé-
gével sikerült elrejteni a világ nyilvánossága elől a Volga menti éhínség nagyságrendjeit.

Az éhezés nemcsak az emberre vonatkozik. A paraszti gazdaság tele van állatokkal, 
melyeket mindennap etetni kell. Amikor egy tehénnek már minden bordája kilátszik, 
még elviselhető. Amikor viszont az állat már nem tud felállni, meg kell hozni a szüksé-
ges döntéseket. Antonban két deszkát dugtak az elgyengült jószág hasa alá, felemelték, 
és ebben a helyzetben etették. Kérdéses volt azonban, mivel etessenek? Az 1921-es aszály 
nemcsak a mezőkön, hanem a kertekben is károkat okozott. Fridrih Paul így számol be 
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erről az időről: „A kukacok elpusztították az alma- és körtetermést, a hernyók meg leették a fák 
leveleit, majd lejjebb ereszkedtek, hátha ott is találnak még ennivalót. A veteményesben a krumpli-
bogár elpusztította a burgonya- és paradicsomtermést. Néhányan a mezőn maradt rozsszalmával 
és rozs gyökerével próbálták etetni lovaikat, de ettől a takarmánytól a lovak elpusztultak. Az 1922-
es évben sok eső esett és a termés is jó volt (hektáronként a 10 mázsát is elérte), viszont a vető-
maghiány és a gyenge lovak miatt keveset tudtak vetni. Antonban szépen termett az alma és a kör-
te, ráadásul ezúttal kártevők egyáltalán nem voltak. 1923. és 1924. megint aszályos évek voltak”.

Ernst Reuter, a Német Autonóm Terület volt vezetője 1918 karácsonyán Berlinbe érke-
zett. Moszkva Németországba küldte, hogy fokozza a forradalmi munkát, élessze a „vi-
lágforradalom tüzét”. A „Tägliche Rundschau” 1921. évfolyam 187. száma „Letartóztatták 
Frieslandot, a kommunisták vezetőjét” címmel kisebb cikket közölt róla. „A márciusi zavargá-
sokban részt vett kommunista vezért, Frieslandot letartóztatta a berlini rendőrség. Valódi neve Ernst 
Reuter. A letartóztatási gyanú szerint 1917–18-ban több bűntényt is elkövetett: gyilkosság, zsarolás, 
rablás… A Volga-menti német kolóniákon a szovjet kormány megbízásából tevékenykedett, különbö-
ző tanúvallomások szerint bűncselekményeket hajtott végre a német telepesek élete és tulajdona ellen”.

Ugyanez az újság április 27-én „A kommunisták vezére gyilkos” címmel tájékoztatja az 
olvasókat E. Reuter tevékenységéről”. „A Volga-vidékről menekült németeknek a rendőrségen tett 
szenzációs tanúvallomása Reuter újbóli letartóztatását eredményezte. Ezek szerint a moszkvai kor-
mány kinevezte Reutert a volgai német települések komisszárjává azzal a megbízatással, hogy az otta-
ni ellenforradalmárokat és földesurakat állítsa át a bolsevikok oldalára. Ha pedig ez nem sikerül, a leg-
kegyetlenebb módszerekkel győzze le őket. A megbízatást Reuter sikeresen teljesítette a rettegés hatal-
mával. Kegyetlenül és a legnagyobb szigorral hadiadót vetett ki a tehetősebb parasztokra, elvette tőlük 
állataikat, házukat, mindenféle javaikat. Ezt sok német telepes, köztük hivatalnokok is, erősítette meg 
vallomásával. Reuter arra kényszerítette a német lakosságot, valamint a német és osztrák hadifoglyo-
kat, hogy lépjenek be a Vörös Hadseregbe. Aki szembeszállt a kegyetlen bánásmóddal, az vérbíróság elé 
került. Szerencsétlen áldozatok százait zárták börtönbe, kínvallatásoknak vetették alá, ejtették túszul, 
többségüket pedig agyonlőtték… Sok esetben Reuter saját kezűleg lőtte agyon német honfitársait, miu-
tán megásatta velük saját sírjaikat. A halálra ítélteknek csak ritkán sikerült megmenekülni. Az egykor 
virágzó Volga menti német kolóniákat majdnem teljesen lerombolta a kommunista rendszer”.

1918 végén, „sikeres” volgai tevékenysége befejeztével, Reutert Németországba vezényel-
ték, hogy propagálja a bolsevik eszméket és győzelemre juttassa a bolsevizmust. Erre a célra 
cári aranyrubelek millióit kapta megbízóitól. Az első kihallgatáson beismerte, hogy a Volga 
menti Német Területen a népbiztosok tanácsának tagja volt, de tevékenysége csak az igazgatá-
si területre szorítkozott. Az ellene felhozott vádakat tagadja”. [21.]

Számunkra, oroszországi németek lévén, ugyancsak érdekesnek bizonyul a Kremlből 
fizetett „vörös sajtó” reagálása. A „Rote Fane” újság 1921. április 27-i, 188. számú példá-
nya „Csapás Oroszországra. Friesland letartóztatásának indokai” címmel közli: „A polgári 
sajtó többsége közölte Friesland elvtárs tevékenységét, aki berlini szervezetünk elnöke és 1917-ben a 
szovjet kormány politikai komisszárjaként működött a Volga-vidéken. Ismertté vált, milyen szörnyű 
indokok alapján tartóztatták le Friesland elvtársat: működése során a gazdag parasztoktól elvette ja-
vaikat, házukat, állataikat, sőt halálos ítéleteket is végrehajtott. E vádakat az oroszországi menekül-
tek terjesztették elő, akik valójában ellenforradalmárok, akiknek az októberi forradalom idején nem 
jól alakultak a dolgaik. Van azonban ennek egy másik oldala is. Friesland elvtárs tevékenysége során 
komisszárként a szovjet kormány utasításait hajtotta végre. Ha őt német bíróság elé idézik, ez azért 
történik, hogy olyan politikai intézkedésekért ítéljék el, melyeket egy idegen kormány képviselője-
ként ennek a kormánynak a területén hajtott végre, ráadásul olyan emberek ellen, akik nem német, 
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hanem orosz állampolgárként szembeszálltak a forradalmi kormány intézkedéseivel. Mi, akik régóta 
ismerjük Friesland elvtársat, meg vagyunk győződve, hogy a Volga-vidékről menekült földbirtoko-
sok Friesland elvtárs vérszomjas tetteiről szóló elbeszélései nem mások, mint nevetséges mesék…”

A „Rote Fahne” 1921. április 29. 192. száma: „Amint hiteles forrásokból tudomásunkra jutott, 
a szovjet kormány emiatt tartóztatott le bizonyos német polgárokat Friesland elvtárs érdekében túsz-
ként, mert ezek az ostoba vádak nem egy magánember, hanem Friesland, az orosz kormány komisszár-
ja ellen hangzottak el. Megbízatásait, amelyeket teljesített, nem ítélheti el egy német bíróság”[21.].

Mindazok, akik szüleik elbeszélései alapján ismerik a történelmet, s nem az „agitátor jegy-
zetfüzetéből” vagy a „milliók egyetemétől” hallottak felőle, levonhatják következtetéseiket.

A nemzetiszocialisták 1933-as hatalomra jutásával Ernst Reuter újra börtönbe került. Ki-
szabadításáért ezúttal befolyásos angol körök léptek fel. Az állami titkosrendőrség (Gesta-
po) Ernst Reuter, Magdeburg városának volt polgármestere a következő vádakkal indokol-
ja letartóztatását: „1916-ban Ernst Reuter orosz hadifogságba esett. 1918-ban Lenin a Volga men-
ti német területek népbiztosának nevezte ki, 1918 márciusában Reuter és Karl Petyin lettországi zsi-
dóval a Volga-vidékre indult. Az 1918. június 18-i lenini ukázban szó szerint ez volt: »Petyin és Re-
uter, a kipróbált kommunisták a német szociáldemokraták azon irányzatához tartoznak, melynek élén 
Karl Liebknecht áll.« A Reuter által vezetett népbiztosságnak a fenti ukáz értelmében fel kellett vennie 
a harcot a földesurak és ellenforradalmárok ellen; mindennemű elkobzás és megsemmisítés kizárólag a 
népbiztosság beleegyezésével történhet. Sok innen menekült német szerint ez a népbiztosság hallatla-
nul kegyetlen volt a német parasztokkal. A tanúvallomások szerint Reuter parancsára a volgai Sental 
faluban tizennégy köztiszteletben álló Volga menti német polgárt lőttek agyon…” [22.].

A brit sajtóban keltett visszhangok másodszor is segítettek Reuternek, hogy elkerülje a 
bíróságot, mire az családostul Angliába költözött. Véleményem szerint a bíróságok egyik 
esetben sem akarták elítélni Reutert. Ez ugyanis a Szovjetunió elleni per lett volna, amely ki-
fosztotta és elpusztította a Volga-vidék virágzó német településeit. Ez volt az első és egyút-
tal utolsó két kísérlet arra, hogy elítéljék a szovjethatalom német parasztság elleni rémtetteit.

Nagyon fontos, hogy a magunk számára tisztázzuk Amerika húszas években betöl-
tött szerepét is. Az ARA nevű amerikai szervezet, amely az éhező Volga menti néme-
teket támogatta, állami intézmény volt, vagyis ezt a támogatást az amerikai adófizető 
nyújtotta. Az oroszországi forradalmat az amerikai magánbankok szervezték. Miután 
Oroszországban megszerezték a hatalmat, megkezdték a különféle értékek elszállítá-
sát az éhező országból. Ily módon a „Kuhn-Loeb & Co.” bank csupán 1921. első felében 
102 millió 290 ezer dollár értékű aranyhoz jutott.

Az amerikai sajtó szerint a forradalom vezérei és szervezői nem nélkülöztek. Egyedül 1920-
ban amerikai és svájci bankszámlákra magánszemélyektől az alábbi összegek érkeztek: Trockij-
tól 11 millió USA dollár és 90 millió svájci frank; Lenintől 10 millió USA dollár és 75 millió sváj-
ci frank; továbbá Zinovjev, Urickij, Dzerzsinszkij stb. Mindegyiküktől több tízmilliós összegek.

A fentiekben ismertetett beszámolón kívül a volgai éhínség időszakáról létezik egy 
másik, „pozitív” írás is, ami a második, 1933-as éhínség idején keletkezett. Ezt az írást át 
meg áthatja „a német paraszt és proletár iránti szeretet”, „Ezek az évek szörnyű, embertelen, 
megismételhetetlen évek voltak. És ahogy visszatekintünk a múltra, látjuk a volgai éhezőknek nyúj-
tott állami segítség nagyságát és jelentőségét. A volgai német körzetek kenyér és vetőmag nélkül 
a pusztuló állatok maradékával nem reménykedhettek az őszi vetésben. De a szovjetek országa, az 
1921-es éhezés idején nemcsak a tavaszi vetést, de még az őszi vetésű táblákat is megnövelte. A Vol-
ga-környék németjei ősszel 540 558 pud vetőmagot kaptak segély gyanánt. A háziállatok megmen-
tésére a kormány 86 000 pud szénát, 100 000 pud zabot és más takarmányt szállított nekik.
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Az országban hatalmas társadalmi mozgalom bontakozott ki az éhező német körzetek és az 
egész Volga-vidék megsegítésére. A segély a leningrádi, moszkvai (Lám csak, hol fészkelték be 
magukat a sikeres gabonatermesztők! – a szerző), szmolenszki, gomeli, brjanszki és más szer-
vezetektől érkezett. Az egész proletariátus támogatta az éhező Volga-vidéket.

Igaz, ha akkor már lettek volna kolhozok és szervezett szocialista gazdaság, az állami és társa-
dalmi segítség jelentősebb eredményeket hozott volna. A szocialista mezőgazdaságban ugyanis tel-
jességgel kizárt, lehetetlen, hogy ilyen mértékű katasztrófák történjenek.

A talaj rossz megmunkálása és az éghajlati és talajviszonyoknak nem megfelelő vetőmag 
miatt az 1922-es évi termés gyenge volt. A rozs 3,61, a búza 2,26, az árpa 2,67 mázsát hozott 
hektáronként. A Volga-környéki német körzetek bruttó termése 1922-ben 4 millió 896 000 má-
zsa volt. Az éhezés ugyan még nem volt teljesen felszámolva, de már létrejöttek a mezőgazda-
ság felemelkedésének bizonyos távlatai.

Az 1922-es és 1923-as tavaszi vetés érdekében az állam újra vetőmagsegélyt nyújtott a leg-
szegényebb parasztgazdaságoknak 235 208 pud búza, 21035 pud zab és 314 174 pud árpa formá-
jában. A helyi állami készletekből pedig 74 000 pud búzát és 25 000 pud árpát adtak erre a célra.

Az 1922–1923-as évi vetés már jobban elő lett készítve, de aszályos év jött, és a termés jó-
val az 1922-es év termése alatt volt. A rozs 1,57, a búza 1,47, az árpa 1,83, a zab 2,08, a köles 
2,32, a kukorica pedig 4 mázsát hozott hektáronként.

Ennek ellenére a gazdaság kissé javult, s az 1923–24-es évi vetést már a lakosság vetőmagjából 
oldották meg. Most már csak a szegényparasztok kaptak az államtól újabb 221.478 pud gabonát köl-
csön formájában. S ekkor a vidék gazdaságára másodszor is lecsapott az aszály. Az 1924-es év termé-
se körülbelül olyan lett, mint 1921-ben a legnagyobb éhínségben volt. A rozs 47, a búza 52, az árpa 
48 kilogrammot termett hektáronként. Csontos kezét az éhínség újra kinyújtotta a Volga-környék felé.

De már nem ismétlődött meg a korábbi pánik. Az elmúlt három év rendszeres állami támogatása 
lényegesen megerősítette a vidék mezőgazdaságát. Az 1924-es aszályt már nem egy háború pusztítot-
ta mezőgazdaság, hanem némileg erőre kapott, ellenálló mezőgazdaság fogadta. A rá következő mező-
gazdasági év pedig már meghatározta a Volga-környék német körzeteinek magabiztos fejlődését.” [33.]

Nagyon kellemes cikk, csupa gondoskodás a német telepesekről, csak az a gond, 
hogy sehogy sem felel meg a valóságnak. Szüleinktől tudjuk: termésbeszolgáltatás, 
termésadó, kuláktalanítás – ezekkel az eszközökkel fosztották meg a vidéket a meg-
termelt javaktól. Ettől a gondoskodástól halt meg a Német Autonóm Területen 150.000 
ember, ettől a gondoskodástól pusztult el Antonban minden negyedik lakos. Az álla-
mi támogatás pedig NULLA volt, összehasonlítva a külföldi szervezetektől és magán-
emberektől kapott támogatással. Tegyük fel, hogy a fentebb felsorolt állami támogatás 
megközelítőleg 1 millió pud volt, ezzel szemben a polgárháború éveiben a Német Au-
tonóm Területről elvitt gabona 37 millió pudot tett ki [1.]. (97. oldal). Mert a bolsevikok 
csak elvenni tudnak, adni – legfeljebb helyet a szögesdrót mögött.

J. I. Muhin, a vörös ideológia mai védnöke a következőképpen magyarázza az éhín-
séget. Ukrajnában bikákkal szántottak, Oroszországban pedig lovakkal. Amikor élelmi-
szer-problémák merültek fel, Ukrajna megette a bikákat, s ezzel vonóerő nélkül maradt. 
Az oroszok viszont nem esznek lóhúst, így a lovak megmenekültek. A végeredmény az 
volt, hogy Ukrajnában kitört az éhínség.

A fenti állításokat a következőképpen kommentálnám. Elképzelhető, hogy szerzőnk 
nem hallott az élelmiszer-rekviráló különítményekről és az oroszországi éhínségről. A 
bolsevikok nemcsak a lóhúsra, hanem az ürge- és patkányhúsra is rászoktatták az orosz-
országi embereket, sőt, a kannibalizmus sem volt ritka abban az időben.
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1922-ben az éhínség egész Oroszországra kiterjedt ugyan, de minden vidéknek meg-
voltak a maga sajátosságai is. A Német Autonóm Területen végzett mértéken felüli és 
rendszeres rekvirálások miatt dúló éhínséget meg lehetett volna állítani, ha abbahagyják 
a lakosság élelmiszer-tartalékainak elkobzását.

Az 1919 márciusában megalakult Baskíria ugyancsak éhezett, de az éhezésnek ott 
csak kívülről lehetett volna véget vetni, mert a baskírok nem foglalkoztak gabonater-
meléssel. A környező kormányzóságok pedig nem akartak Baskíriának segíteni, mert 
az megsértette a korábbi gazdasági kapcsolatokat azzal, hogy tőlük területeket vett el. 
Szterlitamak városban 1922 márciusában 2180 ember halt meg (BOGPU április 5-i köz-
leménye). Áprilisban a német településeken megkezdték az amerikai segélyek kiosztá-
sát. Május közepén Baskíriában azt írták, hogy „az éhínség fokozódik”. Az „Izvesztyija” 
1922. évi 61. száma írja: „A német kantonokból érkező hivatalos adatok tanúsága szerint az év 
során kihalt a népesség 10 százaléka, de a halandóság szinte teljes egészében Baskíriát sújtja, így 
elmondható, hogy a baskírok 15 százaléka már kihalt”.

1922 márciusában a Volga-vidéki éhínség csúcspontján Lenin kampányt szervezett az 
egyházi javak kisajátítására. A pénzt persze nem élelmiszer-beszerzésre, hanem a világ-
forradalom szükségleteire fordították.
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A HÁBORÚT MEGELŐZŐ ÉVEK

A szovjet történelemben két éhínség szerepel, az 1921-es és az 1933-as. S vajon mi történt e 
két évszám között? A terménybeszolgáltatásnak terményadóval történt felváltása nem enyhí-
tett a parasztok terhein. Az élelmiszer-rekviráló különítmények által alkalmazott erőszak he-
lyett a következő feltételt állították a paraszt elé: vagy előállítja a szükséges élelmiszert, vagy 
pedig kuláktalanítják, meghurcolják, mindenéből kifosztják. 1924-ben megint aszály volt, el-
pusztult a vetés 70 százaléka, de a terményadó megmaradt. A gabonabeszolgáltatás 1930-ig 
fennmaradt rendkívüli intézkedésekkel kombinálva, az utóbbiak később tovább szigorodtak.

1929. december 29-én a marxista agrárszakemberek kongresszusán tartott beszédében 
Sztálin kijelentette, „a kulákság kizsákmányoló tendenciáit korlátozó politikánkról áttér-
tünk a kulákságot, mint osztályt likvidáló politikára”. Mire gondolhatott „a világforrada-
lom vezére”, asztalán az alábbi számokkal: 1927-ben a kulákgazdaságok 600 millió pud 
gabonát állítottak elő, a kolhozok pedig csak 80 milliót? A Politikai Bizottság irányelve 
szerint a kulákokat megítélésük szempontjából három kategóriába sorolták:
a) az első kategóriát – az ellenforradalmi kulák-aktívát – minél előbb likvidálni kell kon-

centrációs táborba zárással, nem visszariadva… a legszigorúbb megtorlástól sem;
b) a második kategóriát a kulák-aktíva fennmaradó elemei teszik ki… őket a Szovjet-

unió távoli vidékeire kell száműzni;
c) a harmadik kategóriába a járási keretek közt meghagyandó kulákok tartoznak.

„Az 1930. február és 1931. december közti időszakban 1,8 millió embert deportáltak. Az 1932. ja-
nuár elsejei regisztrációkor 1,3 millióan voltak, vagyis félmillió ember eltűnt. Közülük a legtöbben már 
az első hónapokban meghaltak, egy másik részük pedig szökésben volt. 1933 végén a Kuznyecki-me-
dence bányáiban 4100 telepes dolgozott, ami a bányászok 47 százalékát tette ki. Magnyitogorszkban 
1932. szeptemberben 42.462 deportáltat regisztráltak, ami a népesség kétharmadának felelt meg.” [56.]

A deportálások kivitelezéséhez a rendőrség és az OGPU állambiztonsági szerv támo-
gatására 25 ezer kommunista munkás lett kivezényelve. Az adott téma kutatói által vég-
zett egyes számítások szerint a kuláktalanításnak 8,5-9 millió paraszt esett áldozatul, fe-
leségeikkel, gyermekeikkel, a nagyszülőkkel egyetemben. Az emberek negyedrésze már 
az első hónapokban, további negyedrészük pedig egy éven belül pusztult el.

A parasztság színe-javát kuláktalanították és Szibériába száműzték. A Német Auto-
nóm Területről is több ezer embert telepítettek ki. 1930-ban újra megismétlődtek az 1920-
as események. A betakarítás idején terményadó címén mindent elkoboztak. Akik elége-
detlenek voltak a szovjethatalom intézkedéseivel, azokat kuláktalanították. 1930-ban a 
német területekről kitelepített kuláktalanított emberek első transzportja 1757, 1931-ben 
pedig egy hasonló transzport 13,5 ezer fővel indult útnak Kazahsztánba.

A szovjethatalom hozadéka a falusi közösségekben nem volt más, mint besúgás, feljelentés, 
rágalmazás. Követendő példaként elkezdték a legjobb gabonatermelők rétegét kiirtani. A ku-
lákokat ugyan gyorsan kiirtották, a szovjethatalom iránti elégedetlenséget viszont a következő 
húsz év során az ellenforradalmi tevékenységre utaló 58-10-es paragrafus segítségével irtották. 
Milliónyi embert vádoltak meg ellenforradalmi tevékenységgel. Érdekes megjegyezni, hogy a 
háború utáni első amnesztia révén a tolvajok, banditák, dezertőrök kiszabadultak, az 58-10-es 
paragrafus alapján elítéltek viszont továbbra is a büntetőtáborokban és börtönökben maradtak.

A munkásosztály és a parasztság egyszer csak elkezdte követelni a maga számára az adó-
kivetést és államkölcsönkötvényeket, a nép ellenségeinek leleplezését és megsemmisítését. S ez 
így ment a végtelenségig. Félelmetes méreteket öltött a besúgás. A sajtó nagy teret szentelt egy 
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pionírlánynak, aki a „háromkalászos törvény”, a kalászgyűjtési tilalom megszegése miatt felad-
ta szüleit az államvédelmi hatóságnak, s a törvény értelmében azonnal ki is végezték őket. A sa-
ját szüleiket, rokonokat, falubeli embereket feladó besúgók – Pavlik Morozov, Kolja Mjagotyin 
és még sok ezren – az egész országban példaként lettek állítva a felnövekvő nemzedékek előtt.

A kolhoz nem volt más, mint visszatérés a feudális rabsághoz, csak jóval szélsőségesebb for-
mában. A jobbágy hasznot hozott földesurának, aki ennek fejében eltartotta őt. A szovjethata-
lom éhínségre kárhoztatta a parasztságot, mert abban az időben egyetlen célja a hatalmon mara-
dás volt. A faluról elszállított élelmiszer, a háromkalászos törvény és az emberfeletti adóterhek 
falvaikból való elszökésre kényszerítették a parasztságot. Parasztok milliói voltak kénytelenek 
elhagyni falvaikat, hogy ne kelljen éhen halniuk. De a bolsevikok elfogták őket a városokban.

„A városokat 1928 végétől 1932 végéig ellepték a parasztok: 12 millió paraszt volt szökésben a 
kuláktalanítás és a kollektivizálás elől.

1932. december 27-én a kormány bevezette a mindenkire érvényes személyi igazolványt és 
kihirdette a városlakók számára kötelező lakcímbejelentést; mindennek az volt a célja, hogy »fel-
számolják a társadalmi parazitizmust« és hogy a kulákok »behatoljanak a városokba«”. Az iga-
zolvány akkor volt érvényes, ha volt lakásbejelentés. A hivatalos lakásbejelentő adta a jogot a 
lakhelyre és élelmiszerjegyre. Megjelentek a lakbejelentő szempontjából nyílt és zárt városok. A 
zárt városokban jobb volt az élelmiszer- és áruellátás. 1933-ban 27 millió ember kapott személyi 
igazolványt (gyermekeiket kivéve, a többi 120 millió lakos a szocializmus rabjává vált). A rend-
őrség megkezdte az igazolvány- és lakcímbejelentő nélküliek városokból történő kiűzését.

1933-ban az ország egészében 6 millióra nőtt a halandóság mértéke, melyből egyedül Uk-
rajnára 4 millió halott jutott.

Kazahsztánban a nomád életet élő embereket letelepedett életmódra kényszerítették, minek kö-
vetkeztében elhullottak az állatok, utánuk pedig maguk az emberek is. Ily módon két év alatt az ál-
latállomány 80 százalékát pusztították el. A kazahok megkezdték Kazahsztán elhagyását: 1 millió-
an Közép-Ázsiába, 1,5 millióan Kínába költöztek át” [56.].

A parasztság elpusztítása és rabságba döntése Oroszországnak 20 millió ember életébe került.
Az oroszországi állampolgárokon kívül „a világ proletárjait felszabadító harcosok” 

nagyon sok külföldi állampolgárt is megkaparintottak. 1930 márciusában a Szovjet-
unió Kommunista (bolsevik) Pártja Központi Bizottságának Politikai Bizottsága dön-
tést hozott a külföldieknek az ötéves terv kiemelt építkezéseibe történő tömeges bevo-
násáról. A meghívott dolgozók számát az alábbiakban határozták meg:
– 1929–30: 5000 külföldi szakember;
– 1930–31: 10.000 külföldi szakember.

A szakembereknek két hónapos próbaidőt kellett ledolgozniuk, azután maradhattak, 
illetve szerződést bonthattak. Azok, akik 1937-ig dolgoztak, teljes mértékben belekóstol-
hattak a szocializmusba. 1937. július 25-én, az NKVD „A SZU elleni kémkedéssel gyanú-
sított német alattvalók megbüntetésére irányuló műveletekről” című ukáza értelmében 
előírták, hogy listába vegyék a német állampolgárokat. Akik közülük hadiüzemekben 
vagy az államvasutaknál dolgoztak, azokat öt napon belül le kellett tartóztatni.

Az Emlékezés Könyvében a meghívottak nevei fel vannak tüntetve. De mennyi-
en érkeztek meg, mennyien tértek vissza és mennyien pusztultak el büntetőtáborok-
ban? Erre vonatkozóan nem találtam adatokat.

A külföldi állampolgárokat, a legfontosabb építkezések szakembereit, hirtelen vád alá he-
lyezik és kivégzik. Számomra érthető, ha Smidt vagy Majer szovjet állampolgárokat agyonlö-
vik – nem probléma. De egy német állampolgár ellen, aki egy fontos sztálingrádi traktorgyárban 
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új technológia bevezetésén fáradozik, vádakat koholni és kivégezni! Gondolom, itt egyetlen 
cél van: rettegéskeltés a saját állampolgárok soraiban. A nyugati államok véleményét a Kom-
internen keresztül vették meg. A nyugati sajtó, Németország és Olaszország kivételével, a szov-
jet ipar és mezőgazdaság gyors növekedéséről adott hírt. Hogy ebben az országban éhínség, ter-
ror, kivégzések, koncentrációs táborokba zárás lettek volna, azt nem vették észre.

Az 1931–1932-es években a Német Autonóm Területről mindent elvittek, amit el lehe-
tett vinni. 1932-ben a községi tanácsok húsbeszolgáltatási feladatot kaptak „odafentről”, 
amit a tanács a lakosságra lebontva szabott ki. Ennek értelmében elvették az egyéni gaz-
dák állatait. Természetesen lehet olyan ellenvetés, hogy mindezért hivatalosan fizettek. 
Valóban, rubelben megnevezték azt a számot, amennyi volt az adott tehén értéke, de a pa-
rasztnak ezt államkötvényben kellett átvennie. Ha a család nem tudta megfizetni a kötvé-
nyeket, akkor összeírták a vagyonukat. Ezek a szép színes papírok csak tapétázásra vol-
tak jók. Az állam csak 60 év múlva törlesztette őket, s ahogy az újságok megírták, „szá-
molt el a lakossággal”. Amit pedig a leadott tehénért lehetett venni, az csak egy pohár szo-
tyolára volt elég. Az emberek többségének volt ideje kidobni ezeket az állampapírokat, 
emiatt különösebben nem is aggódtak, ugyanis semmi értelme nem volt őrizgetni őket.

A családra kivetett adó egyes tételei: gabona, hús, tej, vaj, tojás, zöldségfélék stb. Ha 
pedig a család kisipari tevékenységgel foglalkozott, akkor mindezt meg kellett vennie ah-
hoz, hogy adóként leadja. Az 1932-es tél elejére a gabonabehajtók sikeresen teljesítették a 
rájuk bízott feladatot: az élelmiszert elszállították, kezdődött az újabb tömeges éhínség. 
1933. januártól júniusig a Német Autonóm Területen 40 ezer ember halt meg. Az éhező 
kantonok (járások) élén megint a Balceri járás állt. Balcerban szövőipar, Grimmben fém-
feldolgozás, Antonban bőrfeldolgozás, cipőkészítés, malomipar volt a megélhetés forrása. 
Hogy lehet mindebből gabona-, hús- és tejbeszolgáltatás? A kuláktalanításban nemcsak 
máshonnan jött emberek, hanem helybéliek is közreműködtek. Az ilyen akciók aktivis-
tái megkapták az elkobzott javak egynegyedét, míg a háromnegyed rész a kolhozoké lett.

A Német Autonóm Területen folyó szocialista építkezés sikereiről nagyon sokat ír-
tak a külföldi sajtóban. Németországból látogatást tett a német kommunista párt dele-
gációja, amely a Német Autonóm Területről szóló áradozásaival elárasztotta a kommu-
nista sajtót. Ám Németország nem Thälmannt, hanem Hitlert választotta, s ezzel a né-
met járásokban kezdetét vette a kémek és fasiszták utáni kutató munka.

1933-ban Németországban nemzetiszocialista kormány vette át a hatalmat, mely kam-
pányt indított a SZU-ban élő németek megsegítésére. Különböző szervezetek és magánsze-
mélyek adakoztak „a szenvedő németek” javára. Maga Paul von Hindenburg, Németor-
szág elnöke és Adolf Hitler kancellár ezer birodalmi márka adományt nyújtottak. Hatalmas 
összeg gyűlt össze, egyedül a kormány 17 millió birodalmi márkát különített el erre a célra, 
de a SZU elzárkózott a támogatás elől. A szovjet kormány közölte a világgal, hogy országá-
ban nincs éhínség, és a Németországban kibontakozott kampány nem más, mint rágalom-
hadjárat. Ukrajnában több millió ember pusztult éhen, de az európai szocialista sajtó (Né-
metország és Olaszország kivételével) azt írta, hogy „a Szovjetunióban minden nagyszerű”.

Maria Schneider így ír az 1930 tavaszi kuláktalanításról: „A kuláktalanítás azzal kezdő-
dött, hogy be kellett zárnunk a házunkat és át kellett költöznünk a nagyszüleinkhez. Akkoriban 
ugyanis engedélyezték, hogy két család egy tehenet tarthasson. Nagyapám neve szintén szerepelt 
a kuláktalanítási listán. Bőrkikészítő volt, de le kellett adnia négy lovat, egy tehenet és a teljes szer-
számkészletet. Nagyapám mindezt leadta, hazajött, lefeküdt és többé nem kelt fel. A kuláktalaní-
tási folyamat azzal kezdődött, hogy a magtárból az utolsó szemig mindent kikapartak, elvették az 
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összes jószágot, szerszámokat, és megkezdték a személyes holmi elkobozását és értékesítését. Egy-
szer a szomszéd lány áthívott megnézni, hogyan zajlik a szomszédék kuláktalanítása. Amikor be-
léptünk az udvarra, a kiárusítás befejezéséhez közeledett. Egy férfi bottal felemelt egy szoknyát és 
azt kiabálja: „Ki ad érte kilenc kopejkát?” Hétért elkelt. A kuláktalanított család igen nagy volt: az 
apa, anya, hét fiúk a feleségeikkel és mindegyiknek volt két-három gyereke. A családot kihajtották a 
házból, és egy szánba ültették. Utolsónak az egyik fiú felesége jött kifelé csecsemőjével. Az egyik ak-
tivista azzal az ürüggyel állította meg, hogy meg akarja nézni, mi van nála becsomagolva. A bará-
tommal bementünk a házba, hogy megnézzük, hogyan zajlik a házkutatás. A szoba üresen áll, ben-
ne mindössze két, deszkákkal fedett ágy. Az aktivista lerakatta a gyereket az ágyra és elkezdte kita-
karni, kidobálta a pelenkákat, gyerekingeket, a csecsemő pedig sírt. Közvetlenül az ágy mellett áll-
tam és én is sírtam. Az aktivista galléron ragadott és ellökött, mire elestem és még jobban kiabál-
tam. Az aktivista kiment, az anya felöltöztette a gyereket és együtt kimentünk a házból. Odakinn 
beült a szánba és elindultak velük Szaratovba, a vizes, hókásás úton. Egy Balcerból jött aktivista 
azt mondta a többieknek: »Minden második németet kuláktalanítani lehetne«.

Az Antonban kuláktalanított emberek listáját Vekesszer Avguszt vezeti. Bőrfeldolgo-
zó műhelye volt, elvették a házát, vagyonát, őt magát börtönbe zárták. A börtönben meg-
őrült, onnan az utcára tették. Betegen tért vissza Antonba, egy darabig bujkált, majd fel-
akasztotta magát. A Laut bolt tulajdonosát is kuláktalanították. A háza az utóbbi ötven 
év során végig boltként szolgált. Emma Geinc (sz. Baumgertner) mondja, „1985-ben Laut 
boltja ugyanúgy nézett ki, mint 1935-ben”. Kuláktalanították a Dekker családot is: a szü-
lői házból iskola, a fiúk házából pedig 1937-ben szülőotthon lett. Gardt Alekszandr And-
rejevics is (sz. 1883-ban) a kisemmizettek sorsára jutott. A kuláktalanított Rudisz család 
(1929) házából pedig a Sztálingrádi Traktorgyár üdülője lett. A Függelékben szereplő 
fényképen egy antoni ácsbrigád látható, amint 1939-ben az üdülő ebédlőjét építik.

A fentről jövő nyomás kibírhatatlan volt, és a helyi szervek keresték a módját, hogyan 
könnyíthetnének a falusiak sorsán (hogy képesek legyenek adózni). Ilyen könnyítés volt An-
tonban egy bizonyos mellékiparág. Ősszel a betakarítás után a férfiak közül sokan Bakuba, 
az olajiparba mentek fúrótornyokat építeni (akkoriban még fából készültek). A községi ta-
nács ellátta őket a szükséges igazolásokkal, tavaszra pedig keresetükkel hazatértek. Ezen a 
pénzen vették meg azt az élelmiszert, amit adóba leadtak az államnak. Apám 1935-ben Ba-
kuban fúrótorony-építkezésen dolgozott, havi fizetést kapott, amin tudott venni egy tehenet.

A proletár nemcsak diktatúrát gyakorolt, hanem jobb ellátást is kapott, jobban megfizet-
ték. Sz. Kirov Bakuban beszédet mondott az olajmunkásoknak (voltak köztük antoniak is), 
a beszéd sikeres volt, lelkes taps követte. Antonban nem számíthatott volna ilyen sikerre.

A. Hitler „Mein Kampf” című könyvében (1926) a következőképpen jellemzi Szovjet 
Oroszország kormányát: „Nem felejthetjük el azt a tényt sem, hogy a mai Oroszország vezetői 
– ezek a vértől mocskos, aljas bűnözők, az emberiség söpredéke, amely kihasználta a tragikus ese-
ményeknek számára kedvező egybeesését, váratlanul magához ragadta a hatalmas országot, vad 
és véres leszámolást hajtott végre művelt, haladó emberek milliói felett, gyakorlatilag kiirtotta az 
értelmiséget, most pedig, immár tíz éve, az emberiség által valaha ismert legkegyetlenebb zsar-
nokságot gyakorolja. Továbbá azt a körülményt sem felejthetjük el, hogy ezek az uralkodók abból 
a népből származnak, melynek vonásai az állati kegyetlenség és elképesztő hazugság elegyéből 
vannak, és hogy ezek az urak ma jobban, mint bármikor, elhivatottnak tartják magukat arra, hogy 
véres hatalmukkal boldoggá tegyék a világot. Egy pillanatra sem feledhetjük, hogy a nemzetközi 
zsidóság, mely ma egész Oroszországot a markában tartja, Németországban nem a szövetségesét 
látja, hanem azt az országot, melynek ugyanezt a sorsot kell elszenvednie.”
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1928-ban a kivándorolni szándékozó németek előtt bezárultak a Szovjetunió ka-
pui. Moszkvában több ezer kiutazni szándékozó német gyűlt össze, de a GPU egysé-
gei szétkergették őket. A következő hatvan évben a nyugatra vezető út zárva volt az 
oroszországi németek előtt (akiket az Orosz Birodalom hívott meg).

Az első időkben az antoni kolhoz Svab nevét viselte (Iogannaesz Fridrihovics Svab, 
1888–1938., 1924–1930-ig a Volga-menti Németek Autonóm Szovjet Szocialista Köztársa-
ságának Központi Végrehajtó Bizottságát vezette, s a német pedagógiai főiskola rektora 
volt). Halálának éve jelzi az olvasónak, miért nevezték át a kolhozt Ernst Thälmann tisz-
teletére. Az antoni kolhoz megalakulása azzal kezdődött, hogy az összes szarvasmarhát 
összeterelték egy helyen, de azok hozzászoktak a saját istállójukhoz és saját gazdájuk-
hoz. A tehenek nem engedelmeskedtek az új hatalomnak, a kolhozudvar helyett vissza-
tértek az igazi gazdájukhoz. Szemmel láthatóan nekik a régi lakcím jobban tetszett, ott 
jobb ellátásban volt részük. Ami a marhákat illeti, mindez érthető, de hogy van ez az em-
berekkel? Maria Kremer (Berlin; sz. 1912-ben) erre azt felelte: „Aki nem akart dolgozni, 
beállt a kolhozba”. Vajon tényleg annyira rossz volt az a kolhoz? Mit jelentettek a brigád-
vezető által a kolhozparasztnak a munkanap végén behúzott strigulák?

Genrih Gaun (sz. 1910-ben) Bakuban fúrótorony-építkezésen dolgozott. Egyszer politikai 
tájékoztatón az egyik társa megkérdezte az előadótól: „Átlagban mennyit kap egy kolhoztag 
egy munkaegységért?” Na, Gaun Antonból a nővérétől levelet kapott, melyben azt írja, egy 
munkaegységen 125 gramm kenyeret lehet venni”. Az előadó nem válaszolt a kérdésre, elkér-
te Genrihtől a levelet, az pedig összecsomagolta a bőröndjét és éjjelente azt várta, mikor jön-
nek érte. A következő politikai foglalkozáson az előadó mindjárt a levéllel kezdte: „A levélben 
minden helyesen van leírva. Genrih nővére előleget kapott. A végelszámolás akkor lesz, ami-
kor a kolhozban befejezik a betakarítást”. Genrih megkönnyebbülten felsóhajtott, este pedig 
megírta a nővérének, máskor ne írjon kolhozzal és munkaegységgel kapcsolatos dolgokról.

„1926-ban csak Anton község tartozott az Antoni Községi Tanácshoz. A faluban volt szövetke-
zeti bolt, mezőgazdasági takarékszövetkezet, általános iskola és gyerekotthon.

1928-ban Antonban, a malmokon, tejüzemeken kívül volt szíjgyártó műhely, hétosztályos 
iskola, felcser és szülészeti rendelő.” [41.]

1931-ben megnyílt az antoni üdülő. A személyzet főleg antoni illetőségűekből állt, az 
üdülővendégek pedig a Sztálingrádi Traktorgyár dolgozói voltak.

A kolhozrendszer előtt a paraszt maga határozta meg, mit vessen, mikor kezdje a vetést. A 
kolhozvezetésnek ehhez nem volt joga, a járás írta elő neki, hogy mit vessen, és mikor kezdje 
meg a vetést. A vetési időszak legkellemetlenebb része a túl korai vetés volt. Az erdőt még hó 
borította, a földek még sárosak voltak, de a járás már megkövetelte, hogy a vetést kezdjék meg. 
A kolhoz traktora gyenge volt, száraz földön még csak húzott valahogy, de a sárban elakadt, el-
romlott. Amikor pedig a földek felszáradtak és eljött a vetés ideje, a traktor épp javítás alatt állt.

Ez minden tavasszal megismétlődött. S csupán azért, hogy felfelé jelenteni lehessen a vetés 
sikeres megkezdését. A parasztok persze tudták, hogy a vetőmagnak száraz, meleg földbe kell 
kerülnie, de hallgattak, mert az új hatalommal, a kolhozrendszerrel való elégedetlenséget na-
gyon szigorúan büntették. Még a hetvenes-nyolcvanas években is minden tavasszal örömmel 
jelentette a rádió, hogy „ebben az évben a tavalyinál két héttel korábban fejezték be a vetést”.

A kollektivizálás és kuláktalanítás folyamata a Volga-menti Német ASZSZK-ban hét-
mérföldes léptekkel haladt. 1931. július elsejére a falu lakosságának 95 százaléka kolhoztag 
volt, míg országosan ez a szám csak 57 százalékot mutatott. A szabad parasztság újra job-
bágyi függőségbe került, de nem a földesúr, hanem az új népi hatalom jóvoltából. A kolhoz 
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megfelelő formának bizonyult a termés kisajátításához. E körülmény felhasználásával az ál-
lam bármikor, az ország bármely részében meg tudta szervezni az éhínséget. Erre példaként 
szolgál Ukrajna és Kubany, ahol soha nem volt éhínség, de a bolsevikok meg tudták szervez-
ni: katonákkal vették körül az éhező vidéket és onnan senkit nem engedtek ki. Egyetlen kö-
vetkeztetést vonhatunk le: a parasztságot azért irtották, hogy ellenállását megtörjék. A kol-
lektivizálás befejeztével a bolsevikok éhínségre kárhoztatták a parasztságot. Még a kalász-
gyűjtés is meg volt tiltva. Az 1932. évi augusztus 7-i, úgynevezett „háromkalászos törvény” 
lezárta a kollektivizálás folyamatát. 1932 augusztusától 1933 decemberéig a „kalászos tör-
vény” miatt 5400 embert végeztek ki, 125 ezren kaptak 10 évet, több százezren kényszermun-
katáborokba kerültek. A kollektivizálás eredménye: sok millió éhhalált szenvedett ember.

1935. április 8-án meghozták a „gyermekekről szóló törvényt”. E törvény értelmében 12 éves 
kortól a gyermekekre is érvényes volt a Btk. összes paragrafusa, beleértve a halálbüntetést is.

A kolhozok szét tudták verni a paraszti közösséget, az ország ellátására azonban kép-
telenek voltak. Az iparosítás fedezésére a SZU évente 5 millió tonna gabonát adott el. A 
gabonából nem volt elegendő az országban, ezért a fa lett az első számú exporttermék. 
Hogy hozzájussanak a fához, az erdőövezetben kényszermunkatáborokat létesítettek, 
amiket ártatlanul elítélt emberekkel töltöttek fel. A Sztolipin-reformoknak köszönhető-
en 1913-ban Oroszország termelte a világ gabonatermésének negyedét. A kolhozok nem-
csak ezt a termelést pusztították el, hanem azokat az embereket is, akik e termelést előte-
remtették. Oroszország nem tudta magát élelmezni, a búzát külföldön kellett beszereznie.

Az 1930-as évek német településeinek pesszimisztikus bemutatása elkezdi „megerőltet-
ni” az olvasót (1933-ban 40 ezren haltak éhen, ezreket kuláktalanítottak stb.). Vessünk pillan-
tást a német területekre a „szocialista realizmus” szemszögéből, amellyel tele voltak az újsá-
gok abban az időben, „az érem másik oldala” általában ellentétel képet fest a problémáról.

„A Volgai Német ASZSZK a cári Oroszország elmaradott félgyarmati körzetből a Szovjetunió egyik 
élenjáró vidéke lett. A 100 ezer széttagolt múltbéli gazdaságból a Volga-menti Német ASZSZK területén ma 
352 kollektív gazdaság szerveződött, mely egyesíti a dolgozó parasztság 95 százalékát, és felöleli a termőterület 
99,3 százalékát. Ezen kívül 23 országos és 8 köztársasági alárendeltségű nagyméretű állami gazdaság létesült.

A volgai német ASZSZK földjein mintegy kétezer traktor, több mint 150 kombájn és ezernél 
több más mezőgazdasági gép működik. Ez évben a Német Köztársaság 175 autót kapott.

A köztársaság ipari bruttó termelése, összehasonlítva a forradalom előttivel 3,5, a nehéziparé 
pedig 9 százalékkal nőtt. 10 év alatt a Német Autonóm Köztársaság költségvetése 1.200.000 rubel-
ről (1924. év) 2.500.000 rubelre emelkedett (1933. év). Ennek megfelelően emelkedett az egy főre 
eső kiadás is (1924-ben 2,33 rubel, 1933-ban 45,32 rubel). A szociális és kulturális költségvetési 
kiadások összege ugyanezen időszakban 63.600 rubelról 13.425 rubelre emelkedett.

Az Októberi Forradalom előtti írástudatlanság a népesség felére terjedt ki (A forradalom előtt a né-
metség körében 85 százalék volt az írástudók száma. – a szerző). A Német Autonóm Köztársaságban 
a forradalom előtti 194, főleg egyházi-hitközségi iskola helyett a jelen pillanatig 400 iskolát, 3 felsőoktatási 
intézményt, 4 munkásfakultást, 14 technikumot létesítettek, s fejlett ipari tanuló képzési hálózatot hoztak 
létre. Az Októberi Forradalom után a lakosság írni-olvasni tudása (az alsó Volga-vidéken) növekedésnek 
indul, az 1926-os népszámlálás már jelentős növekedést mutat a nemzetiségek körében: a mordvinoknál 
23,2, a kazahoknál 9,5, a kalmüköknél 10,3, a tatároknál 28,9, a németeknél (a Volgai Német ASZSZK-t 
nem számítva) 57,7 százalék stb. A köztársaságnak saját könyvkiadója, színháza, múzeuma van.

A szovjet nemzeti autonómia »a nemzetek önrendelkezési joga, beleértve a különválást is« bolsevik jelszó 
megvalósításának első lépcsőfoka lett. Az autonómia létrejötte a nemzetiségi népekből alkotó kezdeménye-
zést, önállóságot váltott ki, megtanította őket, Sztálin elvtárs kifejezésével élve »saját lábukon járni«.” [32.]
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Hatalomra jutását követően Sztálin nem érezte magát biztonságban, ezért hozzáfo-
gott ellenfeleinek fizikai eltávolításához: Trockij (Lejba Bronstejn), Buharin, Rikov, Kame-
nyev, Zinovjev (Apfelbaum) és kevésbé ismert vezetők ezrei voltak érintve. Ha pedig az 
egyszerű nép elleni meghurcoltatásokról beszélünk, akkor ez a szám milliós nagyságren-
dű. Az 1937-es megtorlások átfogó jellegűek voltak. Elsőként a családfőt érintették a rep-
ressziók, akire rásütötték a „nép ellensége”, „trockista”, „kém” jelzőket stb. Ezt követően 
a család is sorra került: a legjobb esetben kitelepítették őket a házukból, rosszabb esetben 
Szibériába vagy Kazahsztánba száműzték. A megváltozott éghajlat alatt, nyelvismeret hí-
ján, fedél nélkül az idősebb korosztály és a gyerekek meghaltak. A már idősebb gyereke-
ket gyerekotthonba vitték, ahol a jövendő világforradalom katonáivá képezték ki őket.

1937-ben Sztálin az ország vezetőit (a lenini gárdát) vidéken is új emberekre cserélte, 
akiknek nem esett nehezére áthangolódniuk az „internacionalizmusról” az orosz patri-
otizmusra (hogy ezt miért nem nacionalizmusnak hívják, nem sikerült kiderítenem). Az 
egyik ideológiának a másikkal történő lecserélése vagy a háború küszöbén történt, vagy 
Németországban lehetett megfigyelni, ahol az ipari termeléssel együtt gyorsan emelke-
dett a nép életszínvonala is, ami a nemzeti patriotizmus alapja.

1939-ben a Német ASZSZK-ban kiagyalták a fasiszta szervezet elleni pert. Ennek a 
kémszervezetnek a vezetőiként mindenkit megneveztek, aki korábban vezető tisztséget 
töltött be a Német ASZSZK-ban, köztük sokat az értelmiség köréből is. Felhasználva a 
tagkönyvcsere, a trockista-zinovjevista ellenzék és az ellenforradalom felszámolása esz-
közeit stb. leváltották a német autonóm terület és a járások vezetőségének vezetőit (Kri-
nyickijnek, az SzKbP Szaratov Területi Bizottsága titkárának levele a Központi Bizottság 
titkárának, Sztálin elvtársnak). Egyszerűen szólva, a vezetésből a németeket eltávolítot-
ták, számukra csak a kolhoz- vagy sertéstelep vezetői posztokat hagyták meg.

L. N. Sumilova „A Német ASZSZK politikai elitjének sorsa” című előadásában van 
egy felettébb érdekes, a köztársaságot jellemző táblázat:

Funkcionáriusok 
beosztása

1. titkárok 2. titkárok Végrehajtó 
Bizottsági 
elnökök

NKVD 
osztály- 
vezetők 

Állam-
ügyészek

Oroszok 12 7 5 19 5
Németek 8 13 13 - 17
Ukránok 2 1 5 3 1

Mordvinok 1 1 - - -
Zsidók - 1 - - -

Beloruszok - - - 1 -

A valódi vezetők az 1. titkárok és az NKBV osztályvezetők. Tehát a németeket már jó-
val a „hitszegő támadás” előtt eltávolították a vezetésből.

Fasisztákat nemcsak a vezetők között, hanem a diákság soraiban is kerestek.

Baumgertner Alekszandr Fjodorovics 1915. 07. 16-án született, Anton község szü-
lötte és lakója, Balcer kantonban, a Német ASZSZK-ban. Az Engels Német Főisko-
la történelem szakos hallgatója.
Letartóztatták 1936. 06. 25-én.
Elítélték 1936. 08. 05-én a Német ASZSZK NKVD rendkívüli tanácskozásán szovjetellenes  
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szervezkedésben való részvételért, szovjetellenes agitáció folytatásáért öt év szabad-
ságvesztésre ítélték.
Rehabilitálták 1967. 11. 13-án a Szaratovi Területi Bíróság határozata értelmében  
(OF-21813 sz. levéltári bűnügyi dokumentum).
Forrás: Szaratovi Terület politikai leszámolások áldozatainak névsora.

Bármilyen szigorúan is hangzik, de ez a hallgató szerencsés fickónak bizonyult. 1937-ben 
amnesztiát kapott és 1938-ban történelmet tanított az antoni iskolában (Maria Wirfel, Stol-
zenau, 2008). Egy másik hallgató, akinek ugyanilyen volt az ügye, kevésbé volt szerencsés.

Tamplon Paul a Kolima félszigeten egy aranybányában ismerte meg a történelemtudo-
mányt, ahol elvesztette egyik szemét. Gondolom, a fekete kötés a szemén bevésődött Ok-
tyabrszkij város Szadovoje körút lakóinak, a 3. gőzfürdő mellett. Vajon milyen vétke volt 
Paulnak, amiért 10 évet kapott? A tanárképző főiskola egyik tanára német állampolgár volt, s 
a vele való kapcsolatért a csoport összes német hallgatóját különböző idejű büntetésre ítélték.

Közismert, hogy közvetlenül a háború előtt az egész országban bezárták a nemzeti-
ségi iskolákat, csak a Volgai Német ASZSZK-ban folytatódott a német nyelvű oktatás. 
Balcerben volt egy egészségügyi technikum, ahol az egykori végzősök elmondása szerint 
1936–37-ben megkezdődött a német tanárok eltávolítása. A szakirányú tantárgyak okta-
tását ezért oroszul folytatták. 1940-ben az oktatás fizetőssé vált. Anton lakói, Tereza Na-
carenusz és Maria Baumgertner még az ingyenes oktatás mellett, 1940-ben befejezték a 
hároméves képzést. Maria Gardt és Mihail Ganszgorn viszont 1941-ben voltak végzősök. 
Mihail anyja nem tudta kifizetni a tandíjat, ezért a fia nem fejezhette be a technikumot.

A nép nem tudta jól követni a Kreml vezetőinek kacskaringós irányvonalváltása-
it. A német proletariátus tegnap még a leghaladóbb, legszeretetreméltóbb, leg-leg-leg 
volt, majd egyszer csak Németország minden lakója fasiszta lett annak ellenére, hogy 
ők is a szocializmust építették. Ráadásul az ő szocializmusépítésük a társadalmi osztá-
lyok megsemmisítése és a magántulajdon szétlopása nélkül zajlott.

Magam is hallottam Paul Tamplon elbeszélését a lágerélet egy epizódjáról: „A Kolima-félszi-
geten, mint tudjuk, „a tél tíz hónapos, a többi a nyár”. De a láger vezetői – az igazság jól ismert 
harcosai – úgy döntöttek, hogy kijavítják ezt az állapotot. Úgy döntöttek, hogy az igazságtalan-
ság helyreigazítása és az aranykitermelés növelése érdekében meghosszabbítják a nyarat. Ezért 
a patak partján felhalmoztak minden éghetőt. Amikor úgy gondolták, hogy már elég anyag hal-
mozódott fel, jó nagy tüzet gyújtottak, amitől leégett a patak partján növő ritkás erdő is. Termé-
szetesen így részben megvalósult a terv: elolvadt a jég meg a hó. Amikor aztán minden leégett, a 
fagy megmutatta a láger vezetőinek, ki itt az igazi úr. A külszíni aranybányászat télen a Kolimán 
nem terjedt el, muszáj volt a régi föld alatti módszerrel folytatni. A barakkok fűtését sem voltak 
képesek megoldani, de a kolimai éghajlatot meg akarták változtatni. Csak egy területen bizonyul-
tak tehetségesnek: „elvenni és szétosztani”. Hogy az olvasó itt ne a számtani műveletekre gon-
doljon, figyelmébe ajánlom az „expropriáció” [elkobzás, kisajátítás – a ford.] latin szó értelmezését.

Az antoni templom bezárása, s a pap eltüntetése nem szüntette meg a vallásgya-
korlást a faluban. Az istentiszteletet magánházaknál kezdték tartani, úgynevezett 
„testvérek” vezetésével, akiknek nem volt egyházi végzettségük, volt viszont jó Bib-
lia-ismeretük. A vallás gyökeres kiirtása céljából a büntető hatóság nemcsak a „test-
véreket”, hanem a házukat rendelkezésre bocsájtó lakosokat is büntetőtáborba küld-
te. Antonban Amalia Gardt, aki helyet adott az istentiszteleteknek, az azokon részt ve-
vő fivéreivel együtt megkapta az 58. ellenforradalmi tevékenységért járó paragrafust.
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Az országban bezárt és lerombolt vallási szentélyek: „1936. április 1-re csak a 
templomok 28, a mecseteknek pedig 32 százaléka maradt meg. Szertartásvezetőkből 
az 1914. évi 116.629-ből 17.857 maradt meg”. [56.]

Vaganov Samszulla Vaganovics (sz. 1873-ban) Baskír ASZSZK, Tujmazini járás, 
Mullino község, baskír, végzettsége középfok, foglalkozása mulla.
Letartóztatták 1937. 11. 04.
Elítélték az 58-10. paragrafus alapján 10 évre.
Forrás: Baskortosztan (Baskíria) Köztársaság Emlékezés Könyve.

1942. december elején megérkeztek az első munkaszolgálatos nők a Szocialista város-
részbe. Mivel nem volt szálláshelyük, ezért a Mulla-mecsetben állítottak fel nekik eme-
letes ágyakat. Később, amikor az építkezés közelében az asszonyok már kiásták maguk-
nak földkunyhóikat, a megbecstelenített mecsetet felgyújtották.

Maria Snajder így írja le a kuláktalanítást: „A Banceri kanton Bajdek községében laktunk. 
Apám főkönyvelő volt a Kirov nevét viselő kolhozban. 1937-ben letartóztatták és kitalált bűnök miatt 
leültették. A lágerből írt még néhány levelet, aztán nyoma veszett. 1945-ben, amikor magam is szö-
gesdrót mögött voltam az unzsai lágerban, beidézett az NKVD és apámról kezdtek faggatni. Hogy 
könnyebbé tegyem az életemet, azt mondtam nekik: »Anyám szerint meghalt, semmi többet nem hal-
lottam felőle.« Mielőtt Németországba utaztam volna, adatokat kértem apámról a Belügyminiszté-
riumtól. Hamarosan megkaptam a választ, hogy apám ártatlan, és koholt vádak alapján ítélték el.”

Megfigyeléseim szerint, minél magasabb rangú volt az elítélt (még ha nem is volt 
zsidó), annál könnyebb volt a család helyzete. Ibragim Abizbajevnek, Baskíria 1937-
ben kivégzett művelődési népbiztosának családja Ufában továbbra is korábbi állami la-
kásában lakott. 1977-ben a kivégzett népbiztos fiai, Bajrasz Abizbajev, az Össz-Szövet-
ségi Olajfúró Kutató- és Tervezőintézet főmérnöke, és Ibragim Abizbajev, a Baskír Olaj-
ipari Kutató- és Tervezőintézet igazgatóhelyettese régi lakcímén meglátogatták édes-
anyjukat, akinek a Baskír ASZSZK Legfelsőbb Tanácsának elnöke volt a szomszédja.

Az 1980-as évek elején üvegszálas csónakom éves műszaki ellenőrzését az ufai G. Golub-
cov, a Vízbiztonsági Hatóság felügyelője végezte. Ezután el szoktam vinni a Kandri-Kul-tó-
ra, a „Margaréta” turistaközpontba B. Ityakszovhoz vagy a Baskirenergo turistaközpont-
ba N. Pruszovhoz, aki, hallván anyám német akcentusát, németül kezdett beszélni velem.

Családtörténete a következő. Nagyapja ismert osztrák kommunista volt, aki a nem-
zetiszocializmus éveiben kénytelen volt a Szovjetunióba emigrálni. 1939-ben Sztálin 
megbízása alapján ő irányította a népszámlálást. Még a népszámlálás befejezése előtt 
Sztálin kijelentette, hogy az országban 170 millióan vagyunk. De az osztrák kommu-
nista nem fogadta el „a világforradalom atyja” kezéből a pórázt, amiért is kivégezték. 
A családját Moszkvából Ufába száműzték. Ott érte el őket a peresztrojka időszaka, mi-
kor is a Komszomolszkaja Pravdában megjelent egy cikk az 1939-es népszámlálásról, 
mely igazolja Georgij történetének valódiságát.

A meghurcoltak sorsa 1937-ben rendkívül nehéz volt. Maguk építették a lágereket, 
vonták művelés alá az új területeket, lelőhelyeket. Akik túlélték ezeket a megpróbál-
tatásokat, 1941-ben, a német kényszermunkások érkezésekor, azoknak már könnyebb 
volt a sorsuk. A kuláktalanítást elszenvedett Fridrih Gaun Antonból került Vorkutára, 
ahol a kilencvenes évekig élt. A régi lágerlakókat brigádvezetői vagy más „protekciós” 
beosztásokba tették. A háború alatt, amikor a németeknek különösen rossz volt a sora, 
Fridrih a nagy túlélési tapasztalatával úgy érezte magát a lágerben, mint hal a vízben.
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Kemerovo és Prokopjevszka bányáiban, anyám visszaemlékezései szerint, az egysze-
rű beosztásokat a föld alatt és a külszínen az egykori „kuláktalanítottak” látták el. A „ku-
láktalanítottakat” követően a lágerlakók következő nagy csoportjába az 58-as paragrafus 
plusz még valamilyen betű alapján elítéltek tartoztak. Mindössze egyetlen példát hozok fel a 
„semmiért”, de az 58-as alapján hozott ítéletekre. Egyszer két testvér disznót vágott. A szov-
jethatalom olyan húsadót vetett ki, hogy a paraszt kénytelen volt disznókat tartani. A kol-
hozparaszt, akinek volt disznaja, köteles volt az államnak leadni a disznó bőrét (a disznóbőr 
kikészítése hosszú éveken állami monopólium volt). Amikor egy darabon már lenyúzta a 
disznó bőrét, az egyik testvér viccesen megkérdezte: „Mit gondolsz, elég lesz neki a tányér-
sapkára?” (amikor Sztálin sapkában jelent meg valahol, akkor az mindig bőr tányérsapka 
volt). „Elég”, felelte a másik. Este az ünnepi asztalnál, a szomszédok jelenlétében, az egyik 
testvér megismételte a viccet. Éjjel érte jöttek… Egy egyszerű viccért tíz év láger, ez minden-
kinek elvette a tréfálni való kedvét nemcsak faluhelyen, hanem az egész országban is.

A kapitalista világ elleni nagy összecsapásra készülő országnak nemcsak fegyverre, ha-
nem más, elsősorban nem anyagi jellegű dolgokra is szüksége volt. Az orosz társadalom lum-
pen, elbutított rétegei, akik elpusztították Oroszország egykori hatalmát, elitjét; akik a „sárból 
szárba” szökkentek, egy sor elemi hibában szenvedtek. Nekik mindent lehetett, nem ismerték 
a fegyelmet, szabadságról, egyenlőségről, testvériségről hablatyoltak. Nem tudták összeková-
csolni, vezetni a népet a „világforradalom” eszméiért. Emiatt e csoport jelentős része meg lett 
semmisítve. Az ókori Róma hibáit elkerülendő – ahol a rabszolgák összetörték a mezőgazda-
sági eszközöket –, a falvakban megszilárdították a fegyelmet. Bármilyen baklövés, hiba elég 
volt, hogy a parasztot károkozás, szabotázs ürügyén elküldjék valahova „szocializmust épí-
teni”. A kapitalizmus felett győzelmet aratott ország polgárának tudnia kellett, mit mond és 
csinál. Egy példa arra, milyen veszélyek leselkedtek a kolhozparasztra a hétköznapi életben.

A traktorosbrigád számvivője és sofőrje másfél tonnás teherautójukon Antonból naprafor-
góolaj eladására indultak Szaratovba. Megkapták a megfelelő mennyiségű kőolajat (természete-
sen literben) és a literenkénti fix árat. Az ennek megfelelő összeggel kellett visszatérniük. Ha el-
térnek a kiszabott pénzösszegtől, mindkettőjüknek komoly kellemetlenségekkel kellene szem-
benézniük. Egyikük sem először csinálta az akciót, biztosak voltak a sikerben. Ám a veszedel-
mek még hátra voltak. Éjjel kemény fagy volt Szaratovban: a folyékony olaj úgy megkeménye-
dett, hogy késsel lehetett vágni, akár a vajat. A kőolajat nem volt hol felmelegíteni. Visszalépni az 
eladástól és úgy hazamenni, az szabotázs lett volna. Mérleggel az adott áron kilogrammonként 
kimérni veszteséget hozott volna, mivel az olaj könnyebb a víznél. Ha magasabb áron mérik ki, 
az tisztességtelen haszonszerzés lett volna. Szerencsére a piac mellett lakott egy földijük, akinél 
felolvasztották azt a szerencsétlen egykilónyi kőolajat és tapasztalati úton kiszámították egy li-
ter napraforgóolaj súlyát. Hihetetlen, de a megkeményedett kőolajat sikeresen eladták. Amikor 
a hetvenes években többször is hallottam ezt a történetet, észrevettem a mesélő abbéli örömét, 
hogy nem találkoztak a büntető hatósággal. Volt viszont, akinek nem volt ekkora szerencséje…

Baumgertner Georg Andrejevics (sz. 1869-ben), Balcer kanton, Anton település; egyéni gazda.
Letartóztatták: 1937. 11. 30.
Elítélték: 1937. 12. 03., Német ASZSZK NKVD háromtagú bíróság.
Vád: szovjetellenes agitáció
Kivégezték: 1937. 12. 05. A kivégzés helye: Engelsz város.
Rehabilitálták: 1989. 06. 06. Szaratovi területi bíróság.
Forrás: Szaratovi Emlékezés Könyve.
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Bekesszer Fridrih Fridrihovics (sz. 1887-ben), Balcer kanton, Anton település; munkás.
Letartóztatták: 1935. 10. 10.
Elítélték: 1936. 06. 02., Német ASZSZK központi bíróság különleges testülete.
Vád: szovjetellenes agitáció.
Ítélet: 8 év.
Rehabilitálták: 1993. 11. 30. Szaratov Területi Ügyészség.
Forrás: Szaratovi Emlékezés Könyve.

Gardt Mihail Mihajlovics (sz. 1895-ben), Balcer kanton, Anton település; dolgozott: 
Irkutszki Terület, Kujtuni járás, Karimszkoje község.
Letartóztatták: 1937. 10. 28., 57-7., 58-10. paragrafusok alapján.
Ítélet: 10 év javító munkatábor.

Dekker Gotfrid Mihajlovics
Letartóztatták: 1937. 11. 14. Balcer, NKVD Kantoni Ügyosztály
Elítélték: 10 év, szovjetellenes agitáció, Német ASZSZK NKVD háromtagú bíróság.
Forrás: Szaratovi Emlékezés Könyve.

Nacarenusz Andrej Mihajlovics (sz. 1879-ben), Balcer kanton, Anton település, váro-
si tanács, építési osztály, ács
Letartóztatták: Balcer, NKVD Kantoni Ügyosztály; 1938. 03. 27.
Elítélték: 10 év.
Vád: szovjetellenes agitáció, SZU NKVD, szakmai értekezlet, 1938. 08. 05.
Forrás: Szaratovi Emlékezés Könyve.

Sok antoni lakos van, akiknek rokonairól még olyan baljós adatok sincsenek meg, 
mint letartóztatás, vád, ítélet.
Mecker Fridrih Genrihovics – eltűnt 1938-ban,
Pauli Amalia Fridrihovna – eltűnt,
Pauli Tereza Fridrihovna – börtönben halt meg.

A SZU-ban a harmincas években iparosítottak, az elmaradott agrárországot ipari szu-
perhatalommá változtatták. Ennek fő áldozata a nép, elsősorban a falusi emberek voltak. A 
harmincas évek híres építkezései: Dnyeprogesz, Magnyitogorszk, Gorkiji Autógyár, sztá-
lingrádi traktorgyár. Ezek nem csupán hatalmas építkezések, hanem egyúttal hatalmas 
börtöntáborok is voltak. Ez a gyakorlat megőrződött a 70–80-as években is. 1971-ben, a 
Nyizsnyekamszi Gumiabroncsgyár mellett elhaladva, hatalmas plakát tűnt elő „Össz-Szö-
vetségi Komszomol Élüzem Építkezés” felirattal, mögötte háromsoros szögesdrót kerítés, 
a sarkokon őrtornyokkal. 15 évvel később a régi objektum mellett épült a Tatár Atom-
erőmű, ugyanazzal a plakáttal és a Kamszkije Poljani város melletti lágerrel. Ha valaki lá-
tott 20 milliméteres vagy vastagabb gömbvasból hegesztett ketreceket, melyekben az el-
ítélteket szállították a lágerből a munkahelyre, azt rögtön átjárta a tudat, hogy a munka az 
embernek egyúttal méltóságteljes külsőt is ad. A harmincas évek építkezéseinek géppark-
ját és berendezéseit Amerikából szerezték be. Ezeket a beszerzéseket gyakran ugyanazok 
a bankok finanszírozták, amelyek „segítettek” véghezvinni az oroszországi forradalmat.

A Németországi Nemzetiszocialista Munkáspárt (NSDAP) programja a német nem-
zet összekovácsolását tűzte ki célul. Náluk hiányzott az „osztályharc” fogalma, ezért a 
gyárosok nemcsak szóval, hanem pénzzel is segítették a pártot. Az NSDAP a zsidó túlerő 
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ellen fellépő külföldi nagyvállalkozóktól ugyanúgy segítséget kapott, mint az amerikai 
zsidó bankoktól. A zsidó szervezetek ugyanis érdekelve voltak abban, hogy a Hitler ter-
vei szerint kiszorítandó zsidókat majd át lehet irányítani Palesztinába. Miután szövetségi 
kancellár lett, Hitler segített a cionista szervezeteknek a zsidók Palesztinába juttatásában.

Hitler a következő bankoktól kapott jelentős összegeket: „Mendesohn & Co.”, „Kuhn-Loeb 
& Co.”,(ez a bank az 1917-es forradalmat is támogatta), „J. Morgan & Co.” és a „Samuel & Sa-
muel”. Knickerbocker, az akkoriban világhírű amerikai újságíró pontosan megjósolta: „Az 
amerikaiak az európai kontinensen eszközölt befektetéseiket a harcmezőbe fektetik be”. Lord 
Rothermere, a brit médiamágnás 1930-ban a következőképpen értékelte a helyzetet: „Ha fi-
gyelmesebben megvizsgáljuk a politikai hatalom nemzetiszocialistákhoz kerülését, azt látjuk, 
mindez csak előnyöket hoz, ugyanis tömör fal épül a bolsevizmus ellen. Kizárt lesz egy Né-
metországon keresztül az európai civilizáció elleni szovjet hadjárat, mert Európa stratégiai kö-
zéppontjában Németország bevehetetlen pozíciót foglal el” [24.]

Ahogy már szó volt róla, a községi tanács ösztönözte, hogy a falubeliek idénymunká-
ra menjenek, mivel felelős volt a terményadó állami beszolgáltatásáért. Az olvasó figyel-
mébe ajánlok egy hozzávetőleges vezetőségi listát:

30-as évek elnök
titkár

M. Ganszgorn
M. Gardt

később elnök F. Albreht
40-es évek elnök

titkár
F. Gaun
A. Laut

később titkár A. Vigant

A viszonylag nagy népességű Anton községnek kevés szántóföldje volt. Mindez földrajzilag (a 
Volga hegyvidékes jobb partja) és történelmileg (több volt az iparos, mint a földműves) alakult ki.

1928-ban lefektették a kollektív gazdaság alapjait: létrejött a Svab nevét viselő kolhoz, amit 
később kibővítettek és Thälmannról nevezték el. Az Ernst Thälmann kolhoznak kertészettel, 
zöldség-, dinnye-, szőlő-, napraforgó- és cukorrépa-termesztéssel kellett foglalkoznia. A ga-
bonatermesztésen kívül minden sikeresen fejlődött, az antoni dinnye és szőlő pedig mező-
gazdasági kiállításokon is szerepelt. Az Ernst Thälmann kolhoz négy szántóföldi növényter-
mesztő brigádból két állattenyésztő telepből és egy traktorosbrigádból állt. A traktorosbrigád 
Antonban dolgozott, de a Balceri Gépállomásnak volt alárendelve. Birkatenyésztő telep: ve-
zető Genrih Kiszelman, számvivő Emma Baumgertner. Tejgazdaság: vezető Jogannasz Ge-
inc, számvivő Konsztantyin Eiszt. Szántóföldi brigádok: az első brigád vezetője Jogannesz 
Virfel, a negyedik brigád vezetője Karl Baumgertner. Minden szántóföldi brigádnak megvolt 
a maga specialitása, a dinnyeföldeken mindegyiknek megvolt a maga területe. A termés egy 
részét – hagyma, uborka, paradicsom, káposzta – megkapták munkaegység gyanánt.

Az Anton környéki mezők legnagyobb kártevői az ürgék voltak. Ha nem küzdöttek 
ellenük, egész mezőket pusztítottak el. A legjobban ürgeöntéssel lehetett elfogni és ki-
pusztítani őket. Egy csapat iskolás gyereket felszereltek lóval, vizeshordóval, akik egész 
nap a rágcsálókra vadásztak. Munkájukat a siker mértékében jutalmazták.

Az antoniak háztáji parcelláin megtermett az alma, körte, szilva, kökény és meggy. A 
legelterjedtebbek voltak az egyes almafajták: a csíkos és bordó ánizsalma, antonovka-alma 
(őszi és téli), édes alma stb. Az itteni talajok különösen a körte számára áldásosak, melyek 
közül sokféle terem a kertekben és vadon a környező erdőkben. Az antoni körtefacsemeték 



A háborút megelőző évek

65

nem eredtek meg Szaratovban, mert más volt a talaj savtartalma. Antonban nem foglalkoz-
tak paradicsompalántával, a magot rögtön a földbe tették. Az Antonban elterjedt tök, a sza-
ratovi szürke tök magvait már a 80-as években megküldte a „Posziltorg” cég a „Vetőmagot 
postán” szolgálattal. A német falvakban elterjedt babot érett állapotban fogyasztották, An-
tonban viszont zöldbab formájában is. Valószínűleg ez az étel Bakuból származik.

A kisipar és a mezőgazdasági munkák már a forradalom előtti időkben is tekintélynek ör-
vendtek, mondhatjuk, Istennek tetszőek voltak, míg a halászatot kinevették. Az antoniak nem 
foglalkoztak halászattal, ezért az egyes halfajokat nem ismerték, viszont szívesen fogyasztot-
ták. Az Ahmat községből jövő halászok Antonban árultak halat vagy csereáruként kínálták, 
azt kérdezgették: „Sütni akarja? Tésztametélthez kéri”? Szerény halászati tudásommal sike-
rült kiderítenem, hogy a sütéshez fogas-süllőt, a metélthez pedig tokhalat vagy kecsegét kí-
náltak. A halászattal szemben a vadászat már nagyobb tekintélynek örvendett. Az első hó le-
estével az antoni vadászok általában két-három nyulat hoztak haza. Ha pedig a vadásznak 
sikerült élő farkast vagy rókát fognia, az iskolások a tanítóval együtt eljöttek megnézni őket.

Ha összehasonlítjuk Antont és Ahmatot, a két falut, használhatjuk azt a kifejezést, 
hogy „eltérő takarmánybázissal” élnek. Az éhínség éveiben, amikor meghalt minden ne-
gyedik antoni lakos, a gombát nem használták étkezésre. Az ahmatiak viszont nemcsak 
a környező erdőkben, hanem az antoni kerítések tövében is szedték a gombát. Az antoni 
gyümölcsösök és konyhakertek tarka bősége éles ellentétben állt a szegényes ahmati ker-
tekkel. Burgonya, hagyma, néha pár almafa, ez volt a kertjeik minden gazdagsága. A két 
falu között mindössze három kilométer volt, és a kultúrák kölcsönhatásának teljes hiánya.

Az Oroszországi Központi Televízió a peresztrojka éveiben bemutatott egy filmet a 
Volga-menti Német Köztársaságról. Bejátszottak egy 1937-ből származó hangosított szö-
veget: „a Volga-menti Német Köztársaságban gazdag szőlőtermés érik”. Emma Gaun 
(Paul) a szemtanú, de ő az apja szavait idézi: „Még a szőlőleveleket sem lehetett látni, olyan 
gazdag volt a termés”. A szőlőskert és -ültetvény vezetője, Fridrih Paul áthívta a fényképészt 
az üdülőből, hogy megörökítse ezt a páratlanul nagy termést. A kolhoz is telepített egy új 
ültetvényt. Amikor a vesszők még kicsik voltak, a sorok közé dinnyét ültettek. 1937-ben 
olyan sok volt a dinnye, hogy kénytelenek voltak megszervezni a dinnyeszirup gyártá-
sát. Antonban (még a forradalom előtti időkben) cukorrépából szoktak szirupot készíteni.

Az 1937-es fényképen a Paul családot látni a szőlőskertben. A hegyoldalban látható a 
kolhozmagtárhoz vezető bejárat. A magtárnak olyan nagy volt a kapuja, hogy egy teherau-
tó is befért rajta. 1944-ben Szadovoje (Anton) községben alakítottak egy szőlőtermelő állami 
gazdaságot (szovhozt), aminek később meg kellett változtatni tevékenységének jellegét. Az 
antoni szőlőtermesztésnek volt egy, a helyi viszonyoknak megfelelő sajátossága. Az elfa-
gyás ellen a szőlőt minden ősszel vissza kellett vágni és be kellett takarni földdel. A németek 
kitelepítését követően a szőlő elfagyott és kipusztult. A ’80-as években a helyi lakosság vál-
tig hajtogatta, hogy a telek itt rendkívül hidegek, s ezért a szőlő nem él meg. Azt pedig, hogy 
ezer kilométerrel északabbra, Baskíriában megél és termést is hoz, hitetlenkedve fogadták.

Az antoni általános iskola két épületben működött. A falu alsó végében az alsó tagozatosok 
tanultak. A következő tanítók oktattak az alsó tagozatos osztályokban: Elvira Laut, Jogannesz 
Geinc, Fuksz. A falu felső végében tanultak a felső tagozatos tanulók. Gardt Fridrih Mihajlo-
vics volt az igazgató, ő tanította a német nyelvet és irodalmat. A tanítók: Rojs Berta Andrejevna 
– orosz nyelv; Hoj – történelem (1939-ben részt vett a finn háborúban); Helvig házaspár: a fe-
leség matematikát, a férj történelmet tanított (később Balcerben iskolaigazgató lett); Rap – nö-
vénytan, állattan, rajz. Ma már nehéz az egykori tanárok család- és apai nevének rekonstrukci-
ója. Akkor, a ’30-as években a tanárokat így hívták: Smitszlerer, Raplerer, Lautlererin.
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A hetvenes években az antoni iskola egykori végzősei Isimbaj városában meglátogatták 
volt tanítónőjüket, Emilia Lautot. Az utazást Alekszandr és Polina Gardt kezdeményezte. 
Az utazás résztvevői: Reingold és Erna Nacarenusz, Alekszandr és Emma Gaun, Genrih 
és Amalia Kail, Alakszadr és Amalia Geinc. Balcerben annak idején a hetedik osztály be-
fejeztével az egészségügyi és a közművelődési technikumban lehetett folytatni a tanulást.

Néhány antoni gyerek Ahmat községben orosz iskolába járt. Alekszandr Kail és Roza Ber 
szüleikkel Bakuból tértek haza, ahol orosz iskolába jártak. Antonban csak német iskola volt, az 
oroszt idegen nyelvként tanulták, ezért ez a két gyerek kénytelen volt Ahmatban iskolába járni.

„A háborút megelőző évek” fejezetcím tulajdonképpen nem pontos, mert a háború már 
zajlott, pontosabban, bizonyos értelemben folytatódott az első világháború: Kínában, amely-
ben részt vett az USA, a SZU és Japán; Spanyolországban a polgárháború, amelyben renge-
teg ország részt vett. A Spanyol „polgárháború” megnevezésből az következne, hogy abban 
Spanyolország polgárai harcoltak egymással. De nem ez volt a helyzet. A spanyolokon kívül 
ebben a háborúban minden rendű és rangú „önkéntesek” vettek részt (az idézőjel reguláris 
katonai alakulatokat takar). Franko oldalán a német Wehrmacht alakulatai, a köztársaságiak 
oldalán pedig a német kommunisták harcoltak. Franko oldalán a volt orosz Vragel hadsereg 
különítményei, a köztársaságiak oldalán pedig a Szovjetunió vörös parancsnokai harcoltak.

A spanyolországi háborút két ideológia, a nacionalista és internacionalista polgárok hábo-
rújának nevezhetjük. A nacionalista ideológia a saját nemzeti állam fejlesztésére irányul, az in-
ternacionalista pedig a más országokban történő kommunista rendszerek létrehozását jelenti.

Az 1936–1939-es években Spanyolországban lezajlottak a Wehrmacht és a Vörös 
Hadsereg katonái közti első ütközetek.

Az iskolai történelemből jól emlékszünk a japán militaristák hódító terveire: a Ha-
san-tónál és Halhin-Gol folyónál lezajlott katonai konfliktusokra. Ha szemügyre vesszük 
a szovjet és japán erők arányait, kételyeink támadnak, de a döntést az olvasóra bízom. 
„1938 nyarán a Távol-Keleten 58 szovjet és 9 japán hadosztályt, 2000 szovjet és 340 japán 
repülőgépet, 1900 szovjet és 170 japán tankot vontak össze.”

Cél: a világforradalom exportálása. 
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1941. június 22-én Alekszandr Vigand községi tanácstitkár és Konsztantyin Virfel fu-
tár egy rövid információval járták körbe a falut: 4 órakor gyűlés lesz a tanácsháza mel-
lett. Apám a megadott időben két Voronyezsből érkezett orosz férfival jelent meg. Utób-
biak tudományos céllal voltak Antonban. Ugyanis Anton környékén nőtt egy kis bokor-
fajta, amelynek gyökeréből természetes kaucsukot lehetett készíteni. A férfiak a nyári 
konyhánkban voltak elszállásolva. Nagyanyám főzött rájuk, fizetség gyanánt kaptunk 
érte néhány köbméter tűzifát. Az idősebb a polgárháború hőseként kitüntetéseket viselt 
a mellén, oldalán pedig nevével ellátott lőfegyvert. A társa nyugodt, intelligens férfi volt.

– Miről lesz szó a gyűlésen? – kérdezte apámat az idősebb.
– Ma reggel Németország háborút indított ellenünk – válaszolta apám.
– Ejnye. Így nem szabad beszélni. Az ilyen beszédért börtönbe lehet jutni. Németor-

szággal békeszerződésünk van – mondta az idősebb férfi, és körülnézett.
– De már folyik a háború.
– Akkor is.
A gyűlés német nyelven folyt, a vendégeknek apám tolmácsolt. Másnap a két férfi csoma-

golt és elutazott. Miért reagált így a háború kitörésére ez a két tudós, akik élvezték a szovjet-
hatalom bizalmát? Mert június 13-án a TASSZ hírügynökség közleményt tett közzé, melyben 
Molotov külügyminiszter az alábbi információt adta: „A felelős szovjet hatóságok szükségesnek 
tartják megmagyarázni, hogy az összes, Németország csapatösszevonásairól és agresszív szándékai-
ról terjesztett szóbeszéd nem más, mint a háború folytatásában és kiszélesítésében érdekelt körök félre-
sikerült manővere”. A község felbolydulva, feszülten várakozott. Senki sem tételezte volna fel, 
hogy alig három hónap múlva az egész falu bevagonírozva ismeretlen cél felé halad.

A II. világháborúról rakásnyi könyvet írtak már, de egyszerű, érthető, a történelmi té-
nyeknek megfelelő könyvet még nem láttam. Az elemzés megkezdéséhez fel kell venni egy 
tájékozódási pontot, s arra válaszolni, mikor kezdődött a II. világháború. A hivatalos tör-
ténelem azt állítja, hogy 1939. szeptember 1-jén. De Lengyelországnak Németország általi 
megtámadása csupán helyi, európai konfliktus volt. Két európai ország közti háborút nem 
nevezhetünk világháborúnak. Nézetem szerint, ha már világháború, akkor feltétlenül ket-
tőnél több országról van szó, s ami különösen fontos, különböző kontinensek képviselőinek 
kell harcolniuk. Ezek a feltételek 1939. szeptember 3-án jöttek létre, amikor Anglia, Francia-
ország, Ausztrália, India és Új-Zéland hadat üzent Németországnak. Ezt a helyi konfliktust, 
melynek oka a Lengyelország területén élő németek és szláv népek – beloruszok és ukránok 
– „lengyelesítése” volt, annyira felfújták, hogy világháború lett belőle. Anglia és Franciaor-
szág azért üzentek hadat Németországnak, mert az megtámadta Lengyelországot. Szep-
tember 17-én viszont a SZU is megtámadta Lengyelországot, és az lett volna logikus, hogy 
az említett hatalmak ezért neki is hadat üzennek. Az egykori SZU hivatalos történelemírása 
ezt a szláv testvérek, az ukránoknak és beloruszoknak a „lengyelesítés” alóli felszabadítása-
ként magyarázza. A németek számára az ilyen érvelés még egyszerűbb lett volna, hiszen ők 
saját németjeiket szabadították fel a „polonizáció” alól, méghozzá azon az ősi német terüle-
ten, amelyet 1919-ben vettek el Németországtól. 1941. június 22-ig a Wehrmacht 8, a Vörös 
Hadsereg pedig 5 országot szállt meg. A különbség annyi, hogy a Wehrmacht német föl-
dön németeket szabadított fel, a Vörös Hadsereg pedig „a balti testvéreket” szabadította fel, 
úgymond, az őket elnyomó kapitalisták uralma alól. Akinek pedig ez a fajta „felszabadítás” 
nem tetszett, azt Szibériába irányították átnevelésre.
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Hogyan történt más országok bevonása ebbe a helyi európai konfliktusba? „Reza 
Pahlavi iráni sah elutasította, hogy Anglia oldalán Németország ellen hadba lépjen, ezért 1941. 
augusztus 25-én szovjet és angol csapatok, az amerikai felderítő szolgálatok közreműködésével, 
betörtek Irán területére. Iránt angol és szovjet megszállási zónára osztották.

Az arab világban nagy reményeket tápláltak Németország győzelme iránt, ezért valamennyien 
elutasították, hogy részt vegyenek a Németország elleni háborúban. 1940 novemberében az angol 
hadsereg megtámadta Egyiptomot és szétverte a gyenge egyiptomi hadsereget. 1941 áprilisában 
kapitulált az iraki hadsereg. A SZU és Németország között békeszerződés, valamint kiváló kapcso-
latok voltak, Anglia viszont akkor már a Németország elleni szövetségen dolgozott”. [6.]

Falin, az ismert szovjet diplomata azt javasolja, hogy a II. világháború kezdetét 1931-re 
tegyük, amikor Japán lerohanta Mandzsúriát. A Szovjetunió fegyverrel és „tanácsadókkal” 
támogatta Kínát, az USA pedig pénzzel. Ebben a háborúban 20-30 millió ember halt meg. 
Minden paraméter szerint világháború, de úgy tűnik, mégsem felel meg annak, mert ez 
esetben a II. világháború kirobbantásának felelőssége Németországról áttevődne a győzte-
sekre. 1936. november 6-án – Németország, Japán és Olaszország – az „Antikomintern Pak-
tum” cégére alatt összefogtak a Szovjetunió ellen. Nem bocsátkozunk spekulációkba arról, 
meg akarta-e támadni e három ország a SZU-t, vagy csak védekezni akartak tőle. A fontos, 
hogy végbement egy polarizáció, nőtt a feszültség, és az egész világ tudta, hogy világháború 
van kialakulóban. V. Rezun azt javasolja, hogy 1939. augusztus 19-ét nevezzük a II. világhá-
ború kezdetének, Sztálin ugyanis ezen a napon kezdte meg titokban a katonai mozgósítást.

1933-ban a választások eredményeként Németországban a nemzetiszocialista párt 
került hatalomra. Törvényes úton. Vajon miért nyerték el a nép bizalmát váratlanul a 
nemzetiszocialisták? Mert csak az ő programjukban szerepelt a zsidók kiszorítása a 
kulcspozíciókból. A zsidókkal szembeni negatív viszony azért alakult ki, mert az ipar 
túlnyomó része zsidó kezekben koncentrálódott. Az 1929. október 29-én kezdődött vi-
lágválság leállította az ipari vállalatokat, a tulajdonosok fillérekért kezdték árulni őket. 
A vevők pedig általában zsidók voltak. Külföldi tőke segítségével megvették egész Né-
metországot. Abban az időben Németországban 460 ezer zsidó élt, ami az ország lakos-
ságának 0,5 százaléka volt. S ez a fél százalék kontrollálta a sajtót és a gazdasági életet. 
Azok a tankönyvek, amelyekből én tanultam, a túltermeléssel magyarázták a világvál-
ságot. Tipikus tankönyvi példa: a narancsot leöntötték benzinnel és felgyújtották. Hogy-
hogy a piacon egyszerre csak sok lett a narancs? Erre a kérdésre akkor nem találtam vi-
lágos választ. Ma már tudom. Mert a lakosságnak hirtelen elfogyott a készpénze. Mert 
az infláció megsemmisítette a német márka vásárlóerejét. Mert a vállalatoknak hirte-
len nem maradt pénzük nyersanyagvásárlásra, annak ellenére, hogy bankszámláik tel-
jesen rendben voltak. A készpénz váratlan eltűnésének vétkét csak egy dologra háríthat-
juk, a bankrendszerre. A bankok gyökerei a középkori pénzváltóhelyekre és uzsorások-
ra mennek vissza. És ezt a foglalkozást csak „az Isten által kiválasztott nép” gyakorolta.

1933. január 30-án a német nemzetiszocialista párt vezetője, Adolf Hitler lett a szövetségi 
kancellár, aki – miután szövetségi kancellár lett – elkezdte végrehajtani a nép akaratát. 1933. 
március 24-én a világ zsidósága a brit „Daily Express” hasábjain keresztül meghirdette a Hitler 
elleni gazdasági-pénzügyi háborút. Netán ezt a dátumot válasszuk a II. világháború kezdetéül?

Freedman, Benjamin Wilson egykori tanácsadója írja: „Egyébként abban az időben (30-
as évek) Németországban éltem, és tudtam, hogy Európa választás előtt áll: maradjon keresztény 
vagy váljon kommunistává, más alternatíva egyszerűen nem volt. A németek a kereszténységet 
választották és fegyverkezni kezdtek”.



A háború

69

A. Uszovszkij szerint „a II. világháború 1919. június 28-án kezdődött. Ezen a napon volt 
kénytelen aláírni a német delegáció a versailles-i békeszerződést”. [4.] Újra csak rossz kezdet, mert 
így a háború felelőssége Angliára és Franciaországra hárul. De mint tudjuk, a háború történetét a 
győztesek írják. Meg is írták, mi pedig ezekből a könyvekből tanultuk a „történelmet”.

A hivatalos történelem szerint Hitler hitszegő módon megtámadta a SZU-t, a „világforra-
dalomról” álmodozó Sztálin pedig legyőzte őt. A SZU és szövetségesei – az USA, Anglia és 
Franciaország – négy szektorra osztották Németországot. Egyértelmű győzelem, de a nem-
zeti felszabadító harcok eredményeként a szövetségesek gyarmataikon akkora területeket 
veszítettek el, hogy ezeket a német területekkel összehasonlítani merő értelmetlenség volna.

A háború utáni nemzedék számára a háború témája továbbra is központban van. Jómagam 
úgy gondolom, helyes dimenzióba helyezem a témát azt állítva, hogy az elmúlt évszázadban a 
háborútól Amerika szenvedett a legtöbbet. Ugyan ki mindenki nem támadta meg Amerikát? Vi-
etnam, Korea, Dél-Amerika majd minden állama. Erre a felvetésre a hallgatóság általában neve-
téssel szokott reagálni. S ekkor felteszem a kérdést: „Akkor miért nem nevetséges önöknek az, mi-
szerint Németország megtámadta Angliát, Franciaországot, az Egyesült Államokat és a SZU-t?”

Németország ellenségei a II. világháborúban – Anglia, Franciaország, az Egyesült Államok és a 
Szovjetunió együtt – 100 millió négyzetkilométer területet birtokoltak, ami az egész szárazföld egy-
harmada. A háború előtt az Egyesült Államok területei hússzorosan meghaladták Németországét, 
a Szovjetunió és Franciaország a gyarmatokkal együtt harmincszorosan, a Brit Birodalom területe, 
amely fölött „a nap soha sem nyugodott le”, pedig 70-szer nagyobb volt, mint a német területek. [6.]

A háború után a győztesek ezeket a területeket elvesztették. A Földön 80 új állam kelet-
kezett. Mindezt nem tudják megbocsátani Németországnak, ezért továbbra is felteszik a régi 
lemezt a lágerekről, gázkamrákról és a harcias, hódító német jellemről. A fenti számok alap-
ján nemigen értem, hogy a nemzetiszocialista Németország támadást intézett volna a szá-
razföld kétharmadát birtokló államok ellen. 1931-ig Németország hatalmas jóvátételeket fi-
zetett, a versailles-i béke pedig előírta, hogy csupán százezres hadsereget tarthat. Németor-
szágnak nem volt hadiipara, nem volt modern fegyverzete. Ha tehát Németország lett vol-
na a világháború kirobbantója, az egyenlő lett volna az öngyilkossággal, amit nehéz elhinni.

Nem ismerem az igazságot, de amit sugalmaznak, nem fogadom el. Május idején gyak-
ran halljuk: „Az egész haladó emberiség a győzelem napját, a II. világháború befejezésének 
napját ünnepli”. Úgy tűnik, az a 80 állam, amely ekkor a gyarmati uralom alóli felszabadu-
lását ünnepli, nem tartozik a haladó emberiséghez. Sokféle mítosz és elmélet létezik a világ-
háború kirobbanásáról, de egyik sem egyeztethető össze a kor realitásaival. Például, Sztálin 
Hitlerben felfedezi és továbbfejleszti a „világforradalom jégtörő hajóját”. Egy ezzel ellentétes 
elmélet szerint pedig Hitlert hatalomra segítették és felfegyverezték, hogy ő legyen „a bolse-
vizmus elleni pajzs”. Hasonló elméletek százával vannak, melyekben általában a két fent ne-
vezett személyiséget teszik meg vétkesnek (ami a mindig hibás váltóőrt juttatja eszembe). Ér-
dekes továbbá, hogy Anglia, a világ vezető hatalma, alig szerepel a háború megindításában. 
Bizony, annak idején ilyen félszegek voltak a világhatalmak, ellentétben a 2008-as USA-val.

A II. világháború okait egy másik nézőpontból is megvizsgálhatjuk:
„Németországnak a világ pénzügyi oligarchiája elleni háborúja nem a területek, nem a hadizsák-

mány, és nem is az ásványkincsek miatt folyt. Még csak nem is a világhatalmi vezető szerep miatt. Ez 
a háború az eszmék háborúja volt, melyben a nemzetiszocialista eszmének el kellett buknia, különben 
az ellenfeleinek kellett volna eltűnnie a föld színéről. A nemzetiszocializmus elpusztításával a pénz-
ügyi oligarchia megszabadulhatott volna az őt fenyegető legnagyobb veszélytől, amely valaha megszü-
letett”. [4.] A II. világháború okainak e verziója megérdemli, hogy tüzetesen megvizsgáljuk.
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Amikor Németország befejezte a Lengyelország elleni hadjáratot, keresni kezdte 
a békekötési lehetőségeket Angliával és Franciaországgal. Németország nem akarta 
ezt a háborút, két héttel a lengyelekkel vívott háború után erre nem állt készen, mert 
lőszertartalékai elfogytak. Hitler kereste a békekötés lehetőségeit Angliával. Ilyen cél-
lal küldte Angliába Rudolf Hesst. Hitler könnyen megsemmisíthette volna az angol 
expedíciós hadtestet, de leállította tankjait, hogy az angolok evakuálhassák csapatai-
kat. Mindez hiábavalónak bizonyult, s a háborút már nem lehetett elkerülni.

1941. június 21-én éjjel a német katonáknak felolvasták Hitler parancsát: „Keleti front katonái! 
Nyomasztó gondoktól terhelve, hosszú hallgatásra ítélve, ma nyíltan beszélhetek: ütött az óra… Közvet-
lenül a határainkon 160 orosz hadosztály állomásozik. Hetek óta folynak a határsértések. Az orosz pilóták 
azzal szórakoznak, hogy gond nélkül átrepülnek a határ felett, mintha meg akarnák nekünk mutatni, hogy 
ők már e terület gazdáinak érzik magukat. De most eljött az óra, amikor fel kell lépnünk a zsidó–angol-
szász összeesküvés háborús gyújtogatói és a moszkvai bolsevik központ zsidó vezetői ellen.

A német nép soha nem táplált ellenséges érzelmeket Oroszország népei ellen. De az utóbbi két 
évtized során Moszkva zsidó-bolsevik vezetői arra törekedtek, hogy nemcsak Németországot, hanem 
egész Európát tűzbe borítsák. Nem Németország az, aki nacionalista világnézetét el akarta terjeszte-
ni Oroszországban, hanem Moszkva zsidó-bolsevik vezetői kísérleteztek fáradhatatlanul, hogy ural-
mukat ránk és más európai népekre erőltessék, mégpedig nemcsak eszmeileg, hanem katonailag is. 
De ennek a rendszernek a tevékenysége minden országban csak káoszt, nyomort és éhséget hozott.

Mindezzel szemben én arra törekedtem, hogy minimális beavatkozással, a termelés lerom-
bolása nélkül, olyan új szocialista rend épüljön fel Németországban, amely nemcsak, hogy fel-
számolta a munkanélküliséget, hanem azt is biztosította, hogy a munkabérek folytonos növeke-
dése mellett folyamatosan nőtt az alkotó tevékenységbe beáramló emberek száma.

Lengyelországi győzelmünk, melyet a német hadsereg saját erőivel értünk el, arra késztetett, hogy 
békeajánlatot tegyek a nyugati hatalmaknak. Ezt azonban a nemzetközi és zsidó háborús gyújtogatók el-
utasították. Az elutasítás oka már akkor az volt, hogy Anglia továbbra is reménykedett: Németország el-
len mozgósítani tudja az európai koalíciót, a balkáni országokat és Szovjet Oroszországot is ideértve…

Ti most kegyetlen és felelősségteljes harcba indultok. Hiszen Európa sorsa, a német Birodalom 
jövője és a német nép élete a Ti kezetekben van”. [20.]

A Wehrmacht nyugat-európai győzelmei nem enyhítették a feszültséget, mivel a ke-
letről jövő fenyegetés nemhogy megmaradt, hanem tovább fokozódott. A katonák tisz-
tában voltak azzal, milyen fordulatot vehet számukra a „világforradalom” eszméje. A 
háború kezdete előtt a német fél így képzelte el az erőegyensúlyt: „Oroszország ellen 136 
hadosztály vonult fel, köztük 17 tank, egy lovassági hadosztály stb., összesen 3,05 millió katona, 
3580 tank és 600 ezer gépkocsi. A légiflotta 720 vadászrepülőből, 1160 bombázóból és 120 felde-
rítő gépből állt. Április elejéig a SZU-nak a határon 145 gyalogos és 26 lovas hadosztálya, 40 gé-
pesített brigádja volt. A tankok terén háromszoros fölénye volt, mintegy 10 ezer harckocsi”. [20.]

A peresztrojka ettől eltérő számokat és nézeteket hozott magával. Az ötmilliós hivatásos 
kerethadsereget rövid idő alatt szétverték. A háború első napjaiban 25 ezer vagon hadianyag, 
fegyver és élelmiszer jutott az ellenség kezére. A 3712 elavult német tankkal szemben Zsu-
kovnak 21.130 jó paraméterekkel rendelkező harckocsija volt. A 2510 német harci repülővel 
szemben Zsukov 21.130 korszerű repülővel rendelkezett. Egy érdekes körülmény: minden 
történész (nemzetiségétől függetlenül) nagyon pontosan tartja nyilván a német fegyvereket, 
míg az ellenfél fegyverzetének mennyiségét több nagyságrendnyi eltéréssel említik.

A német hadseregnek nem voltak nehéz tankjai, míg a Vörös Hadsereget már 1938-ban 
ellátták velük. 1940–41-ben a szovjet ipar 1601 nehéz harckocsit gyártott, míg Németország 
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egyet sem. Német oldalon 1942 augusztusában jelent meg az első 6 „Tigris” tank, az év to-
vábbi részében pedig újabb 89-et gyártottak. A szovjet ipar 1942-ben 2553 tankot gyártott.

A II. világháború kezdetére 70 ezer német nemzetiségű katona szolgált a Vörös Hadse-
reg soraiban. Sorsuk különböző módon alakult, ezért ismertetek közülük néhány példát.

Genrih Mihajlovics Gaun a 44-es lövészezred 42-es lövészhadosztályában szolgált. 
1941. június 22-én a hadosztály Ivahnovicsi, Szaki, Rudka körzetében, a 44-es ezred pe-
dig közvetlenül a Breszti erődben helyezkedett el. Rajta és más antoniakon kívül az 
alegységben a Német ASZSZK más községeiből is voltak még katonák.

Sz. Sz. Szmirnov író, aki mintegy 30 évvel ezelőtt nyitotta meg a Breszti erőd védői-
nek témáját, említést tett a Német ASZSZK-ból származó harcosokról. Mára ezt a témát 
kissé megtisztogatták: a márványtáblákon mindössze egyetlen németet hagytak – Vja-
cseszlav Eduardovics Mejer Volga menti németet, aki 1917-ben Engelsz városában szüle-
tett. Életét adta azért, hogy egy csajka vizet vigyen a sebesült katonáknak.

Sz. Sz. Szmirnov, a „Breszti erőd” című könyv szerzője nem tesz említést az erőd cse-
csen és ingus származású védőiről, ezért Halid Osajev író házról házra járva tárta fel az 
elesett katonák sorsának részleteit. Pár év alatt a 400 védőből sikerült fellelnie 275 nevet. 
Jó volna, ha ezt a tapasztalatot a németek is átvennék katonáik megkeresésére.

Genrih Mihajlovics Gaun, miután két és fél évet végigharcolt, 1943. december 23-án a 
Vityebszi Terület Lioznói járásában Kooptyevo falunál esett el. A Balceri Hadkiegészítő, 
amelyik behívta ezeket a katonákat, tudta, hogy az elesett katona anyját a Krasznojarszki 
területre száműzték, a nővére pedig 1942-től a szocialista várost építő munkatáborban van. 
A hadkiegészítő nem közölte az anyával fia halálát, neki magának kellett az intézmény lép-
csőit koptatni, kérvényeket írni. De több mint húsz év múlva megérkezett a halotti értesí-
tés. A katona nem szökött át a másik oldalra, nem adott fel senkit, nem adta meg magát az 
ellenségnek, hősiesen küzdött, elesett és eltemették. Az Oktyabrszkij város hadkiegészítő-
jének erkölcsi kötelessége lett volna emberségesen kezelni az ügyet, de nem volt képes ezt 
tenni. A. M. Gaunt nem jegyzi egyetlen, a hazáért elesettek jegyzéke sem Oktyabrszkijban, 
sem pedig Krasznoarmejszkban (Balcer). Egyetlen ok miatt: mert német volt.

Az 1960-as években Oktyabrszkijban a városi bíróságon Sarlotta Gaun tanúk segítsé-
gével (Genrih Geit, Karl Geinc és Szamuil Gaun) bebizonyította, hogy ez az ő fia. Ezt kö-
vetően havi 21 rubelt kapott a fia után. A rokonommal történt eset nem kivétel, hanem 
szabály volt. I. Sz. Komendantov „Az emlékezés lapjait forgatva” című könyve (megjelent 
2000-ben) is ezt bizonyítja, amelyben az elesettek névsorában egyetlen német név sincs.

Robert Filippovics Szimon százados részt vett a harcokban, de származása miatt visszahív-
ták a frontról. Az Urálba vitték, behajtották egy munkagödörbe és a terv végrehajtását követel-
ték tőle. Az erőltetett munka és a silány koszt megtette a magáét. A német származású katona-
tisztek és sorkatonák a munkagödörben és a barakkokban pusztultak el, ugyanakkor a párt-
taggyűléseken újabb döntések születtek: a tervet hozni bármi áron is. Amikor a taggyűlés a 
„fronthelyzet” kérdését tárgyalta, a német párttagokat kiküldték a teremből. A következő gyű-
lésen Robert Filippovics az asztalra tette a tagkönyvét és azt mondta: „Kilépek a pártból, ha tit-
kai vannak előttem”. Amikor megértette, hogy élve nem kerül ki a munkagödörből, a szökésre 
kezdett készülődni. Azonban váratlanul berendelték a parancsnokságra, ahol parancsba kap-
ta, hogy alakítson fúvószenekart. A dudát fújni nem ugyanaz, mint köbmétereket kitermelni, 
és a százados aktívan munkához látott. A zenekari munka mentette meg az életét. Később Ok-
tyabrszkijban a „Nyeftyeavtomatyika” gyár főkönyvelője volt, s amikor németekkel beszélge-
tett, mindig azt kérdezgette, az illető hogyan élte túl a kényszermunkatáborok korszakát.
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Az Össz-Szövetségi Olajfúró Technikai Tudományos Kutatóintézet ipari próbafúrások rész-
legénél két sofőr volt, mindketten a háború résztvevői. Érdekes, de soha egy szót sem szóltak a 
háborúról. A szakszervezet ajándékot készített nekik február 23-ra, a Szovjet Hadsereg Napjára, 
de hősi életútjukról senki nem tudott semmit. Muszáj volt felkeresni a Hadkiegészítő Parancs-
nokságot. M. Ahmedsin lövészként szolgálta végig a háborút, ott állt az őrtoronyban és őrizte 
a munkatábort. Ki tudja, lehet, hogy apámat őrizte, meg a többi munkától és éhségtől elgyötört 
elítéltet. Megértem, M. Ahmedsint parancsra küldték oda, hogy őrködjön ezek felett az embe-
rek felett, mert a szolgálatot nem önszántából választja az ember. Lehet, hogy másfajta szolgá-
latra vágyott. Mégis, az ilyen katonákról nekem más a véleményem. Olyan alakulatnál szolgált, 
ahol háborús és békeidőben egyaránt a frontoktól több ezer kilométerre saját polgártársainak 
tízmillióit pusztították el. Meglehet, ez volt az oka, hogy soha nem beszélt a háborúról.

A másik háborús veteránnak Miller volt a neve. Egyedül a név alapján feltehető, hogy 
sokkal gazdagabb az életrajza. Egy év a Szovjet Hadseregben, négy év a Wehrmachtban 
és tíz év szibériai munkatáborban. A tíz év munkatábor meglehetősen kemény büntetés. 
A „zöldek”, vagyis a volt hadifoglyok, akik átálltak a Wehrmacht muzulmán egységeibe, 
a Hadkiegészítő közvetlen felügyelete alatt álltak. A Szovjet Hadsereg Napján a veterá-
nokat megköszöntöttük, jó egészséget, sok sikert kívántunk és átadtuk nekik az ajándé-
kokat. Veteránjaink hősi életpályáját pedig nem érintettük.

A peresztrojka és a II. világháború befejezése óta eltelt több mint fél évszázad ellené-
re a háborút honvédőnek nevezzük. A kommunista propaganda hatására beépült hon-
védő háborúról szóló mítosz ugyancsak életképesnek bizonyult. Az 1941-es háborút le-
hetetlenség az 1812-es honvédő háborúhoz hasonlítani. Az oroszországi háborúk során a 
katonák hűek voltak esküjükhöz és a cárokhoz. Az 1812-es honvédő háború ez alól nem 
volt kivétel. A lakosság reagált a „Veszélyben a haza” felhívásra, és fentről jövő fenyege-
tő parancsok nélkül végigvitte az ellenséggel vívott háborút.

A II. világháború több oknál fogva sem nevezhető honvédő háborúnak: Oroszországot 
olyan emberek vezették, akik negyed századon át irtották lakosságát; a nép nem támogat-
ta a kormányt; a lakosságot terrorral kényszerítették a háborúra. A történelemben példátlan, 
hogy több mint egymillió katona állt volna át az ellenséghez. 1945-ben, amikor Németország 
már vereséget szenvedett, vöröskatonák csatlakoztak az Oroszországi Felszabadító Hadse-
reghez (OFH). A történelemben példátlan a 270. számú parancs, mely elrendeli azon csalá-
dok élelmiszerjegytől való megfosztását, akiknek hozzátartozói megadták magukat az el-
lenségnek, a fogságba esett parancsnokok családtagjait pedig letartóztatták. Nem nevezhető 
honvédőnek ez a háború, mert a fogságba esett katonákat hazaárulónak nevezték, lágerek-
be zárták, hogy éhen haljanak. Fogságba esett katonáikról más országok gondoskodtak, és 
a Vöröskereszten keresztül élelemmel látták el őket. A hadbíróságok egymillió pert indítot-
tak saját katonáik ellen, és 157 ezer kivégzést hajtottak végre, s ebbe nem számít bele, amikor 
a felsorakozott alakzat előtt bírósági tárgyalás és nyomozás nélkül lőttek agyon katonákat.

A honvédő háborúval nem egyeztethetők össze a bekerítő osztagok; a büntetőszáza-
dok és a GULAG börtöntáborokba zárt állampolgárok milliói. Az nem normális dolog, 
hogy az Észak-Kaukázusban a kozák népesség elhagyja lakhelyét, csatlakozik a megszál-
ló német csapatokhoz, csakhogy ne jusson a felszabadítók keze közé.

A megszállók pedig gyakran kiléptek „megszálló szerepkörükből”: megnyitották a 
templomokat, segítettek azokat helyrehozni, restaurálni. 1941 júliusában a német pa-
rancsnokság egyszerűen, minden előfeltétel nélkül szabadon engedett 300 ezer kato-
nát. Sztálin pedig parancsba adta: azokat, akik ahelyett, hogy küzdjenek és meghaljanak, 
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megadják magukat, „minden eszközzel, a földön és a levegőből” el kell pusztítani. Ezért 
gyakran volt olyan, hogy a „vörös sólymok” géppuskatüzet zúdítottak a fogságba esett 
vöröskatonáktól túlzsúfolt hadifogolytáborokra. Ezek után az olvasó ítéletére bízom, mi-
nek nevezze ezt a háborút. Viktor Asztafjev író megírja, hogy a Vörös Hadseregben szol-
gált egymillió katona, és azok családtagjai estek a megtorló intézkedések áldozatául.

„Tájékoztatásul. Négy, négy és fél millió szovjet katona esett a németek fogságába. 
Közülük a lágerekben elpusztult 673 ezer (német adatok), illetve 1, 2 millió ember (szov-
jet adatok). A túlélő katonák visszaemlékezései szerint a német fogságban napi három ét-
kezés volt: reggel pótkávé kenyérrel, ebédre és vacsorára karórépából vagy céklából ké-
szült híg leves”. [50.] (Oroszország nemzetközi portálja)

A háború első négy hónapjában 2,5 millió vöröskatona esett fogságba. Szmolenszknél négy 
antoni katona került bekerítésbe: Genrih Evig, Alekszandr Vekesszer, Genrih Rotermel, Frid-
rih Reit. Eleinte egy Vityebszk környéki táborban őrizték, majd a nyugati frontra irányították 
őket. Genrih Evig így írja le az eseményeket: „1940-ben hívtak be katonának. Krasznodarban szol-
gáltam a 302. Vörös Zászlóval kitüntetett tarackos tüzérezredben. Az ezred részt vett a finn háborúban, 
nagy veszteségeket szenvedett. Akkor lett teljesen feltöltve, amikor bennünket behívtak. Mi, német újon-
cok gyengén beszéltük az oroszt, ezért az alap- és harctéri kiképzés helyett a laktanya és vécé takarítását 
meg a krumplihámozást bízták ránk. A háború elején bevagoníroztak és Nyugatra szállítottak bennün-
ket. Szmolenszk mellett éppen folyt a kirakodás, amikor a levegőben megjelent egy német felderítő gép. 
Az ezred katonái, köztük én is (magamon érezve társaim tekintetét), le tudtunk adni rá néhány lövést. 
Azután a teljes felszereléssel együtt bekerítettek bennünket, még lövésre sem jutott idő. Sokáig nem agi-
táltak bennünket, német uniformist adtak ránk és útnak indítottak a nyugati frontra, Franciaországba. 
A lábamat egy amerikai bombázáskor veszítettem el, a háború végét egy katonai kórházban értem meg”.

A háború magasabb szintre emeli az ember hazaszeretetét. A katonák felesküsznek a ha-
zára, a bajtársiasságra. A német hadseregben körülbelül 700 katona szegte meg esküjét. A 
Vörös Hadseregben az esküszegők száma csillagászati mennyiséget ért el. Mindez a SZU-
ban előállt nehéz helyzet miatt történt: éhezés, kuláktalanítások, kollektivizálás, megtor-
lások. A fegyveres, bekerített vöröskatonák tömegesen álltak át az ellenséghez. „1943 vé-
gén a német oldalon 110.000 turkesztáni, 110.000 kaukázusi, 35.000 tatár, 35.000 kozák har-
colt Pannwitz tábornok vezetése alatt, 35.000 kozák Domanov atamán vezetésével, 29 kal-
mük lovasszázad, 350.000 orosz az Orosz Felszabadító Hadseregben (OFH), 6000 különbö-
ző nemzetiségű önkéntes a Luftwaffe szolgálatában. Az SS egységeiben az I. Galíciai, ké-
sőbb 14. Ukrán hadosztály, a Fehér rutén SS hadosztály, három lett, két észt hadosztály, va-
lamint 27.000 litván harcos. A német egységeknél nagy mennyiségű a »hilfswilliger« – kü-
lönböző nemzetiségű katonák, akik nem csatlakoztak a nemzeti alakulatokhoz”. [6.]

„A 8-10.000 fős »Idel-Urál« volgai tatár légió 825-831. számmal 7 zászlóaljból azonkívül műsza-
ki, munkás stb. alakulatokból állt. Nemzetiségi megoszlásban: volgai tatárok, baskírok, csuvasok, marik, 
mordvinok és udmurtok. A légiótagok esküszövege: »Kész vagyok a német hadsereg soraiban minden erő-
met hazám felszabadítására fordítani, ezért kész vagyok belépni a légióba«. Belorussziában a 825. zász-
lóalj egy része (körülbelül 500 ember) átállt a partizánokhoz. A kor törvényei értelmében a pokol összes 
bugyrát megjárták. Először a »Szmerty spionam« (Halál a spionokra, SZMERS) kémelhárító szolgálat 
kezébe, majd az úgynevezett szűrőtáborokba kerültek, később elítélték őket, és az NKVD speciális lágerébe 
jutottak. Közülük mára az eredeti tízezer közül 20 főt rehabilitáltak.” (www.archive.gov.tatarstan.ru)

A peresztrojka előtti időkben az 58. paragrafus (szovjetellenes propaganda – a ford.) és az 
agyonhallgatás politikája megtette hatását. A szülők nem kockáztatták meg, hogy gyereke-
ik előtt beszéljenek a háborúról. Meg sem kísérelném, hogy ismerőseimtől megkérdezzem, 
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hogy s mint volt, amikor apjuk a Wehrmacht muzulmán egységeiben harcolt. A katonai 
városvezetés megszűnése előtt a városban kevés volt a szabad ember. Akkoriban az em-
bereket nemcsak nemzetiségük, hanem csoporthoz való tartozásuk alapján is jellemez-
ték, a „volt” szóval vagy anélkül, például kuláktalanított, besúgó, kitelepített, vlaszovis-
ta (szovjetellenes alakulat tagja – a ford.), benderista (ukrán nacionalista – a ford.), „zöld” 
(l. fentebb), operatív felhatalmazott (nyomozó), repatriált stb.

A szovjet történetírás soha nem tett említést a Jugoszláviában ténykedő „Orosz Had-
testről”. Az „Orosz Hadtest” katonái és tisztjei számára ez a háború a bolsevikok ellen 
vívott háború folytatása volt. A Hadtest soraiban több mint 17 ezer fő harcolt. A háború 
végére az állomány veszteségei elérték a 11.500 katonát. 1944 augusztusában a hadtest-
parancsnokság összeállított egy táblázatot, mely arról szólt, melyik országból hány orosz 
katona csatlakozott a Hadtesthez: Romániából 5087, Szerbiából 3098, Bulgáriából 1961, a 
Szovjetunióból 314, Magyarországról 288, Horvátországból pedig 272 önkéntes érkezett 
stb. Összesen 12 országból érkeztek önkéntesek.

1945 elején a német alakulatok soraiban egymillió külföldi katona harcolt német unifor-
misban, akik többségükben a fogolytáborokban toborzott egykori vöröskatonák voltak. Pe-
ter Klajszt, a külügyminisztérium munkatársa így ír erről: „1944 őszén a Pannwitz tábornok 
vezette kozák hadtestet áttették a balkáni frontra. A nagyszámú szökések miatt a Vörös Hadsereg veze-
tése ugyanis visszavonta a frontról két gyenge hadosztály maradványait és bolgár alakulatokat tett a 
helyükre. Még 1945 elején, amikor a háború kimenetele már mindenki számára világos volt, az Orosz 
Felszabadító Hadsereg Zaharov ezredes által vezetett gyenge zászlóalja hihetetlen sikert aratott: két 
szovjet ezred állt át az oldalukra. A háborúk történetében példa nélkül áll, hogy egy nyilvánvaló-
an győzelemre álló hadsereg alakulatai átállnak a gyakorlatilag vereségre ítélt ellenfél oldalára”. [6.]

Az a vöröskatona, aki 1941-ben átállt a Wehrmacht oldalára, joggal vádolható árulás-
sal: „a bőrét mentette”, eladta magát „egy darab kenyérért” stb., de az a katona, aki 1945-
ben állt át az ellenséghez, nyilvánvaló ellensége volt a szovjethatalomnak; ő aztán biz-
tosan tudta, miért is állt át. 1945-ben a Wehrmachtnál már problémák voltak a kenyér-
rel, míg a Vörös Hadseregben egy cipó kenyérhez egy doboz amerikai konzervhús járt.

Az egész nem is olyan egyszerű, mert átállni az ellenség oldalára, az hazaárulás. 
Azok a vöröskatonák, akiktől elvették házukat, földjüket, családjukat, gyerekkori bará-
taikat, éheztették őket, az ellenséghez való átállásban lehetőséget látták arra, hogy har-
coljanak a gyűlölt rendszer ellen. A vöröskatonák, többségükben falusiak, maguk is ta-
núi voltak a kollektivizálásnak, szüleik pedig éltek a cári rendszerben is, így módjuk-
ban állt, hogy összehasonlítsák a régi és az új rendszert. A szovjet rendszer elleni szem-
beszállás bármely megnyilvánulása azon alapul, hogy a bolsevik hatalom törvényte-
len. A törvényes hatalmat azon az Alakuló Nemzetgyűlésen kellett volna megválaszta-
ni, melyet a bolsevikok szétkergettek. Negyvenéves fennállása során a szovjet rendszer 
az 58-as paragrafussal – ellenforradalmi tevékenység és propaganda – fojtotta el ellen-
feleinek törekvéseit. A Wehrmacht soraiban harcolt milliónyi katonának reális célja az 
volt, hogy Oroszországért harcolhatott. Számukra Németország szövetségeseként har-
colni az orosz nép szuverén joga volt. Azokat a vöröskatonákat, akik nem osztották ezt 
a nézetet, a Kreml azzal szorította sarokba, hogy minden hadifogoly hazaáruló.

A következő esemény, amit sokáig elhallgattak, a Vlaszov hadsereg részvétele a prá-
gai felkelésben. Május elején a Vlaszov hadsereg váratlanul átállt a felkelők oldalára, és 
felszabadította Prágát a német megszálló csapatok uralma alól. Az én történelem tan-
könyveimben Prága felszabadítását a Szovjet Hadsereg érdemeként tüntették fel.
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Az Orosz Föderáció legfelsőbb bíróságának katonai tanácsa áttekintette Andrej Vla-
szov tábornok peranyagát, és a vádak egy részét törölte. Ebben az volt a legkellemesebb, 
hogy Oroszország történelmi eseményeket vizsgált felül. Az európai államok egy részé-
nek viszont (a demokratikus országok legdemokratikusabbjainak) büntető törvényköny-
veiben megvannak a történelem revideálására szolgáló paragrafusok.

Vlaszov tábornok és az általa vezetett Orosz Felszabadító Hadsereg tevékenységét 
nagyon nehéz értékelni, mert az információ ellentmondásos. Marad a régi megközelítés: 
ha a vádlottat ötven éven keresztül árulónak nevezték, ha zárt bírósági tárgyaláson ítél-
ték el, akkor az nagyon kellemetlen az adott rezsimnek. Ha zárt tárgyalás volt, abból az 
következik, hogy az elítéltnek volt mondanivalója a nyilvánosság számára. Sokszor hal-
lottam, hogy a „vlaszovisták” számára kétféle büntetés volt: vagy halálos ítélet, vagy hu-
szonöt év láger, ma viszont már csak hatéves szabadságvesztésről beszélnek.

Tipikus párbeszéd 2008-ból egy vlaszovista feleségével:
– A férjed vlaszovista volt, vagy csak egyszerű hadifogoly?
– Vlaszovista volt, de nem bűnös. A vezetők megparancsolták, hogy tegyék le a 

fegyvert, ők végrehajtották a parancsot: letették a fegyvert.
– Szokott havonta egyszer jelentkezni a parancsnokságon, mint az oroszországi 

németek szoktak?
– Nem kellett neki jelentkezni, szabad ember volt.
– Ha szabad ember volt, miért nem tért vissza eredeti lakhelyére?
– Parancsba adták neki, hogy építse a várost. Ha majd a város felépül, hazatérhet.

Kezembe került egy 1940. szeptemberi fénykép. Négy antoni katonát ábrázol (balról jobbra):

Genrih Fridrihovics Graszmik (sz. 1919-ben) Kazanyból a frontra küldték. (1940. 01. 
27-én hívta be a balceri hadkiegészítő parancsnokság); utolsó szolgálati helye: harctéri 
posta 635/3. Fridrih testvérével együtt 1941 decemberében eltűnt.

Iogan Alekszandrovics Gaun (1940. 01. 27-én hívta be a balceri hadkiegészítő pa-
rancsnokság). Eltűnt, két fivére, Genrih és Fridrih munkatáborban halt meg.

Genrih Ganszgornt kiküldték a frontra, ahol megsebesült. 1941 szeptemberében a 
szaratovi katonai kórházban feküdt. Családtagjai szeptember közepéig látogatták, míg ki 
nem telepítették őket (I. Sztalin, védelmi népbiztos 1941. szeptember 8-i, 35105. számú, a 
németeknek a Vörös Hadseregből való kizárásáról és lágerbe küldéséről szóló parancsa 
alapján). Genrih Ganszgornnak lágerbe kellett volna mennie, ehelyett a frontra küldték. 
Második lábsérülése után Genrihet nem a frontra, hanem munkatáborba küldték. Csu-
szovaja állomáson mozdonyvezetőként dolgozott. Családját csak 1953-ban találta meg. 
A katonai városirányítás megszüntetése után Oktyabrszkijban, Narisevo kerületben la-
kott. A „Tujmazaburnyefty” tröszt átszervezése után fúrótorony-építőként dolgozott to-
vább Ufában, az Olajfúró Vállalatnál. Felesége, Viktoria Ganszgorn a háború alatt lövészá-
rokásó brigádvezető volt. Az ő brigádja volt az, amely kiásta a századik olajfúrólyuk táro-
lóit. Amikor 1964-ben megszüntették az oroszországi németek elleni „Az ellenséggel va-
ló együttműködés kollektív vádját”, Genrih a rehabilitációját kérte. A hadkiegészítőn az 
ügyintéző a szeme láttára tépte össze és dobta ki sebesüléséről, frontszolgálatról szóló pa-
pírjait. Az 1960-as években így jártak el a háborúban részt vett németekkel. S hogy miként 
jártak el velük szemben 2000-ben, az Komendatov úr könyvében látható: Oktyabrszkij vá-
ros háborúban elesett lakói között egyetlenegy német név sem szerepel. Pedig mindvégig 
esküdöztek és bizonygatták, hogy ők milyen nagy internacionalisták.
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Genrih Mihajlovics Gaun (behívták 1940. 01. 27., elesett 1943. 12. 26.). Fentebb már 
említettük őt (1944. 02. 03., 37192. számú „A helyrehozhatatlan veszteségekről szóló je-
lentés”. Forrás: 42. Lövészhadosztály Parancsnoksága).

1940 előtt antoni lakost nagyon ritkán hívtak be katonának, 1940 januárjában viszont va-
lami történt (minden valószínűség szerint a Kremlben). Január végén egyszerre tizenkét em-
bert hívtak be: négyen a mellékelt fényképen vannak. Ezután újabb behívások voltak tavasszal, 
nyáron, ősszel. Az antonból behívottak csoportja 1940 októberében tizenöt fős volt, őket Krasz-
nodarba irányították. (Gs. Evig, az egyik behívott beszámolója szerint). A Honvédelmi Minisz-
térium elektronikus irattárában szerepel még néhány antoni származású elesett katona neve.

Ivan Alekszandrovics Kajl 1916-ban született Antonban, 1939. novemberben a ba-
kui Azizbekovi kiegészítő parancsnokság hívta be, őrmester, eltűnt 1942 augusztusában.

Iogann Alekszandrovics Veber (sz. 1917-ben) fogságba esett 1941 augusztusában, 
Franciaország területén tartózkodott 1944 szeptemberéig.

Ivan Fjodorovics Pauli (sz. 1907-ben), Anton község, behívták: 1942. január, Novoszi-
birszki terület, Dalnyekíj kiegészítő parancsnokság, építkezésen brigádvezető, Novoszi-
birszki terület, Inszkaja vasútállomáson dolgozott, eltűnt 1942. 10. 28.

Genrih Genrihovics Geinsz (sz. 1914.), Anton község, behívták 1942. 03. 05., legutolsó 
szolgálati helye: 509-es építőipari vállalat, távozásának oka: 20 év javító kényszermunkatábor.

Nem tudom megmagyarázni, miért került a Honvédelmi Minisztérium honlapjára a két 
utoljára említett ember, a munkatáborosok a Belügyminisztérium honlapján szoktak lenni.

A fényképen látható négy katona közül ketten eltűntek, lehet, hogy a fronton, lehet, 
hogy lágerekben. A szeptemberi ukáz után a Szovjetunió állampolgárainak egy részét 
megkezdték átvinni a „Katonák és a haza védelmezői” kategóriából a „Fasiszta haza-
árulók” kategóriájába. Andrej Hrisztianovics Baumgertner (sz. 1920), Anton község egy-
kori lakója így írja le ezt az 1941. szeptemberi folyamatot, melynek ő is részese volt: „Fel-
sorakoztattak bennünket, elhangzott egy névsor, elhangzott a »Két lépést előre!« parancs, utána a 
»Fegyvert le!«, aztán »Jobbra át, irány a vagonok!«. A vagonokat ránk zárták, bennünket az Urálba 
vittek Korkino város bányáiba. Ahol néhány évre a szögesdrót mögött találtuk magunkat”.



77

A SZOVJETUNIÓ LEGFELSŐBB SZÖVETSÉGI TANÁCSA 
ELNÖKSÉGE  
RENDELETE  

A VOLGA-VIDÉK KÖRZETEIBEN ÉLŐ NÉMETEK 
ÁTTELEPÍTÉSÉRŐL

Katonai hatóságoktól kapott hiteles adatok szerint a volgai körzetek német lakossága körében diver-
zánsok és kémek ezrei, tízezrei vannak, akik Németországból adandó jelre robbantásokat hajtanak végre a 
németek által lakott körzetekben. Ilyen nagy mennyiségű diverzánsról és kémről, akik a Volga-vidék né-
met lakossága között élnek, a németek közül senki semmit nem közölt a szovjet hatóságokkal, következés-
képpen a Volga-vidéki körzetek német lakossága rejtegeti a szovjet nép és a szovjet hatalom ellenségeit.

Abban az esetben, ha diverzáns akciók történnek, amelyeket németországi utasításra né-
met diverzánsok és kémek hajtanak végre, és a Volgai Német ASZSZK-ban, valamint a közeli 
körzetekben vérontásra kerül sor, a Szovjetunió Kormánya a háborús időszak törvényei alap-
ján kénytelen büntető intézkedéseket hozni a Volga-vidék egész lakossága ellen.

Az ilyen nemkívánatos jelenségek elkerülése végett, és a komoly vérontások megelőzésére a 
Szovjetunió Legfelsőbb Szövetségi Tanácsának Elnöksége elengedhetetlennek tartja a Volga-vidék 
körzeteiben lakó teljes német lakosság más körzetekbe történő áttelepítését azzal, hogy az áttelepítet-
teket földdel látja el, s új lakóhelyükön történő elhelyezkedésükhöz állami segítségben részesíti őket.

A letelepítéshez a novoszibirszki, omszki területeken, az Altáj vidékén, Kazahsztánban, va-
lamint más közeli területeken szántóföldekben gazdag területeket jelöltünk ki.

Ezzel kapcsolatban az Állami Védelmi Bizottságnak előírtuk, hogy záros határidőn belül 
hajtsa végre a Volga-vidéki összes német átköltöztetését, s az új körzetekbe átköltöztetett né-
meteket lássa el földdel és egyéb birtokokkal.

Moszkva, Kreml
1941. 08. 28.

A Legfelsőbb Szövetségi Tanács Elnökségének Elnöke  M. Kalinyin
A Legfelsőbb Szövetségi Tanács Elnökségének Titkára  A. Gorkin

A parancs két részből áll. A vádaskodó rész rámutat, hogy „diverzánsok és kémek ez-
rei, tízezrei vannak” a volgai körzetek német lakossága körében, a befejező rész pedig 
bemutatja a Legfelsőbb Tanács németekről való megkülönböztetett gondoskodását, ide-
értve azok kémeit és diverzánsait is. A szovjethatalomnak ezt a gondoskodását még ma 
is érzi a Volga-vidék német lakosságának második és harmadik generációja. Mindenün-
ket elvették: házainkat, vagyonunkat, nagyszüleink első két évben kihalt korosztályát, 
kultúránkat és nyelvünket – egyszóval MINDENT.

A parancsban megjelenik a gondoskodás a németeknek szántóföldekkel való ellátá-
sáról is. Az én családomban ez így festett: amikor megérkeztünk a kitelepítésük helyszí-
nére, apámat rögtön Kirovba küldték fakitermelésre, anyámat pedig valamivel később a 
kemerovói szénbányákba. A szibériai faluban pedig ottmaradt a négyéves kisfiú lebénult 
nagymamájával. Vajon kettejüknek kellett a szántóföld?

Ezzel beindult a német lakosságot kiirtó hatalmas gépezet. A férfiakat férfi-, a nőket 
női lágerekbe vitték. A gyerekeket meg otthagyták a nagyszülőkkel a száműzetés helyszí-
nén. Ha nem voltak velük hozzátartozók, a gyerekeket gyerekotthonba zárták, ahol gúnyt 
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űztek belőlük, s csak azért verték őket, mert németek voltak. 1941–42 telén meghalt a 
nagyszülők korosztálya, az élve maradt gyerekek pedig faluról falura jártak koldulni. Van 
egy jól ismert mondás: „Háború volt, mindenkinek nehéz volt, mindenki szenvedett”. 
Megkérdezem: Az egykori Szovjetunió melyik népével bántak el úgy, mint a németekkel?

Mielőtt elpusztították volna, rabszolgaként dolgoztatták őket. Hihetetlen normát kellett 
teljesíteniük egy falat kenyérért. A láger első hónapjaiban a németek még csak-csak megbir-
kóztak a kiszabott normával, de a továbbiakban már meghaladta képességeiket. Meghaltak 
az éhségtől, hidegtől, betegségektől és az emberfeletti rabszolgamunkától. A halottak nem 
lettek regisztrálva. Ismeretlen volt a halál oka, ismeretlen volt a tömegsírok helye.

A háború négy, az oroszországi németek fogsága viszont 15 évig tartott. Ki lettek ra-
bolva: elvették javaikat és lakóhelyüket. Megtiltották, hogy anyanyelvükön beszéljenek. 
Az egykori Szovjetunió melyik népével bántak el úgy, mint a németekkel?

Ez a parancs arra a hazugságra épült, mely szerint a Német ASZSZK Zelmani járásában 
német ejtőernyősöket dobtak le. Tanúként a lengyel Anders tábornokot nevezték meg, aki-
nek alakulatai akkor a Német ASZSZK területén állomásoztak. Nevezett tanú szavahihető-
ségét már csak abból is megítélhetjük, hogy az NKVD húszezer lengyel tisztet végzett ki, 
Anders tábornok azonban továbbra is a fogságba esett lengyel csapatok parancsnoka ma-
radt. A járás többtucatnyi településén akkoriban több tízezer német élt. Állítólag ezeken a fal-
vakon vitték végig az elfogott ejtőernyősöket, de ennek nem akadt egyetlen szemtanúja sem.

Az általam utoljára elolvasott hazugság pedig a következő: „Moszkva arról értesült a leg-
felsőbb parancsnokságtól, hogy a front menti sávokban rengeteg német lakta település van, 
a Dnyeszter menti németek az ablakokból és kertekből lőtték visszavonuló csapatainkat, az 
érkező német csapotokat pedig kenyérrel és sóval fogadták. A front vezérkara kérte, adjunk 
ki rendelkezést a német lakosság megbízhatatlan elemeinek sürgős kitelepítésére. Augusztus 
25-én Sztálin azt írta a táviratra: „Berija elvtárs, a kitelepítést látványosan kell végrehajtani”. 
Augusztus 26-án elfogadták a Központi Bizottság a németek kitelepítéséről szóló határozatát. 
Augusztus 27-én Berija aláírta a „A Volga menti német Köztársaság lakóinak kitelepítéséről” 
szóló, 001158 számú parancsot, amit M. I. Kalinyin, a Legfelsőbb Tanács elnöke „A németek 
kitelepítéséről” szóló parancsot csak másnap, augusztus 28-án látta el kézjegyével.

Ha az ukrán falvakról azt lehetett hallani, kenyérrel és sóval fogadták a német hadse-
reget, akkor a német falvakról mindez még hihetőbben hangzott. Erősen kétséges az is, 
hogy a német falvakban lőfegyverek lettek volna. A háború előtti időben, ha valakinél lő-
fegyvert találtak, a Gulágon kötött ki: részt vehetett Szibéria meghódításában.

Nem árt megemlítenünk, hogy a németek Szibériába és Kazahsztánba történő kitele-
pítése ennél jóval korábban megkezdődött. 1935 elején Volhiniából 8300 német családot, 
majd ezt követően Ukrajnából 15 000 német és lengyel családot telepítettek ki. Az első vi-
lágháborúban a volhiniai németeket csupán a front menti sávból telepítették ki, míg az 
1935-ös kitelepítés azt jelentette: a háborút előre látták, vagy pedig tervezték. 1939 szep-
temberétől megkezdődtek a tömeges és folyamatos deportálások a SZU által annektált 
területekről. Természetesen vetődik fel: „Miért telepítik ki a »megbízhatatlan népeket«, 
hiszen a háború még el sem kezdődött?” Úgy vélem, a leghelyesebb válasz, hogy a Né-
metország és Szovjetunió közötti háború elkerülhetetlen volt. A dalok, filmek, a „Végig-
visszük a világforradalmat!” feliratú plakátok – mind a közeli háborúról szóltak.

Könyvében A. German egy német iskola első osztályának fényképét mutatja. A táb-
la felett egy közismert korabeli plakát látható: „A német kommunista párt első hívására 
egy emberként megyünk a barikádokra, hogy harcoljunk a német proletárdiktatúráért”.
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Antonban összeírták a lakosság vagyonát, igazolást adtak arról, hogy a lakosok 
egyenértékű viszonzást kapnak érte.

Szeptember első napjaiban Antonba új lakók érkeztek. Gyakorlatiasan választották ki 
maguknak a legjobb házakat, fölmutatták papírjaikat, s kezdetben csak egy-egy szobát fog-
laltak el. Az újonnan érkezettek magabiztossága a zsidó nemzethez való tartozásukról árul-
kodott. A falu lakossága az útravaló előkészítésével volt elfoglalva. Kenyeret, kétszersültet 
sütöttek, baromfit vágtak, sütöttek-főztek, füstöléssel tartósítottak. A szarvasmarha levágá-
sa büntetés terhe mellett tilos volt. Katerina meg akart fogni néhány tyúkot, hogy elkészítse 
őket a hosszú útra, de az újonnan érkezett asszony rájött, hogy ezeknek a tyúkoknak most 
már ő a gazdája, és Katerinának már semmi köze hozzájuk. Peter Vilman, a szomszéd éppen 
fát hasogatott, amikor az újdonsült szomszédasszony megkérte, adjon neki pár tyúkot. Pe-
ter teljesíthette volna a kérést, így is maradt volna elég, de ő sajátságos módon oldotta meg 
a problémát. Fogta a fejszét és átment Katerina udvarába. „Vidd a tyúkokat” – mondta, és 
egyenként lefejezte őket, mire az új asszonynak elakadt a szava, és bemenekült a szobájába.

Antonban az NKVD munkatársai szervezéssel foglalkoztak: leltároztak, elismervényt adtak az 
átvett javakról és előkészítették a lakosság Ahmatba történő átszállítását, ahol a berakodás zajlott. 
Néhány katona nem avatkozott bele a dolgokba. Bakuban viszont egy másik kitelepítési stílust is-
mertek meg az antoniak. A kijelölt napon két fegyveres katonával egy teherautó gördült a ház elé. 
A család felpakolta holmiját, aztán mint valami veszedelmes bűnözőket, elszállították őket a gyü-
lekezési ponthoz. Pár nappal később hajóra tették őket, és a Kaszpi-tengeren keresztül megérkez-
tek Krasznovodszkba, ahonnan bevagonírozva útnak indultak a Novoszibirszki területre.

„Szeptember 16-án Anton és a szomszédos községek lakóit Ahmatból (Volga-parti orosz város) uszály-
ra pakolták. Itt napokig vártak a hajóra, három kilométerre levő falujukban pedig bőgtek az itatás, etetés, 
fejés nélkül maradt teheneik. A pincék tele voltak télire eltett élelemmel, a kertek tele érett kökénnyel, anto-
novka almával. Estére befejeződött a pakolás és a hajó elindult a sötétben. Az emberek csendesen ültek, a tá-
volodó partot nézték. A gépterem hirtelen elcsendesedett, majd kiáltások hallatszottak: »Tűz van! Tűz van a 
gépteremben!« Némi fejetlenség után az emberek szenténekeket kezdtek énekelni. Tizenkét éves voltam ak-
kor, de máig nem felejtem el azokat a dalokat. A tüzet eloltották és folytattuk az utat Szaratovba. Nem mesz-
sze Szaratovtól kiszállítottak bennünket és egy túlzsúfolt vagonban folytattuk utunkat Szibériába.” [11.]

A 817. számú vasúti szerelvény Anton község lakóival és Grimm község maradék la-
kóival 1941. szeptember 18-án elindult Ubek állomásról, és 1941. október 18-án megérke-
zett úti céljához, a Krasznojarszki területen levő Kozulka állomásra. A kitelepítettek egy 
új, minden eddiginél (az 1921-es és 1933-as éhínség után) nehezebb megpróbáltatás fe-
lé közeledtek. 1941. szeptember 16-án véget ért az antoni németség 175 éves történelme, 
mely II. Katalin cárnő meghívásával kezdődött és a szibériai száműzetéssel végződött.

Magában Antonban is nagy változások történtek. A Sztálingrádi Traktorgyár üdü-
lőjét gyermekotthonná alakították. A falu rendjét a Baskír ASZSZK Saran községéből 
családostul megérkezett M. Z. Mihajlov operatív megbízott vigyázta. Kislánya, Tonya 
a pincékre szakosodott, ahol volt tejföl, áztatott ánizsalma, sózott uborka és paradicsom. 
Később a 60-as években Mihajlov gépkezelő volt az olajfúráson, apámnak mondogatta: 
„Maguk már akkor, a háború előtt gazdagabbak voltak, mint most”.

Anton új lakói nem strapálták magukat, hogy téli tüzelőt gyűjtsenek. Pajták, nyári 
konyhák, istállók, bútorok és az üresen hagyott házak – mind-mind a kályhában végezték.

I. Mecker házába beköltözött egy orosz nő, aki a gyerekotthonban dolgozott. Harminc évvel 
később megismerte a ház korábbi gazdáit, s ezt-azt mesélt nekik a faluban történtekről. Teher-
autóval szokott Gorkijba járni élelmiszerért. Gyakran megesett, hogy a gyerekeknek csak tiszta 
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szeszt és csokoládét tudott hozni. A gyerekotthon vezetői tivornyáztak, a gyerekek pedig éhe-
sen, ruhátlanul ott voltak magukra hagyva. Valamelyik gyereknek aztán sikerült a szüleinek 
levelet írni. A frontról érkezett egy tábornok, elkergette a zsidó vezetőséget, s kijárta, hogy a gye-
rekotthon új vezetőt kapjon. Attól fogva a gyerekek a kor normáinak megfelelően étkezhettek.

A németeket nemcsak a Német ASZSZK-ból telepítették ki, hanem a szomszédos sztáling-
rádi, kujbisevi, szaratovi közigazgatási területekről is. Szeptember 20. előtt lettek kitelepítve, 
de a betakarítással gyakorlatilag már a hónap elejétől nem tudtak foglalkozni. A Népbizto-
sok Tanácsának és a Német ASZSZK Kommunista (Bolsevik) Pártja Területi Bizottságának 
szeptember 5-i határozatában ez áll: „sok kantonban, ahol kitelepítések folynak, félbeszakadt 
a gabonaszállítás…” Az odairányított 30 ezer orosz kolhozparaszt nem bírt a hatalmas mun-
kával. Hatalmas táblákon feküdt a gabona, egy része pedig még lábon állt. Az országban ga-
bonahiány volt, az élelem elosztásában bevezették a jegyrendszert, a volt német falvakban 
meg rengeteg gabona ment tönkre vagy széthordták. Gondozó híján rengeteg szarvasmar-
ha pusztult el, a kisebb háziállatok meg a szárnyasok pedig mind elpusztultak. 1941-ben a 
Német ASZSZK-ban gazdag volt a termés, de mindet elpusztították. A veszteségek azon-
ban nem korlátozódtak az 1941-es betakarításra, ez az egész háború idejére és az azt köve-
tő évekre be volt programozva. Az állam nagyon elszámolta magát a hatalmas mennyiségű 
élelmiszerrel. A lakosságcsere rém egyszerű: az egyiket elszállítja, a másikat meg ennek he-
lyébe teszi az állam. De hogy az új lakosság az új helyen meg is éljen, ötről a hatra jusson, te-
hetőssé váljon, ahhoz évek kellenek. A Volga-vidéki németeknek ehhez egy évszázad kellett.

A szibériai utazás bonyolult, nehéz és kimerítő volt. A vagonok nem voltak átalakítva embe-
rek szállítására. Kéttengelyes, 18 tonnás vagonok voltak, minden csomagtartó és válaszfal nélkül. 
A család a ládák, vödrök, batyuk tetején aludt, tartózkodott. Az idősek és gyerekek természetes 
szükségleteire éjjeliedényeket és vödröket használtak, a többiek megpróbálták kibírni a következő 
állomásig. A megállókon újabb megaláztatás következett, szégyenérzésüket leküzdve, az egész 
falu szeme láttára kellett rendbe szedni a ruházatukat. A szerelvénytől tilos volt eltávolodni. Az 
utasok csak ritkán, a nagyobb állomásokon kaptak levest, jól jöttek az otthonról hozott tartalékok.

„A vagonunkban volt egy diák – emlékezik vissza A. Iogan. – A szünidőben hazajött, az-
tán úgy otthon ragadt, hogy a kitelepítéskor is együtt maradt a családdal. Az antoniaknak két 
hetük volt a felkészülésre. A diák családja alaposan felkészült, kolbászt is töltöttek és felfüstöl-
ték. Egyszer ebédkor azt mondja a diák: »Nem eszem több kolbászt, mert csípi a torkomat.«” 
Mire azt mondja neki a nagyapja: »Ha ebből nem eszel, gyerek, másikkal nem egyhamar kí-
nálnak meg«. Igaza lett az öregnek – nem sokkal később a munkatáborban a diák éhen halt”.

Iogan családjában útközben meghalt a kisbaba. A félig nyitott ajtón keresztül vették ki 
az anyja kezéből, mondván, hogy majd eltemetik. Graszmik Lidia és Ivan egy vagonban 
utaztak Alekszander Geinccel (Berlin); az ő gyerekük is meghalt útközben.

Alekszandr Gardt (Berlin) szerint az ő vagonjukban meg egy idős ember halt meg. Az 
első állomáson a vonat mellett temették el. Ugyancsak balszerencsés volt a 817. számú sze-
relvény: az általam vizsgált három vagon közül mindegyikben meghalt egy ember. A hiva-
talos adatok szerint az egész kitelepítésre felhasznált 188 vasúti szerelvény 154 emberéletet 
követelt. Újabb forrás: „Az útvonalon, melyen a németeket vitték Kazahsztánba és a Novoszibirszki 
területre (225 ezer ember) 437-en haltak meg”. [5.] A szerelvények gyakran vesztegeltek holtvágá-
nyokon, utat adva a fontosabb szállítmányoknak. Az 1941 őszén a fronton kialakult kataszt-
rofális helyzet nem befolyásolta a Kreml volgai németek kitelepítésére vonatkozó döntéseit. 
Amikor minden egyes vagonra óriási szükség volt, akadt lehetőség 188 szerelvény kivoná-
sára, hogy a németeket útnak indítsák Szibériába és Kazahsztánba. Hogy a vasúti fővonalat 
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ne terheljék meg, vonatunk először délnek ment Alma-Atába, onnan pedig északnak fordult. 
Közép-Ázsiában a marhavagonokban nagy volt a fülledtség. Ezt a karsznojarszki területre 
érve felváltotta a hideg. Ott már leesett az első hó. Balahton állomáson falvanként osztották 
el az érkezőket. A szüleim és a Vájsz család megkapták egy kuláktalanított család üresen álló 
házát. A kertben takarmányrépa termett, ezt gyorsan felszedték, hogy megmentsék a fagytól. 
Az antoniak, akiknek otthon kertjük, földjeik voltak, ámuldoztak, létezik-e ennél a vad tajgá-
nál rosszabb hely a kulákok száműzésére. Az erdős, sztyeppes vidékhez szokott németeket 
rettegés fogta el. 1942 nyarán anyámnak néhányszor tehéncsordát kellett őriznie. Az „őrizni” 
szó használata itt nem helyes, ugyanis nem anyám, hanem a tehenek voltak a kezdeménye-
zők: ők vezették anyámat a végtelen tajgában, és napnyugtakor mindig hazataláltak.

A szovjet időkben sosem említették a dezertőröket. Voltak katonák, akik a katonai kór-
házban meggyógyulva nem akartak visszamenni a frontra és dezertáltak. A szökött kato-
nák ellopták az állatállományt, a baromfit, az élelmiszert. A hatóság kétféle módon vette 
fel velük a harcot. Egyrészt, a helyi megbízottak tájékoztatták a lakosságot, elmondva, mi-
lyen következményei lehetnek, ha az emberek együttműködnek a dezertőrökkel, a másik 
pedig, hogy az NKVD munkatársai női ruhába öltözve vadásztak a szökevényekre.

Az új helyen a németek Volga-vidéken hagyott vagyontárgyai nem lettek megtérítve: 
a kolhoznak nem voltak ilyen felszerelései, a járási vezetőség pedig anyagilag volt kép-
telen ellátást biztosítani. Átvételi elismervénye alapján Sz. Gaun kitelepítettnek két vas-
ágyat és két faágyat kellett volna visszakapnia. A kolhozban és a faluban egyáltalán nem 
volt ágy, a falusiak függőpriccsen aludtak, úgyhogy értelmetlen volt ágyak visszatéríté-
séről beszélni. Sz. Gaun mindössze egy tehenet kapott a kolhoztól. Egyéb ingóságait és 
ingatlanát kisajátította az állam. Az 1941. szeptember 11-ei keltezésű 258. számú elismer-
vény tehát annak bizonyítéka, hogy a kitelepített embert kirabolták.

A Volga-vidéken beszolgáltatott gabonát, amiről a „Zagotzerno” begyűjtőhely nyugtát 
adott, a Krasznojarszki területen nem lehetett visszakapni, mivel gabonájuk egyszerűen nem 
volt. A kolhoz magtáraiban csak kötelek lógtak, amire a németek az mondták: „Nálunk a 
Volga-vidéken a magtárakat gabonatárolásra építették.” A fél év alatt megkeresett munka-
egységet sem fizették ki, még akkor sem, ha azt a kolhoztag dokumentummal igazolta. A fa-
lusi emberek követelhették a kárpótlást a kolhoztól, ha volt elismervényük, meg még ígéretet 
is kaptak arra, hogy mindezt megkapják az új helyen. A városiaknak – munkásoknak és hiva-
talnokoknak – még ennyi lehetőségük sem volt, így még nehezebb helyzetben voltak. Hama-
rosan a németek megvilágosodtak: megértették, hogy az állam másodszor is kirabolta őket.

A helybéliek azt hitték, hogy a németek maguk az ördögök. Amikor aztán látták, 
hogy rendes emberek, barátságosak lettek hozzájuk. Nemcsak a szibériaiak és kazahsz-
tániak gondolták, hogy a németeknek szarv van a fején, így gondolták ezt a SZU európai 
felében is. 1942. novemberben M. B. Tit Szibériából megérkezett a Kujbisevi terület Ru-
sajkino nevű csuvas falujába, hogy tűzifát szerezzen be az olajmunkásoknak. Szavai sze-
rint: „A helybéli emberek arra vártak, hogy a németek majd szarvval a fejükön jelennek 
meg, de kiderült, hogy normális emberek, aminek mindenki nagyon örült”.

A helybéli kolhozok nagyon szegények voltak, a magtárakban csak kötelek voltak meg 
mindenféle limlom. Különösen a kolhozelnök örült nagyon, mert úgy vélte, az újonnan 
érkezett szakemberekkel majd hegyeket mozgatnak meg. Öröme azonban rövidnek bi-
zonyult. A férfiak megkapták behívójukat a munkatáborba, s azon kezdték törni a fejü-
ket, miből tartják majd el a családot. A helybéliek azt mondogatták, hogy a tajgában van 
egy kulákfalu, ahol ruháért kenyeret adnak. Ugyanis a kolhozosításkor a kulákcsaládokat 
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kivitték a tajgába, s otthagyták őket, gondolván, hogy ott majd elpusztulnak. De a kulákok 
csak azért sem haltak meg, sőt jobban éltek, mint a kolhozokban. Meg volt nekik tiltva, 
hogy elhagyhassák a falu határát. Építkezésre még nem volt idejük: nem volt magtáruk, 
zsákjaik, ruhájuk, de volt hozzáértésük és szorgalmuk, ez mentette meg őket az éhhaláltól.

Apám hozott néhány zsák búzát, nehéz szívvel indult el a munkatáborba. Akkor még 
nem tudta, hova megy és mi vár rá. Meg kell hagyni, a helybéliek, különösen a kolhozelnök, 
jól viszonyultak a németekhez. Meglehet, azért, mert Szibéria a száműzöttek földje, vagy 
„A szakemberek mindent megoldanak” sztálini mondás miatt. Búcsúzáskor a kolhozelnök 
azt mondta a „behívottaknak”: „Mihelyt vége a háborúnak, jöjjenek vissza. A kolhozban 
maguknak mindig lesz munka”. Mindez 1941 decemberében történt, amikor a németellenes 
propaganda a tetőfokán volt. A munkaszolgálatosok persze hálásak voltak a kolhozelnök-
nek a meleg szavakért, de gyakorlatilag nem tudott segíteni a családjaikon.

Az 1942-es tél és tavasz nehéz volt: a férfiakat munkatáborba vitték, az otthonról ho-
zott élelem elfogyott, a pince üres volt, nem úgy, mint a helyieknél, vetőmag nem volt, 
szerszámok nem voltak stb. Jó hasznát vették az otthonról hozott ruhának, amit becse-
réltek élelemre, de az sem tarthatott örökké. A konyhakert és a tajga segítségével ki tud-
ták húzni az 1942-es nyarat és őszt, de ősszel a 15-55 éves német asszonyok is megkapták 
a behívót. Vajon ki fogja ellátni az öregeket és a kiskorú gyerekeket? „Szeretett pártunk” 
rájuk nem gondolt, ezért az én korosztályom nagyszülők nélkül maradt.

Hogyan maradtak életben a helyi lakosok és kolhoztagok? A kolhozelnök világosan lát-
ta a törvények pusztító hatását, ezért bevezették a kölcsönös segítségadást. Anyám eleinte 
ellenkezett, amikor krumpliszüretkor azt mondták neki „Fogj egy vödör krumplit és vidd 
haza”. Akkoriban ugyanis egyetlen búzakalászért lecsukták az embert. De a szomszédasz-
szonyok kitartottak a véleményük mellett. Mindennap hazavittek a kolhozból egy vödör 
burgonyát. Ez a pár vödör, meg ami még a kertben termett, az, ami segített túlélni a telet.

Részletesebben számolnak be szibériai életükről az Iogan testvérek, Alekszandr és Ivan. A 
száműzetés színhelyére érkezve a szülők részéről az első, hogy a gyerekeket beíratják az is-
kolába. De a gyerekek a Volga-vidéken német iskolába jártak, Szibériában nem tanulhattak 
orosz iskolában. Ennek oka, hogy nem tudtak oroszul, s ráadásul akkor tombolt legjobban 
a németellenes propaganda. Így aztán, amikor a helyi gyerekek az iskolában voltak, a ve-
lük egykorú német gyerekek a kolhozban dolgoztak. A kolhozban norma szerint dolgoztak, 
a férfiak évente 180 munkaegységet voltak kötelesek dolgozni, a nők pedig 120-at. Év végén 
megtörtént az elszámolás, a kolhoztag egy munkaegységért 10-20 dekagramm kenyeret ka-
pott. Világos, hogy ekkora „bőségből” nem lehetett megélni, ezért a „saját erőre támaszkodás” 
volt a jelszó. A háztájiban kora tavasszal elvetették az árpát, amikor nyár közepén beérett, sar-
lóval learatták. A faluban sokaknak volt kézi malmuk, amivel meg lehetett őrölni az árpát. 
Az így nyert lisztből sütöttek kenyeret. Ez igazi, valódi kenyér volt, amivel ki kellett húzni az 
egész évet. A munkaegységért kapott kenyér csak papíron létezett, virtuális tulajdonságok-
kal, a gyomrokig nem jutott le. A nyári munkák idején, amikor hiányzott a munkáskéz, min-
denki, aki kiment a mezőre, 30 deka kenyeret kapott. Az őszi betakarításkor a kolhozparaszt 
néha a zsebében vagy a csizmájában haza tudott vinni néhány marék búzát. Egy ilyen sike-
res akció alkalmából az ember nem szalad át a szomszédhoz a kézimalomért, mert vacsorára 
megjelenhet még az operatív megbízott is. Így aztán a gabonát megfőzték, húsdarálóval le-
darálták, és kását csináltak belőle. A veteményeskertben megtermett a krumpli, hagyma, ká-
poszta, tarlórépa, uborka. A városokban a gyerekek, betegek, időskorúak eltartottként kaptak 
étkezést, de a falvakban a lakosságnak ez a csoportja semmit sem kapott.
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Kora tavasszal elsőként a medvehagyma jelenik meg az erdőben. Mihelyt kibújik a 
földből, még csak 3-4 centiméter, de a gyerekek, felnőttek máris nyalábszámra viszik 
haza. Amikor a medvehagyma jobban megnő, akkor már a kolhoz is bekapcsolódik a 
munkába. A kolhoz által begyűjtött medvehagymát Krasznojarszkba szállítják. Az er-
dőben ugyancsak bőven terem a piros és fekete ribizli meg a zelnicemeggy.

Alekszandr Geinc elbeszélése, aki ugyanabban a körzetben volt munkatáborban, 
csak kisebb részletekben tér el az Iogan testvérekétől. Alekszandr a negyedik osztály-
lyal kezdte az iskolát, de nem tudott oroszul, meg társai is ellenségesen viselkedtek vele, 
ezért kénytelen volt megszakítani a tanulást. A káposzta, tarlórépa náluk is megtermett 
a faluban, de erre sem idejük, sem erejük nem volt, mert a kolhozban látástól vakulásig 
dolgoztak. Tehát az egyetlen élelmiszer a burgonya volt. Betakarításkor, a falutól 6-8 ki-
lométerre levő mezei szálláson, a kolhoztagok napi egyszeri alkalommal levest kaptak.

Az imént megemlítettem a németek tanulási dolgainak sötét oldalát a hábo-
rú idején, most pozitív, sőt lelkesítő példát hozok fel. 1990 augusztusában Fridrih 
Smallal (Berlin) egy vagonban utaztunk Moszkvába a „Vidergeburt” (Wiederge-
burt) 3. rendkívüli konferenciájára. Az út hosszú volt, a témák különbözőek, ebből 
megjegyeztem tanulmányainak történetét.

„A Tajmir-félszigetre száműztek bennünket Potapovo településre, ahol volt egy kis iskola is. 
Az első osztály 12 tanulójának fele német gyerek volt, kettő orosz, a többiek a helyi rénszarvaste-
nyésztők gyerekei. A tanítók moszkvai és leningrádi kitelepítettek voltak. Amikor németeket hoztak 
a településre, legjobban a tanítók örültek nekünk. Az első orosz szavak, melyeket megtanultunk, 
ezek voltak: »ez törlőrongy, ez tábla, ez meg kréta«. Házi feladatot nem szoktunk kapni. Az első 
két évben földkunyhóban laktunk, ahol nem volt se lámpa, se asztal. Gyakran mondták nekünk: 
»Nincs mit szégyellnetek azért, mert németek vagytok. Véget ér a háború, és a németek újra elfog-
lalják vezető helyüket a kultúrában, tudományban és a technikában.«”

Ha az iskolában eltöltött évekkel határozzuk meg Fridrih műveltségét, akkor 
gyenge. Ha viszont látókörét, szókincsét, logikus gondolkodását nézzük, akkor 
messze meghaladja az érettségit. Ő maga többre tartja a tajmiri öt évet, mint az utá-
na következő esti iskolát.

1943-ban Ottilia Gaun „behívót” kapott a munkatáborba. Négyéves kisfiát a rokonok-
ra kellett hagynia, vagy beadni a gyerekotthonba. A testvéremet Lidia Metcker néni vet-
te magához, ahol a gyerekeivel, Reingolddal (sz.: 1935-ben) és Arnolddal (sz.: 1940-ben) 
már ott volt rokonunk, Albert Metcker (sz.: 1935-ben) is. Lidiát eleinte nem vették be a 
munkatárborba, mert kisebbik fia még nem volt hároméves. Később „fenntartott helye” 
volt a vasútnál váltóőri munkakörben. Először fakanalakat készített a hadsereg számá-
ra. Ezt a front számára végzett munkának tartották, amiért Lidia élelmiszerjegyet kapott. 
A gyerekek semmit sem kaptak, de nekik ott volt a tehén meg a veteményeskert. A kert-
ben megtermett a burgonya meg a tarlórépa. Meglehet, ez azért volt, mert a Krasznojarsz-
ki országrészben rövid a nyár, és semmi más nem terem meg. A tej egy részét el kellett 
adni kenyérért Kemcsug állomáson, ahol néha megálltak a vonatok. A falu mellett ha-
ladt el a szibériai országút, ott hajtották Mongóliából a lovakat és kutyákat. 1945 nyaráig 
Kemcsugon keresztül szállították a vonatszerelvények a katonaságot keletre a Japán elle-
ni háborúba. A gyerekek kis lábosaikkal kijöttek az állomásra, ahol a katonák kásával és 
más, eddig nem látott finomságokkal rakták meg. A szibériai gyerekek nem nagyon is-
merték az olyan fogalmakat, mint alma, szilva vagy szőlő. A tavasz kezdetétől a gyere-
kek mindent hazavittek, amit a tajga és a folyó kínált.
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1941. szeptember elsejétől 1947. november 14-ig a SZU-ban jegyre adták az élelmi-
szert, bolti elárusítás nem létezett. Akinek volt kenyéradagja, az eladta vagy elcserél-
te másra, ami kellett. A falvakban nem volt jegyrendszer, ezért a szibériai falvakban 
igen sokra tartották a kenyeret. Amikor Lidia Metcker négyfelé osztotta a tejért cserélt 
kenyeret, minden mozdulatát négy szempár kísérte figyelemmel. Aki a kenyér sarkát 
kapta, automatikusan „nyalinak” neveztük, és gyakran kapott egy-két oldalba bökést. 
Az ötvenes években, amikor már mindenki a szüleivel élt, még mindig a sercli volt a 
kedvenc, méghozzá úgy, hogy fokhagymával bedörzsölték (kolbászillata volt).

A férfiak lágerbehívója után az asszonyokon volt a sor. Egy részüket az isten háta 
mögötti tajgából gyerekekkel együtt továbbküldték északra, a tundrára. Alekszandr 
Gaun így írja le a családjával történteket.

1942 szeptemberében családjával együtt bárkára rakták őket és elindultak fel a Je-
nyiszej torkolatához a tundrára. Amikor a folyó két oldalán megszűnt a növényzet, 
az embereket elkezdték csoportonként kirakni a partra és a Jenyiszej szigeteire. Egyik 
nap motorcsónak kötött ki a parton és egy NKVD-s jött fel a bárkára, összeszámolt egy 
csoportnyi németet, majd megparancsolta nekik, hogy szálljanak partra. Köztük volt 
Alekszandr anyja és a nővére (asszonynevén Tereza Bambah). Amikor kiszálltak, a mo-
torcsónak elindult és magával vitte a maradék németet tovább észak felé. A parton ma-
radt asszonyok, gyerekek és öregek cókmókjukat a domb tetején álló kunyhóhoz vitték. 
A kunyhó körül és a környéken egyetlen fa, bokor vagy más növényzet sem volt. Az 
újonnan érkezettek nagy nehezen elhelyezkedtek a kunyhóban, és vártak. Várták a ve-
zetőséget, valami parancsot, mivel nekik a tundrára költözés céljáról senki sem mon-
dott semmit. Vártak egy napot, kettőt, majd egy hetet, de senki sem mutatkozott.

Lassan rájöttek, azért hozták őket ide, hogy itt haljanak meg. A szanaszét szórt em-
beri csontok is mind erről tanúskodtak. Szemmel láthatóan ezek voltak „az oroszor-
szági kizsákmányoló osztályok” maradványai. Valamivel több mint egy hét eltelte 
után  feltűnt egy motorcsónak, amint jött fölfelé az árral szemben. Miután az any-
ja ellátta tanácsokkal, Alekszandr kifutott a partra és elkezdett teljes erejéből integet-
ni. „Na mi kell?” – kérdezte tőle fáradt, uralkodói hangon a félig uniformisba öltözött 
férfi. „Bácsika, vigyél el minket valahova, ahol emberek laknak!” „Na és mit kapok 
ezért?” – kérdezte az emberi sorsok ura. Az apám csizmáját – krómozott, új, egyszer 
sem használta. A krómozott csizma meggyőzőbb volt minden NKVD utasításnál. 
A család beszállt a csónakba és száz kilométernyi utazást követően partra szállt. Az 
új helyen sokkal nagyobb esélyük volt a túlélésre, mivel volt hol lakni és volt egy ha-
lászbrigád. Itt húztak le egy szörnyű, éhezéssel töltött évet, amikor az apjuktól kikérő 
érkezett és a család újra találkozott Oktyabrszkijban.

A kolhozévek, a szocializmus lendületes építése elszigetelték, zárt csoportokra osz-
tották az embereket. Voltak kulákok, aktivisták, a rendszer ellenségei stb. Ezzel szemben 
a kitelepítés révén a németek egymásra találtak. Más helyre, gyakran ellenséges közegbe 
kerültek, ahol bizony csak a falubeliek, földik segítségére lehetett számítani.

F. Albreht egykori tanácselnök mesélte, hogy ilyen körülmények között írták össze 
Antonban azokat is, akik istentiszteletre jártak. Mivel a templomokat bezárták, a szertar-
tásokat a németek magánházaknál tartották. Aki ilyen célra helyet adott, azt az univerzá-
lis 58-as paragrafussal büntették: az illető egyszer csak eltűnt a faluból.

A. German történész megjelentetett egy kitelepítési utasítást; ebből idézek néhány 
pontot, hogy az olvasó összehasonlíthassa, mi volt papíron és mi volt a valóságban.
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Utasítás
A szaratovi és sztálingrádi területhez tartozó Volgai Német ASZSZK

német lakosságának kitelepítéséről

1. Minden német lakos kitelepítendő, aki a szaratovi és a sztálingrádi terület Volgai Német 
ASZSZK területén lakik.
(...)
6. A kitelepítést végző operatív csoportok az előkészítő munkát 1941. augusztus 31-én egyszer-
re kezdik meg.
7. A járási operatív csoportvezetők három nappal a kitelepítettek útnak indítása előtt átadják a he-
lyi hatóságnak a kitelepítésre váró személyek névsorát, hogy velük aláírassák és értesítsék őket 
az indulásra történő felkészülésről. Az erről szóló értesítést minden kitelepítendő családnak kü-
lön-külön kell átadni. Bárminemű gyűlés összehívása, a kitelepítéssel kapcsolatos kérdések közös 
megvitatása a kitelepítendő lakosok számára tilos.
(…)
12. A kitelepítettek a következő vagyontárgyakat és kisebb mezőgazdasági eszközöket vihetik ma-
gukkal: ruházat, ágynemű, lábbeli. A jelzett tárgyak és élelem családonként nem haladhatja meg 
az egy tonnát.
(…)
14. A vidéki településeken a kitelepítettek vagyonát képező épületek, mezőgazdasági eszközök, ál-
latállomány és takarmány a helyszínen marad, leadása értékbecslés után a szakbizottságnak tör-
ténik.
(…)
16. A kitelepített asszonyok és gyerekek, valamint a kitelepítettek holmijának szállítására a kolhoz 
szállítóeszközeit kell felhasználni.
(…)
18. A kitelepítettek névsorát a járási NKVD operatív csoportjának vezetője állítja össze három pél-
dányban: a szállítmányvezető, a helyi munkástanács és az NKVD képviselője számára.
19. Az NKVD és NKVD igazgatás vezetője a szállítmány vezetőjét, helyettesét, a kísérő csapat 
tiszthelyettesét, és szállítmányonként operatív tartalék gyanánt 22 katonát választanak ki az 
NKVD operatív tagjai közül.
(…)
22. A kitelepítetteket figyelmeztetni kell, hogy 20 napi élelmet vigyenek magukkal.
23. A kitelepítettek étkezése útközben, az erre kijelölt helyeken, vasúti és folyami büfékben történik. 
Naponta egy alkalommal meleg ételt, kétszer pedig forró vizet kapnak – ingyenesen.
(…)
25. Minden szállítmány kíséretében erre a célra használt elkülönítőben egy orvosból és két nővér-
ből álló személyzet álljon rendelkezésre, gyógyszert, gyógyászati eszközöket az Egészségügyi Nép-
biztosság biztosít.

Természetesen olyan pontokat válogattam össze, melyekben látható pártunk népről 
való gondoskodása. S hogy gyerekek haltak meg, és az „erre a célra használt elkülönítő-
ből” nem érkezett meg az orvos és a nővérek, hogy megkérdezzék, miért is halt meg az a 
gyerek, akkor ez csak kivétel – a 827-es szállítmánynak egyszerűen nem volt szerencséje.

A Bakuból a novoszibirszki területre érkezett emberek azon törték a fejüket, mit is fog-
nak csinálni ezekben a falvakban. Az első hónapokban a kitelepítetteknek még jó volt a be-
sorolásuk, a „fasiszta” bélyeget később sütötték rájuk. A Bakuból érkezett ipari munkások 
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egy része családostul a Kuznyecki-medence bányáiba lett elindítva. Andrej Ivanovics Knip-
pelberg (sz.: 1887-ben) Lenyinszk-Kuznyeckbe került, ahol egy új bányában kezdett dolgoz-
ni. A németek besorozásáról szóló parancs váratlanul érte a bánya vezetőségét, a németek 
kiszálltak a felszínre és a bánya fellázadt. A vezetőség gyorsan feltalálta magát, villám-
gyorsan őrtornyokat, szögesdrót kerítést építettek átjáróval. A bányából lágert csináltak, a 
személyi állomány megmaradt, a tervet továbbra is teljesítették. A németek munkatáborla-
kókká váltak, de a szögesdrót mögött legalább együtt maradtak, ami mégis jobb volt, mint 
a vjatkai láger. Nagyon hasonló ehhez Robert Avgusztovics Kletter (sz.: 1912-ben) története 
is, aki Bakuból a tulai és kuznyecki bányákon keresztül került vissza Oktyabrszkijba.

Maria Fohtnak (sz.: 1919-ben) kisgyereke volt, ezért a munkatábor alól felmentették. 
Mivel azonban a gyereket etetni kellett, s a munka alól senkinek nem volt felmentése, 
Maria mindennap dolgozni járt. Történt egyszer, hogy az őrség fél zsák búzát talált a 
Kozulka állomás gabonatárolója mögötti kerítés túloldalán. Azt nem sikerült kideríte-
ni, hogy ki volt a zsák tulajdonosa, a vádlottat azonban a következőképpen állapították 
meg. Maria német volt, ráadásul brigádvezető (erre nem figyelt eléggé), továbbá gyereke 
volt, aki enni akart. Az igazságos szovjet bíróság 5 év börtönre ítélte.
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A VJATKAI LÁGER

1937–38-ban a kirovi terület északi részén megszervezték az ország hét fakiterme-
lő munkatáborának egyikét, a vjatkai lágert. A mezőgazdaság tönkretételével likvidál-
ták Oroszország legfontosabb exporttermékét – a gabonát. A kolhozrendszer nem volt 
képes megteremteni a beígért gabonabőséget, nem tudta megismételni az 1913-as ter-
mésadatokat. Az országban folyt az iparosítás, ez pedig rengeteg valutát igényelt. Mi-
vel a „világforradalom” eszméjén kívül a szovjethatalomnak semmi eladnivalója nem 
volt, fő exportterméknek az orosz erdőt tette meg.

A kirovi területen levő vjatkai láger tulajdonképpen lágerek láncolata, mely Lesznoj te-
lepüléstől a tajgában északnak, Sziktivkar felé húzódik. Egy 300 kilométeres szakaszon 
46 ilyen láger van. 1941-ben litvánokat, letteket és észteket vittek a 12-es számú kényszer-
munkalágerbe. Még a Volga menti németek megérkezése előtt valamennyien elpusztultak.

1941. október 20-án a vorosilovgrádi börtönből megérkezett az első „német szállít-
mány”. Sokuknak arra sem volt idejük, hogy elítéljék őket, már 1941–42 telén meghaltak.

Az első transzport 1941 decemberében érkezett a krasznojarszki terület Kozulka állo-
másáról. 1942-ben már minden német férfi a munkatáborban volt, s most a nőkön volt a sor. 
A kiegészítő parancsnokságon a férfiaknak azt mondták, hogy vigyenek magukkal kanalat, 
bögrét és tíznapi élelmet. Az antoniak közül többen a vjatkai láger kirovi táboraiba kerültek 
(Kaji járás, Rudnyicsnij lágertelepülés). Ezek a kényszermunkatáborok fakitermeléssel fog-
lalkoztak. A fát vasúton szállították, vagy a Vjatkán és mellékfolyóin a Kámáig úsztatták le.

Az 1941–1942-es tél nagyon hideg volt, a hőmérséklet mínusz 53-56 fokig süllyedt, 
röptükben fagytak meg a madarak. 400 kilométerrel odébb, Baskíriában, Oktyabrsz-
kij város körzetében ugyancsak hideg volt. Hogy mennyire volt hideg, pontosan nem 
tudom, de ha megnézzük egy kivágott tölgyfa évgyűrűit, rögtön láthatjuk az 1942-es 
gyűrűt, ami nagyon sötét színű vagy rohadt volt.

A kirovi terület Kaji járásába 1942. 02. 16-án érkezett Alekszandr Kajl a következő-
képp írja le ezeket a hideg napokat: „Az istállóból kijövő lovak alig mentek 10-15 métert, már-
is megálltak. A ló ugyanis csak az orrával lélegzik, ilyen hidegben hosszú jégcsapok keletkeznek az 
orrán. A kocsis kézzel szedte le a jégcsapokat, mire a ló újabb 10 métert tudott menni.

Az embereknek bármilyen időben dolgozniuk kellett. A munkaidő 10-12 órát tartott, nyáron 
még tovább, látástól vakulásig. A németeket brigádokba osztották. Minden reggel ellenőrzés volt, 
majd felvezetés a munkahelyre. A közlekedőfolyosón a kapunál ellenőrizték a brigád létszámát, es-
te ugyanannyi embernek kellett visszatérni. Ha egy ember hiányzott, akkor az egész brigád ott állt, 
nem engedték be a lágerbe. A halottakat, a megfagyottakat a brigád köteles volt bevinni a táborba.

A brigádot őrség kísérte ki a munkahelyre. Elindulás előtt az őrparancsnok tájékoztatta a 
foglyokat: »Ha valaki jobbra vagy balra kilép, figyelmeztetés nélkül lelövöm.« Egyes németek 
számára ez volt az első orosz mondat, amit jól megtanultak.

Az őrök kis zászlókkal jelölték meg a munkaterület határait, aztán odaültek a tűzhöz. Té-
len és nyáron a tábortűz mellett ülve beszélgettek, és éberen figyelték a foglyokat. A tűznél té-
len melegedtek, nyáron pedig a füst elkergette a szúnyogokat.

A favágók normája napi három köbméter volt. Ebben benne van a fa kivágása, az ágak levágá-
sa, elégetése, és a törzs megmunkálása. Ehhez a napi teljesítményhez kötötték a kiszabott kenyeret. 
Mindkét norma abnormális volt, mivel nem felelt meg egy éhes ember fizikai igényeinek.

Az élelmezés a munkaterület fajtájától és helyétől függött. A fakitermelésen a normát teljesí-
tő foglyok naponta 80 deka kenyeret kaptak. A lágeren belüli munkákon, Lezsnyovka falu építésén 
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70 dekát kaptak, a kórházban fekvők 60 dekát. Aki túlteljesítette a normát, az a szerencsés ember 
prémiumot kapott. Ez átmenet a zsemlye és a mézeskalács között, de fekete színű, a súlya pedig hét 
deka. A kenyéren kívül adtak még répa- és káposztalevélből főzött levest is. Néha a levesben akadt 
egy kis gyöngykása és szétfőtt zab is. Az egész háború alatt krumplit nem láttunk a levesben. A lá-
gerben a túlélés egyik titka a »Nem a kis fejadagtól halsz meg, hanem a nagytól« bölcsesség volt. 
Ugyanis ha valaki 150 százalékra teljesítette a normát, akkor 10 deka pluszkenyeret kapott, ez vi-
szont nem fedezte az elfogyasztott energiát. Tehát, ha túlteljesíted a tervet, meghalsz.”

Viktor Kriger megmutatott egy általa talált beszámolót, ami V. Csernyisov, Berija he-
lyettesének nevére szólt. A jelentés címe „Az NKVD-hez tartozó vjatkai láger német kon-
tingens tagjainak fizikai állapota”, keltezése 1943. július 3.

A vjatkai lágerben még a Gulag-rendszer mércéjéhez képest is annyira kritikusak vol-
tak az állapotok, hogy a központi lágerparancsnokság kénytelen volt bizottságot küldeni 
a helyszínre, hogy ellenőrizze a helyzetet. Természetesen mindezt nem humanitárius meg-
fontolásból tették, hanem mert a „kontingens” tömeges pusztulása és fizikai leromlása mi-
att zuhantak a termelési mutatók. A lágerzsargon „kontingensnek” nevezte a foglyokat és a 
munkatáborba zárt németeket. Ebből a beszámolóból, amit a központi Gulag-parancsnok-
ság munkatársai készítettek, kiderül még, hogy 1942. február és június között a vjatkai láger-
be 6977 kényszermunkás érkezett. Ennek során rossz egészségi állapotuk miatt 1308 (18,7%) 
embert szereltek le, összesen 1186 (17%) német kényszermunkás halt meg. A többiek legyen-
gültek, illetve betegek voltak; mindössze 516 embernek volt megfelelő a fizikai állapota.

Vajon mivel magyarázza az ellenőrző bizottság ezt a katasztrofális helyzetet? Először is, 
„…a lágerben nem áll rendelkezésre zsír, zöldségféle, burgonya, friss hús, utóbbit kizárólag sózott ap-
rólék formájában szállítják. Ezeket decentralizált módon tárolják és gyakran rossz minőségűek (hús-
tól, nyelvtől, agyvelőtől megszabadított marhafej). Az utóbbi hónapokban egyhangú, mennyiségileg 
és minőségileg alacsony értékű étel készül, amely sem kalória, sem mennyiség szempontjából nem ké-
pes kompenzálni a dolgozó ember energiaráfordítását. Az undorító ételek fogyasztása mellett nem 
mellékes, hogy »a mobilizáltak fizikai állapotának romlásában« nem kis szerepet játszott a rakodási 
munkálatoknál »a munkaerő létszámhiány miatti túlterhelése, ami azzal függ össze, hogy a kirovi cso-
mópont hadiüzemei számára túl gyorsan állítják be a szerelvényeket a faanyag kirakodásához. Aminek 
következtében egyes rakodóbrigádok naponta 20 vagy annál is több órát töltöttek a rakodás helyén«.”

Vajon milyen büntetést kapott az ártatlan szovjet állampolgárok tömeges halála és 
szenvedései miatt a közvetlen bűnös? A fentebb említett jelentés első lapján látható a 
népbiztos helyettesének kézzel történt bejegyzése: „Parancsot előkészíteni a vjatkai 
lágerről (elítéltekről és németekről), Levinszon elvtárs felelősségre vonása ügyében. 
„1943. 08. 05.” Hát így állunk, „felelősségre vonás” emberek ezreinek haláláért! Persze 
„a tervfeladat sikeres teljesítése” esetében még ez sem történt volna meg.

Bezzeg a láger lakói más jellegű büntetéseket kaptak:

Alekszandr Alekszandrovics Kajl (sz.: 1908-ban)
Születés helye: szaratovi terület, Balceri járás, Anton település; német; kényszermun-
kás; Szovjetunió, NKVD vjatkai láger, 13. munkatábor.
Elítélve: 1943. 07. 10. SZU NKVD Különleges Bizottság.
Vád: Oroszországi Föderáció BTK 58-as paragrafus, 10. pont, 14. bek.
Ítélet: 8 év szabadságvesztés.
Rehab.: 1962. 08. 25.
Forrás: kirovi terület, Emlékezés Könyve.
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A láger abban volt érdekelt, hogy a kellemetlenségek elkerülése végett csökkentse a 
halottak számát. V. Dizendorf, aki az uszoljei láger irattárában dolgozott, észrevételezte 
a vjatkai láger egyes statisztikai sajátosságait. A vjatkai táborban nagyon sok a leszerelt, 
a szabadságon lévő dolgozó, és kevés a megszökött.

„A vjatkai tábor politikai részlegének adatai szerint 1942 februárjától 1944. július 1-jéig 8207 
német kényszermunkás érkezett. Ezalatt 5283 ember távozott, köztük 1428-an meghaltak, 365-öt el-
ítéltek, 823-at áthelyeztek, 1581-et leszereltek, heten megszöktek, és 1079-en vannak szabadságon.”

Abból kiindulva, hogy a lágerstatisztika titkolja a halottakat, fel lehet tételezni, hogy a 
halottakat az elítéltek, áthelyezettek és leszereltek címszó alatt tartják nyilván. A szabad-
ságon lévők között nyilvánvalóan a halottakat és a megszökötteket kell érteni. Azokat, 
akik átestek az orvosi vizsgálaton, és alkalmatlannak minősültek, leszerelték. Az ilyenek 
megkapták a megfelelő papírt, kaptak fél fejadag kenyeret és kilökték a kapun. Hogy az 
illető rögtön a kapunál halt meg, vagy pedig útközben, az senkit nem érdekelt. A fő do-
log, hogy nem rontotta a láger statisztikáját. Kérdés, hogy az elítéltek és áthelyezettek 
élők vagy holtak? Erre a kérdésre a lágerirattár nem tud választ adni.

A magunk részéről ugyancsak igyekszünk, hogy kapjunk valamilyen információt a 
láger irattárából, s amikor megkapjuk, csalódunk, mert nem felel meg a volt kényszer-
munkások vallomásainak. Néha előfordult, hogy a leszerelt kényszermunkás visszaju-
tott oda, ahonnan deportálták, és fél év múlva már teljesen jól nézett ki. Ez elég volt 
ahhoz, hogy újra besorozzák a lágerbe. Példaként szolgálhat erre Anton község egykori 
lakója, Genrih Mecker, aki két mobilizációt is átélt. Amikor másodszor tért haza a kény-
szermunkatáborból, sokáig betegeskedett, majd meghalt.

Példaként említem a nehéz fizikai munkát végző és 100 százalék feletti normát telje-
sítő elítéltek 2. számú hivatalos élelmiszernormáját: kevert liszt 1 dkg; dara és makaróni 
7,7 dkg; hús vagy hústermékek 1,9 dkg; hal és haltermékek 6,2 dkg; zsír 1,2 dkg; burgo-
nya, zöldség 40 dkg; cukor 1 dkg; póttea 0,2 dkg; paradicsompüré 1 dkg; zöldpaprika 
0,01 dkg; babérlevél 0,01 dkg; só 1 dkg. A kenyeret a következő normák szerint adták ki: 
nehéz munkát végzőknek 50 százalékig – 40 dkg, 50-80 százalékig 50 dkg, 80-100 száza-
lékig 60 dkg, 100-125 százalékig 70 dkg, 125 százalék fölött 80 dkg.

Ennél sokatmondóbb a következő egybevetés. A hadseregben harcoló vöröskatonák ét-
kezési normája, melyet 1941. szeptember 22-én fogadtak el: „rozs, illetve tapétalisztből készült 
kenyér 90 dkg télen, és 80 dkg nyáron. Másodosztályú búzaliszt 2 dkg; vegyes dara 14 dkg; makaróni 3 
dkg; hús 15 dkg; hal 10 dkg; illatosított szójaliszt 1,5 dkg; vegyes zsír és szalonna 3 dkg; napraforgóolaj 
2 dkg; cukor 3,5 dkg; tea 0,1 dkg; só 3 dkg; burgonya 50 dkg; zöld vagy savanyú káposzta 17 dkg; sár-
garépa 4,5 dkg; cukorrépa 4 dkg; zöldhagyma 3 dkg; gyökér, zöldség, uborka 3,5 dkg; paradicsompüré 
0,6 dkg; babérlevél 0,02 dkg; bors 0,03 dkg; ecet 0,2 dkg; mustárpor 0,03 dkg; mahorka dohány 2 dkg; 
gyufa havonta három doboz, cigarettapapír havonta 7 csomag; mosdószappan 20 dkg.” [28.]

„Az NSZK szakszervezetének adatai szerint 1937–1947-ig a Gulag börtöneiben nehéz munkát vég-
zők 1100-1300 kalóriát kaptak naponta 90-100 százalékos normateljesítésért. Az Egészségügyi Világ-
szervezet adatai szerint a nehéz munkát végzők élelmiszernormája 3100-3900 kalória naponta”. [59.]

Alacsony termete és fiatal kora miatt Alekszandr Kajl ápolóként dolgozott egy kórházban. 
A kórház betegei az elégtelen táplálkozás és nehéz munka miatt elájultak az éhségtől. Az ilyen 
beteget hordágyon bevitték a rendelőbe, az orvos csak éppen hogy ránézett és azt mondta: 
„Alexandr, gyorsan!” A betegnek kinyitották a száját és levest öntöttek bele, amit Alexandr a 
konyháról hozott. A harmadik kanál után a beteg kinyitotta a szemét és enni kezdett.
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A tél volt a legnehezebb időszak. A kényszermunkások rosszul voltak öltözve, a hó 
derékig ért, a norma pedig – három köbméter fa – maradt a régi, hogy az ember megkap-
ja a maga 80 dkg kenyerét. Az 1942–43-as tél volt a legnehezebb. Az elítéltek már egész 
évben kimerítő rabszolgamunkát végeztek, minden gépesítés és szállítóeszközök nélkül. 
1950-es évek közepéig a vjatkai lágerben a munka egyáltalán nem volt gépesítve. A fá-
kat keretes fűrésszel vágták ki, a szállítás lovakkal történt. Ezt a normát esőben, hóban 
teljesíteni kellett, de az 1941-es teljesítmény már a múlté volt. Sok elítéltnél végletes el-
gyengülés alakult ki. Ezek az élő csontvázak nem tudták teljesíteni a normát. Ha a gyen-
gélkedőre kerültek, 60 dkg kenyeret kaptak, s ez volt az útravaló a túlvilágra. Sok ilyen 
legyengült ember minden erejét megfeszítette, nehogy a gyengélkedőre kerüljön, hanem 
a teljes fejadagért a brigádban maradhasson. De a halál így is rájuk talált. 1942–1943 telén 
minden reggel több mint 10 levetkőztetett hullát dobtak ki a barakkokból. Egy éles szúró 
szerszámmal ellenőrizték, hogy életben vannak-e még, majd a lágeren kívül egy gödör-
be dobták őket. Ezt a gödröt tavasszal földdel dobálták tele. Sem kereszt, sem felirat nem 
jelezte, hogy itt emberek nyugszanak. 1953-ig a vjatkai lágerben nem voltak temetők. A 
tábortól távolabb, természetes gödrökben temették el őket. Akik vasúti építkezéseken hal-
tak meg, a töltés belsejében alusszák álmukat. Az volt a vétkük, hogy németnek születtek.

Először azok az emberek haltak meg, akik nem szoktak hozzá a fizikai munkához. 
Utánuk a termetes, fizikailag erős emberek. A fakitermelésen ott volt a Német ASZSZK 
egykori könnyűipari minisztere. Ezek az emberek nem tudták teljesíteni a normát, első-
ként ők haltak meg. A termetes, fizikailag erős férfiak játszva teljesítették a normát, de 
mivel az étkezés elégtelen volt, nagyon gyorsan elpusztultak. Nyáron az erdőben lehe-
tett ehető dolgokat találni. Ritka ember volt a Volga menti németek között, aki ismer-
te a gombákat. Odahaza nem szedtek és nem ettek. Itt azonban az éhség megtanította 
őket, hogy a gombákat megkülönböztessék egymástól. Összegyűjtöttek egy vödörre va-
lót, megfőzték a tábortűz fölött, sózott hering fejével ízesítve. Gombával, erdei bogyók-
kal, sóskával egészítették ki sovány étrendjüket, emelték a hangulatot.

Apám ács volt. A háború előtt Bakuban dolgozott, olajfúrótornyokat, házakat épített, 
ezért itt is gyakran vitték el ácsbrigádokban jó minőségű munkákra a lágeren kívülre. A 
szomszédos lágerekben, részlegekben gyakran kellett raktárakat, barakkokat, sózó-savanyí-
tó tárakat, egyebeket építeni. Az ácsbrigádot bepakolták egy vagonba, és őrség kíséretében 
átszállították a közeli lágerbe vagy lágerrészlegbe, ahol valamit építeni kellett. A láger kapu-
jánál várni kellett, amíg a vezetők elolvassák a levelet. Az elítéltek általában megkérdezték 
az őröket, megkapják-e a fejadagjukat, vagy már bezárt a konyha? A második kérdés az volt, 
mi a lágerparancsnok neve. Ha zsidó nevű volt, akkor már tudták a választ az első kérdésre: 
csak holnap kapnak enni (a kirovi terület lágereinek a parancsnoka a Levinszon nevet visel-
te). Még mielőtt a láger területére léptek volna, eldöntötték, hogy minél gyorsabban elvég-
zik a munkát, s máris mennek vissza. Az ilyen nevű lágerparancsnokok alatt igen magas volt 
az elhalálozások száma, a terv teljesítéséhez pedig újabb és újabb emberekre volt szükség.

A kényszermunkások életében sok minden függött a táborparancsnoktól. Voltak pa-
rancsnokok, akik igyekeztek elnyerni a foglyok szimpátiáját azzal, hogy megbüntették 
azokat, akik ennivalót loptak a társaiktól. Egy késő este apám a kapu előtt állt a brigád-
dal, amikor maga a parancsnok jött ki hozzájuk. Átvette a papírokat, majd az étkezdébe 
sietett, hogy a konyhások még ne menjenek el, hanem adjanak enni az újonnan érkezet-
teknek. Ilyen hozzáállást a brigádból még senki sem látott vagy hallott. Később derült ki, 
hogy a parancsnok átélte a leningrádi blokádot – ez magyarázta tettét. Az ilyen emberek 
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mindent elkövettek, hogy valahonnan élelmiszert szerezzenek, és igyekeztek valamilyen 
mellékágazatot kialakítani. Mindez természetesen kivétel, a többség buzgón kiszolgálta 
a rendszert. Ha valaki hibázott, az ment a frontra, ahol szintén nemigen kedvelték.

1942-ben a lágerben háromezer kényszermunkás volt, amelyből 1943 nyarára már csak 
ezren maradtak, ezért a lágert feloszlatták. Alekszandr Kajlt a 12. lágerbe küldték fabe-
rakodásra, apám (Sz. Gaun) és K. Gejnc pedig ácsmesterként a molotovi területre került.

A fenti két mondat hibás, mert nem magát a lágert, hanem annak alegységét oszlatták fel. 
A kényszermunkások az altáborokat is lágernek szokták nevezni (pl. 10. láger, 13. láger). Ma-
ga a láger a háború előtt és után egyaránt megvolt. Például 1951-ben a vjatkai kényszermunka- 
táborban 27 901 elítélt volt. De a következő két mondat tartalmazza az abszolút igazságot: az 
1942–1943-as tél folyamán csak minden harmadik kényszermunkás maradt életben (66% meg-
halt). Azok a családok, ahol a szülőknek sikerült hazatérniük, jól ismerik ezeket az adatokat.

„A háború során a 15. és 17. altábor kényszermunka-tábori övezet volt, ahol fakitermeléssel és 
rakományok útnak indításával foglalkoztak. Az altáborok nagyjából egyforma nagyságúak, 15-20 
barakkból álltak. Az 5-ös altábor volt a központi, a Lesznaja állomáson volt és »gyógytábornak« 
nevezték. Kartonból tolltartókat készítettek, és a lágerbörtön is itt helyezkedett el.”[37.]

Zavar állhat elő a megnevezésekben még azért is, mert a „különálló láger-alegység” mellett – 
ugyanilyen számozással – létezett még a „fakitermelő osztag” is. Amikor a láger-alegység körül 
már kitermelték az erdőt, a kényszermunkásokat újabb munkára irányították át. Így a következő 
tanúvallomás is helytálló: „A kényszermunkások többsége kompakt módon, nagy létszámú cso-
portokban helyezkedett el: a 6-os különálló láger-alegység 1-es alegységében, a 13-as különálló lá-
ger-alegységben, a 2. számú szovhozban, valamint a 12-es és 14-es számú fakitermelő osztagban”.

„Az októberi forradalom 1942-es évfordulóján a vjatkai lágerparancsnokság vezetője a vörös 
zászló harci érdemrendjével tüntette ki Noj Levinszont, a büntetőtáborok »élharcosát«, 1943. febru-
ár elején pedig államvédelmi századossá léptették elő. Bár ez idő tájt a lágerben már járvány dühön-
gött, mégis, az érkező újabb és újabb kontingensek hatására úgy-ahogy sikerült teljesíteni a tervet. 
A moszkvai főnökségnek pedig ez volt a lényeg. Noj Levinszon karrierjében közvetlenül az 1943-as 
terv összeomlása okozta a zsákutcát. Berija elvtárs belügyi komisszár 1943. december 18-i parancsá-
ra a Gulag rendelkezési állományába helyezték, ami gyakorlatilag egyet jelentett a lefokozással.” [44.]

Viktor Bergyinszkih helytörténész sok időt szentelt a vjatkai láger története kutatásának. Őt 
tartják a legtájékozottabb szakembernek, aki könyvet is írt a témáról. Természetesen a könyvért 
köszönetet mondunk neki, mely velünk, fiatalokkal megláttatja, ilyen volt szüleink helyzete a 
háború alatt. Az alábbiakban megkísérlem egyes, a szerző által közölt számok összehasonlítását 
és kommentálását. „1941. január 1-jén 28.643 elítélt volt a lágerben, egy évvel később már csak 16 493 
maradt, 1944. január elsejére pedig már csak 11.979-en szerepeltek a nyilvántartásban. Közülük 2435-
en legyengült állapotban voltak, 3489-en pedig könnyű munkára alkalmas rokkantak”. Ez utóbbi állí-
tás arról beszél, hogy a könyv szerzője maga sem bízik meg a vjatkai táborról szóló számokban.

A Krasznojarszki Emlékezés könyve közzéteszi Ivon Jakovlevics Majszner kényszermun-
kás visszaemlékezéseit: „A munkatábor olyan, mint egy szörnyű álom. Először a Krasznaja Szopká-
ban, majd Uzsurban tartották őket, aztán átszállították őket a kirovi területre erdőt irtani. Az élelmezés 
olyan volt, mint a lágerben: naponta fél kiló kenyeret adtak. Emiatt sokan éhen haltak. Azt vettek ma-
gukra, amit tudtak: régi autógumiból csináltak lábbelit, nadrágot és pulóvert szintén hulladékból. Az 
első időben pihenőnap nélkül dolgoztak, aztán nagylelkűen havi három pihenőnapot kaptak…”

1946-ban Ivan Jakovlevics hazatért a kényszermunkatáborból. Akkorra a 18 osztagból az erdőir-
táson már csak egy maradt, a többiek, Ivan Jakovlevics szavai szerint, odavesztek a kegyetlen mun-
kától és más veszedelmektől. Pedig korábban minden osztagban két és fél-háromezer ember volt…
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A legutóbbi három mondatot elemezve túlzónak lehet nevezni őket. Az a favágó, aki 
a szögesdrót mögött van, csak a saját osztagáról rendelkezett információval. A többi lá-
ger 10 és 100 kilométer távolságra volt tőlük, ezért róluk csak hírekből tudtak tájékozód-
ni. Úgy látszik, saját osztagának szörnyű állapotát Iván Jakovlevics kiterjesztette a többi 
18-ra is. Bárhogyan is van, visszaemlékezései cáfolják a hivatalos adatokat.

Az összehasonlítás kedvéért közlöm egy újabb történész adatait, aki „bejáratos” az 
irattárakba, és számokkal is dolgozik.

„A Gulag büntetőtáborok történetében az 1942-es év volt a legtragikusabb, amikor a lágerekben és tele-
peken majdnem 376 ezer ember halt meg (miközben a kényszermunkások számának éves átlaga 1.472.393, 
közülük munkatáborban 248.877, fegyenctelepen pedig 126.733) – abszolút maximum a börtöntáborok 
történetében. A lágerekben a halálozások aránya 1941-ben 6,47%-ról 22,69%-ra nőtt (3,5-szeres), a kény-
szermunkatelepeken pedig 7,06%-ról 33,75%-ra (4,5-szörös). A kényszermunkatáborokban majdnem 
minden negyedik, a telepeken pedig minden harmadik fogoly meghalt. A rá következő 1943-as évben a lá-
gerekben és telepeken 285 ezer ember halt meg, ami az összes fogvatartott 22,4%-át tette ki.” [28.]

A fenti számok magyarázatot igényelnek. Ha a Gulag fennállásának 27 éve során 1,7 millió 
ember halt meg, akkor a háború idején l millió ember esett el (60%). Csak mi, oroszországi né-
metek félmillióra tesszük a háború során elpusztult társaink számát. A német hadifoglyok több 
millióra taksálják azon társaik számát, akik a Gulagon haltak meg. Megkérdezzük, hogy eköz-
ben hol vannak az oroszok? A Gulag történelme során a kényszermunkások többsége orosz volt, 
nincs ebben semmi furcsa. 1939. január 1-jén a Gulagon 830.491 orosz nemzetiségű volt (az elítél-
tek 63,05%-a), 1951. január 1-jén pedig 1.405.511 (az elítéltek 70%-a), ezért abszolút számokban a 
Gulagon a legnagyobb számban oroszok haltak meg és az ők elhunytjaik számát milliókra teszik. 
Vannak el nem ismert történészek, akiknek adatai nagyon reálisak: a Gulagon 18-20 millió ember 
halt meg. Hiszen csupán „a kulákságnak, mint osztálynak a likvidálása” önmagában több millió 
embert tesz ki. N. Petrov statisztikai adatai lágereket, telepeket és börtönöket tárgyalnak, de nagy-
szüleink, akik a háború alatt haltak meg, egyik statisztikában sem szerepelnek. Mert hiszen az, 
amikor embereket zártak be Kazah falvakban vagy krsznojarszki falvakban élelmiszer-fejadag 
nélkül, lakhely nélkül, jogfosztottan, reménytelenségben – mindez szintén egy Gulag volt.

„1942. június 22-én a vjatkai lágerből egy másfél ezer németet számláló szállítmányt irányítot-
tak az uszoljei lágerbe. Ebben a kontingensben meghalt néhány Antonból származó kényszermunkás:

№ 227 Berr Karl Georgievics (szül.: 1911), kitelepítve: krasznojarszki terület, Kozulkai já-
rás, Gluskovo község; meghalt: 1943. 04. 03., Bubil altábor;
№ 678 Gardt Iogannesz Genrihovics (szül.: 1901), kitelepítve: krasznojarszki terület, Ko-
zulkai járás, Kozulka község, meghalt: 1943. 05. 09., Timser, Bongyug altábor;
№ 700 Gaun Frinrih Alekszandrovics (szül.: 1916), kitelepítve: krasznojarszki terület, Ko-
zulkai járás, Gluskovo község; meghalt: 1943. 03. 30., Timser, Bongyug altábor;
№ 1540 Kletter Ivan Ivanovics (szül.: 1906), kitelepítve: krasznojarszki terület, Kozulkai já-
rás, Oszinovka község; meghalt: 1942. 12. 23., Bongyug altábor;
№ 2043 Mecger Fridrih Genrihovics (szül.: 1907), kitelepítve: krasznojarszki terület, Ko-
zulkai járás, meghalt: 1944. 07. 22.”. [46.]

További adatok meghalt német társainkról:

Krasznoturinszkban haltak meg:
№ 693 Ganszgorn Alekszandr Petrovics (szül.: 1896), meghalt: 1943. 06. 03.
№ 694 Ganszgorn Andrej Andrejevics (szül.: 1911) meghalt: 1943. 04. 08.
№ 3286 Stork Alekszandr Mihajlovics (szül.: 1897) meghalt: 1944. 10. 15.
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A fronton bekövetkezett változások, az amerikai élelmiszersegélyek megváltoz-
tatták a lágerek halálozási adatait. Néhány példa a hosszú táblázatból. Vjatkai javí-
tó munkatábor (Volosznyica, Kajszki járás, kirovi terület, fakitermelés) – 11.979 elítélt, 
1944-ben meghalt 1549. Unzseni javító munkatábor (Szuhobezvodnoje állomás, korki-
ji terület, fakitermelés) – 17.488 elítélt, meghalt 2855. Kamenszki munkatábor (Grimm 
település, krasznoarmejszki terület, a Volga-vidéki Német ASZSZK egykori Balcer vá-
rosa, szaratovi terület, mezőgazdasági munka) – 6840 elítélt, meghalt 477.

A fronton kialakult nehéz helyzet miatt szörnyű bánásmódban részesültek a kény-
szermunkások. Sztálingrád után viszont már nyíltan nem nevezték őket „fasisztáknak”. 
Sztálingrád után az élelmezésben megjelent a hering, 1944-ben pedig megindultak az 
amerikai segélyszállítmányok: tojáspor, hús- és babkonzerv stb.

A háború befejezése azonban nem jelentette a lágerek megszűnését. Javultak az élet-
feltételek, megjelent a megfelelő munkaruha, s ami a legfontosabb, jelentősen javult az 
élelmezés. De az 1942–43-as éhínség nyomot hagyott az elítéltek lelkében. Sokuknál meg-
figyelhető volt „a gyomor jóllakott, de a szem még mindig éhes” jelenség.

M. M. Ganzgorn tanácsára apám minden este csinált egy fazék napraforgóolajjal ízesített 
borsót. Egy hét múlva már nem tudott megbirkózni a fazéknyi borsóval, két hét múlva pedig 
végleg abbahagyta a borsófőzést. Az étkezdében kapott adag már bőségesen elég volt neki.

A háború során, különösen a vége felé, új emberek jöttek a lágerbe azokból a körze-
tekből, amelyek korábban német megszállás alatt voltak. Sok belorusz érkezett, akiket 
azzal vádoltak, hogy együttműködtek az ellenséggel. Mivel felerészük még nem volt 
elítélve, ezért ütlegelték őket, fogdába zárták, hogy kihúzzák belőlük a szükséges be-
ismerést. A büntetés mindig ugyanaz volt – 10 év kényszermunka, miközben az illető to-
vábbra is az erdőt irtotta. Ivan D., miután megkapta a maga „tízesét”, apám brigádjába 
került, ahol elmesélte történetét. Ivan egész életében egy isten háta mögötti faluban élt, 
s a háború, amely keresztülment Belorusszián, semmi változást nem hozott az életébe.

A kolhozt nem szüntették meg, és Ivan mindennap munkába járt. Egyszer nem messze 
a falujától a partizánok tűz alá vettek egy német hadoszlopot. Az egyik német katonatiszt 
megsajnált egy sebesült lovat és elvitte a legközelebbi faluba, abban a reményben, hogy ott 
majd meggyógyítják. A katonatiszt a faluban megkereste azt az embert, aki képes volt er-
re, és nekiadta ezt a lovat. Ez a „szerencsés” ember Ivan volt. Amikor a faluba visszatért a 
szovjethatalom, akkor a különleges megbízott első kérdése a következő volt: „Milyen szol-
gálatokat tettél nekik, hogy a németek neked ajándékozták ezt a lovat?” Azt a magyaráza-
tot, hogy egy sebesült ló inkább büntetés, semmint jutalom, nem vették figyelembe. Ivant 
letartóztatták és a vjatkai lágerbe küldték, ahol gyorsan felgöngyölítették az ellenséggel 
való együttműködését. Ivan, aki egész életét a belorusz erdőkben töltötte, nagyon gyorsan 
otthonosan kezdett mozogni a Káma menti erdőben. Könnyedén megbirkózott a számá-
ra kijelölt három köbméterrel, és a lágerőrség által kijelölt területen mindig talált valami 
ehetőt. Ebben a vonatkozásban példakép volt az erdős sztyepphez szokott németek szá-
mára, akik ugyan már két évet töltöttek az erdőben, de még mindig idegen volt számukra.

Ha az összehasonlítás segít a megismerésben, akkor közreadom Maria Snajder visz-
szaemlékezéseit is: „1942. november 11-én értesítés jött a kiegészítő parancsnokságról, hogy 
be kell vonulnom a kényszermunkatáborba. Egy egész hónapon át utaztattak bennünket, gyak-
ran megálltunk, hogy elengedjük a sürgősebb szállítmányokat: haditechnikát, katonaságot és 
élelmiszert a front számára. A gorkiji területre vittek bennünket Szuhobezvodnaja állomásra az 
Unzsenszkij lágerekbe, melyeket szögesdróttal vettek körül és katonák őriztek. Én a 21., 22., 19. 
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és 8. lágerekben dolgoztam. Ezek a lágerek erdőirtással, rakodással és fafűrészeléssel foglalkoztak. 
A „régi” táborlakókból nagyon kevesen maradtak, és hamarosan mind meghaltak. A háború előtt 
a lágerlakók többsége egykori kulák és bűnöző volt, de a kegyetlen munka és a silány táplálkozás 
megtette a magáét, és a barakkokból a közös sírba »helyezte át« az embereket.

Nappal az erdőben dolgoztunk, éjszaka vagonokat pakoltunk, alvásra már nem maradt időnk. 
Mintegy rémálomra úgy emlékszem vissza, mit etettek velünk. A leves céklalevélből készült – csu-
pa zöldség, a zabkása híg kotyvalék és a fél kiló kenyér szintén nagyon rossz minőségű volt.

Mivel alacsony növésű és gyenge voltam, 3 hónapra elküldtek munkavezető-képzésre. A tanulás 
után munkába álltam: a kitermelt fa átvétele és a megrakott vagonok útnak indítása volt a dolgom. A 
fakitermelésen mindenki napi 6 és fél méter, vagyis 12 köbméter farönköt állított elő, a bányaácsolat fa 
pedig 4 és fél köbméter volt. A kitermelt fa jó minőségű volt, 100-150 évgyűrűt számoltunk meg rajta.

Egyszer odajött a termelési vezető, hogy ellenőrizze az általam átvett fát. Belerúgott az egyik farönk-
be s rámutatott egy 2,5 cm-es ágra: „Te vetted át?”. Persze, hogy én vettem át, hiszen minden farönkön 
ott volt a bélyegző és a jelem. Végigmentünk a többi csoporton, ott minden rendben volt, de az utolsó 
előtti csoportnál szintén talált egy ilyen rönköt. Ez fenyőfa, az ág pedig 14 cm-es volt. Rögtön levágtam 
és továbbmentünk. Amikor kiértünk az erdőből az útra, megállt és azt mondta „Megbüntetlek. Egy hó-
napig napi 10 deka kenyeret kapsz és egy pohár vizet”. Mentünk még 50 métert, én megálltam, keze-
met az égre emeltem és azt mondtam: »Uram, de hiszen éhen fogok halni! Uram, büntesd meg őt, hogy 
ne legyen ideje aláírni a parancsot!«. A parancsot aláírta, és 1944. február 24-től március 27-ig napi 10 
deka kenyeret és egy pohár vizet kaptam. Jártányi erőm sem volt. Elkezdtem berkenyét keresni. Előfor-
dult, hogy a madarak nem mindet ették meg, valami nekem is maradt. Gondoltam, kidöntök egy ilyen 
berkenyefát, jóllakom, és még magammal is viszek valamennyit. Márciusban a domboldalakon elkez-
dett olvadni a hó, s a hó alatt előtűnt a vörös áfonya. Ettem belőle és egy csajkával még a barakkba is vit-
tem. Március végén egy alkalommal tőzegáfonyát is tudtam szedni a mocsárban. Amikor másodszor is 
odamentem, észrevettem, hogy a lábam alatt inog a zsombék. Visszaléptem, mert féltem, hogy a mocsár 
lehúz. Ez alatt az egy hónap alatt úgy lefogytam, hogy alig tudtam járni, csupa csont és bőr voltam”.

„Rajtunk, 17-18 éves lányokon kívül a barakkunkban idősebb nők is voltak: Liza Donisz, Pu-
lina Keneberg, Klara Suk, Roza Baumann és mások. Liza Donisz (45 éves volt akkor) számunk-
ra olyan volt, mint az édesanyánk, állandóan vigasztalt bennünket: »Jól és sokat kell dolgozni. A 
háború nem mehet a végtelenségig. Imádkozzatok Istenhez, hogy erőt és egészséget adjon nektek«. 
Imádkozni tilos volt, ezért titokban imádkoztunk. Egyszer a politikai tiszt észrevette, hogy Liza 
összetett kézzel áll és valamit suttog. Másnap és harmadnap is eljött, de reggelre eltűnt, és Liza 
Donisz további sorsáról semmit sem tudunk. Az esetet követően még nagyobb rettegésben éltünk.”

A fent idézett rész célja, hogy megmutassa, a termelési és étkezési normák különböz-
tek, és a helyi körülményektől meg a táborparancsnok szeszélyeitől függtek. Gorkijban a 
termelési norma négyszer akkora volt, mint Kirovban a férfiaknál, mert náluk nem volt 
szállítás, és első osztályú parcellák voltak. A munka mindkét esetben a végső kimerült-
ségig folyt, és az áldozatok száma többezres nagyságrendeket ért el.

Az események jobb elképzeléséhez újabb példát hozok. A háború alatt anyám a kemerovói 
lágerben volt, a „Szevernaja” bányában motorkezelőként dolgozott. 1942-ben Kemrudnyik-
ban a bányáknál 1314 nő dolgozott, közülük 321 közvetlenül a vágatban. 1943 novemberében 
a Szevernaja bányánál 395 német dolgozott, 271 nő és 121 férfi. A 12 órás munkaidő mellett a 
külszíni munkások 40-60 deka kenyeret kaptak, a föld alattiak 1 kilót, az eltartottak kenyér-
adagja pedig 25 deka volt. A háború során a kemrudnyiki bányáknál 194 ember halt meg.

A vjatkai láger csupán egyike a Gulag „építőköveinek”. A teljes kép érdekében el kell 
mondanunk e világhírű vállalat keletkezésének rövid történetét és vezetőinek jellemzését.
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Könyvünk második fejezetében utaltunk Lenin 1918-as táviratára, amely „a pa-
rasztok koncentrációs táborba való küldéséről” szól. Akkoriban még saját nevükön 
nevezték a dolgokat – az ellenséges elemeket összegyűjtötték, majd pedig megsemmi-
sítették. A későbbiekben az új hatalom ellenfeleit már „átnevelték” – vagyis munkával 
megjavították és a megjavítás folyamán megsemmisítették.

A koncentrációs táborok létrehozását Lev Trockij (Lejba Davidovics Bronstein) kez-
deményezte. Jakov Szverdlov (Jankel Movsevics Gauhman) az Oroszországi Központi 
Végrehajtó Bizottság elnöke aláírta a vörös terrorról szóló határozatot, melyben hivatalo-
san előírták a „koncentrációs táborokban történő elszigetelést”. Ezeket a táborokat Z. G. 
Zangvil-Smerling, az egykori mensevik irányította. 1918 februárjában a belső elhárítás-
nak (cseka) joga volt bírósági tárgyalás és nyomozás nélkül koncentrációs táborba zárni 
az embereket. A cseka elnöke Feliksz Edmundovics (Rufinovics) Dzerzsinszkij, helyette-
se és rokona pedig Ioszif Sztanyiszlavovics Unsliht volt.

Az első ötéves terv elejére az Oroszországi Föderáció NKVD alá tartozó fogva tartási helyek 
főparancsnoka Jevszej Gusztavovics Sirvindt, helyettese pedig L. Kornblitt volt. Együttműkö-
dött velük földijeik, harcostársaik népes csoportja: Brodovszkij, Vojcickij, Golenkevics, Golc, 
Kesszler, Miller, Szolc, Jakubszon. Sirvidt legfőbb tanácsadója Borisz Szamuilovics Utyevszkij 
volt. A „Gulag” név 1930. április 25-én jelent meg. Ennek a szörnyű megsemmisítő gépezet-
nek a szerepére többen is pályáznak, szemmel láthatóan azonban kollektív munkáról van szó.

Az NKVD Népbiztosa Genrih Jagoda (Genah Girsevics Ieguda) gyors karriert csinált. 
Lehetséges, hogy azért, mert J. Szverdlov unokahúgát, IL Averbahot vette feleségül. A 30-
as években Ida Leonyidovna Averbah Sztálin ügyészének, Andzsej Januarevics Visinsz-
kijnek volt a helyettese. A Volga-Fehér-tenger csatorna utolsó zsilipjén Jagoda számára 
egy különleges bronz mellszobrot emeltek – 30 méteres ötágú csillag belsejében ábrázolva.

A Gulag közvetlen szervezője és első parancsnoka Lazar Ioszifovics Kogan volt. Kogan a 
forradalom előtt anarchista volt, a polgárháborúban büntetőosztag tagja, Kubanyban 1929-
ben pedig az Egyesült Állami Politikai Hivatalt szervezte. 1932-ben Merman Jakov Matve-
jevics lett a Gulag parancsnoka. Ő 1917 óta csekista volt, aki az Egyesült Állami Politikai 
Hivatal leendő helyettes vezetője, Mejer Abramovics Trilisszer védnöksége alatt dolgozott. 
1937-ben Bermant Izrail Izraelevics Pliner váltotta. Eközben, kissé az árnyékban, dolgozik a 
haláltáborok kezdeményezőinek és szerzőinek egyike, Natan Aronovics Frenkel.

Engem pusztán a Gulag vezetői nevének felsorolása is feszültté tesz, mivel figyelme-
met elvonja az alapvető témától, ezért csak egy százalékos jellemzésre szorítkozom. „A 
forradalmat követő húsz év során az Egyesült Állami Politikai Hivatalban és az NKVD-ben a zsi-
dók a vezetőség 60-85 százalékát, a Gulág vezetőségének pedig 100%-át tették ki.” [29.] 

Elegendő, ha a könyvben felsorolt körzetek büntető intézmények vezetőinél maradunk:
A Baskír ASZSZK NKVD Hivatalának parancsnoka Zelikman Nehemje Petrovics;
A vjatkai láger parancsnoka Levinszon Noj Szolomonovics (1941. 07. 23. – 1943. 12. 28-ig);
Az unzsenszki láger parancsnoka Avtonomov F. I. (1941. 03. 13 – 1943. 08. 12-ig).
A háborúnak már húsz éve vége, tíz éve annak, hogy megszűnt a kényszermunka, a 

vjatkai láger („örökké élőként”) viszont még postafiókszámát is megtartotta. A vjatkai tá-
borról, mint volt munkahelyről, a következő igazolást lehet kapni:

„Jelen igazolást (családnév, keresztnév, apai név) állampolgárnak adtuk ki arról, hogy 1942. 02. 16. – 
1946. 08. 06-ig munkaszolgálatos munkakörben valóban dolgozott a közrendvédelmi hivatal vállalatánál. 
Elbocsátva lakhelyváltozás miatt. Az igazolást a munkában eltöltött évek megállapítása céljából adtuk ki.”
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A négysoros igazolás négy és fél év gyilkos rabszolgamunkáról szól. Mindenki, aki 
túlélte a vjatkai tábort, ilyen igazolást kapott, ami magyarázta a négy sor mögött rejlő 
hazugságot. A kényszermunkások nem számítottak raboknak, nem sértettek törvényt, 
nem álltak bíróság előtt, de helyzetük mindenkinél rosszabb volt. Fogolyként voltak a 
szögesdrót mögött, ugyanazt a munkát csinálták, amit a rabok, ugyanazt az ételnormát 
kapták, de őket az „Öld a németet!” jelszórendszere nyomorította. Ugyanolyan körül-
mények között a „Szabadságot, tiszta lélekkel” jelszóval könnyebb volt az élet.

Az elítélt rab, ha leülte a 10 év börtönt, szabad ember volt, a kényszermunkás né-
metnek viszont nem volt joga, hogy elhagyja lakóhelyét. A háború befejezése után hat 
évvel, tíz évvel azután, hogy a vjatkai lágerbe megérkezett az első „német transzport”, 
a kirovi területen még mindig 8893 kitelepített volt, köztük 6696 német.

Amikor a vjatkai lágerről beszélünk, nem kerülhetjük ki a „német hadifoglyok” témá-
ját. A fronttól a vjatkai lágerig tartó hosszú utat a foglyok étel és víz nélkül tették meg, ezért 
rögtön a kirovi területre való érkezés után több mint 2000 hadifoglyot kellett eltemetni. A 
helyi lakosok elmondása szerint, akik a Vjatka–Szlobodszkoj vasúti elágazás mentén laktak, 
Szincovo falutól Szincovo elágazásig, nemcsak a halott, hanem az élő hadifoglyokat is te-
mették. (Szapozsnyikova A. B. Német hadifoglyok a II. világháborúban a vjatkai területen.).

Borisz Kirjakov helytörténész megfigyelései alapján a kirovi területre történő megérkezés 
után gyakorlatilag minden hadifogoly megjárta a katonai kórházakat. Például 5948 hadifo-
golyból, akik 1943. első félévében érkeztek, az orvosok csak 127 embert találtak egészségesnek.

Néha olyan állítással találkozhatunk, mely szerint a hadifoglyokat jobban ellátták, 
mint a börtönlakókat. Apám az ácsbrigád tagjaként volt a 101. számú hadifogolytábor-
ban, ahol savanyítóüzemet építettek. Ezeket a foglyokat arról lehetett felismerni, hogy 
a csajkájukra rá volt karcolva a „Stalingrad” szó. Amikor a savanyítóüzem elkészült, 
néhány probléma keletkezett: több ezer éhes ember mellett kellett elszállítani, szele-
telni és sózni a káposztát veszteség nélkül. A hadifoglyok, akikre rábízták a káposz-
ta feldolgozását, csak az első néhány percben dolgoztak, aztán elkezdtek enni, és már 
semmilyen erő nem tudta megállítani őket. Az ácsbrigádok visszatértek altáboraikba, 
és még a 70-es években is kétségbe vonták a káposzta foglyok általi sózását.

A vjatkai táborban a törvények és szabályok változatlanok voltak, de szigorúsá-
guk az idők során változott attól függően, hogy mi történt a fronton. Egyik alkalom-
mal késő este két német kényszermunkás árpát rostált a magtárban. Ez az árpa volt a 
fizetség azért, hogy polcokat és fiókokat készítettek. Váratlanul belépett az őrparancs-
nok, és az volt az első kérdése „Hát ti meg mit csináltok itt?” M. Ganszgorn, a mag-
tár vezetője a segítségükre sietett. „Én kértem meg a fiúkat, hogy rostálják át az árpát. 
Nagyon szeretem az árpaciberét”. Közben a ciberekészítés receptjét magyarázta, gya-
korlott mozdulattal egy zacskót vett elő, árpát szórt bele és átadta a parancsnoknak. 
Ha ez 1942–43-ban történik, akkor a magtárparancsnokot a többiekkel együtt legjobb 
esetben kivezénylik erdőt irtani, rosszabb esetben viszont lopásért ítélték volna el. De 
a naptár már 1944-et jelzett, a vjatkai lágerben megjelent az amerikai húskonzerv, és 
már nem tűnt bűnténynek, ha valaki elvett egy keveset a lovak abrakjából.

A szövegben előforduló „kényszermunka” és „kényszermunkás” magyarázatot igé-
nyel, ehhez viszont vissza kell térnünk a polgárháború befejezéséhez. Kolcsak hadserege 
legyőzése után az Urálban tartózkodó 3. hadsereget átszervezték 1. forradalmi munkahad-
sereggé. Számára azt a feladatot tűzték ki, hogy állítsa helyre az Urál iparát és közlekedé-
sét. A katonai fegyelem és a megfelelő étkezés elősegítették a feladat sikeres megoldását.
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Az 1930-as években a gazdasági világválság alatt Németországban létrehozták a né-
met munkafrontot. A katonaruhába öltöztetett 52.000 fiatal nagy lendületet adott a német 
gazdasági csodának. Hitler személyesen vett részt 1934-ben a munkafront díszmenetén. 
Rövid idő alatt megépültek az autópályák és az új gyárak. A legfontosabb pedig, hogy 
nagy változások mentek végbe az emberi agyakban. Elmúlt a versailles-i szerződés okoz-
ta lehangoltság: önbizalom és büszkeség váltotta fel. A magas életszínvonal, a termelés 
gyors növekedése, a nemzeti büszkeség és hazaszeretet lehetővé tette a németek számá-
ra, hogy hat évig harcoljanak az egész világgal olaj és acél nélkül.

1933-ban az amerikaiak lemásolták a német mintát. Félmillió amerikai fiatalember, zász-
lókkal és rezesbandával mentek dolgozni napi 1 dollárért. Erdőt tisztogattak, fákat ültettek, 
utakat és hidakat építettek. Kanadától egészen Texasig egy hatalmas erdősávot hoztak létre.

A fenti példáknak azt kell az olvasó elé tárniuk, hogy a „munkahadsereg” és „munkaharcos” 
szavak abban az időben lelkesedéssel töltötték el az embereket a Szovjetunióban és külföldön 
egyaránt. A kiegészítő parancsnokságok által mozgósított oroszországi németeket viszont hivata-
losan sohasem nevezték „munkaharcosoknak” (N. F. Bugaj, A. A. German, A. N. Kurocskin szer-
zők művei). A „mozgósítás” az egyetlen szó, amit a munkahadseregből kölcsönöztek. Az összes 
többi megnevezés már a lágeréletből származik. A munkástelepekre mobilizált németek „mun-
kaharcosoknak” nevezték magukat, hogy valahogyan megkülönböztessék magukat a raboktól.

A szüleim, akiket 1941-ben választott el a sors egymástól, amikor 1946-ban újra találkoz-
tak Oktyabrszkijban, a „munkahadsereg” és „munkaharcos” szavakkal rejtették el előlünk, 
gyerekek elől és szomszédok elől a koncentrációs táborokról szóló igazságot. Szüleink ezzel 
igyekeztek magukat rehabilitálni. Számomra, aki a történelmi igazságot keresem, semmi más 
nem marad, minthogy így is nevezzem őket. Az általam feldolgozott irodalomban egyedül V. 
Dizendorf állítja, hogy az uszoljei lágerében a németeket minden dokumentumban munka-
harcosoknak nevezik. Ugyanakkor a szerző kételyét fejezi ki, hogy a kormány tevékenységét 
mozgósításnak lehet-e nevezni: „A valóságban a teljes mozgósítás, melyet a Szovjetunióban 1941. 
június 23-tól hirdettek ki, csupán az 1905–1918-ban született férfiakat érintette, akik akkor 22-36 éve-
sek voltak, nem pedig 16-60 évesek, miként a mi esetünkben. Arról már nem is szólok, hogy a szokásos 
mozgósítás egyáltalán nem tartalmazza a mozgósítottaknak az NKVD hatáskörébe adását.

A valóságban a Politikai Bizottság gyakorlatilag törvénytelenül írta elő a Szovjetunió német lakossága 
jelentős részének tisztán nemzetiségi alapon történő deportálását és koncentrációs táborokba zárását…”

A vjatkai láger témáját bezárandó, meg kell jegyeznünk, hogy a különböző szerzők 
által említett számok különbözőek, és nagy eltéréseket mutatnak. Például: „A vjatkai 
láger politikai részlegének adatai szerint 1942 februárjától 1944. július 1-jéig 823 embert 
irányítottak át más lágerekbe.” Az alábbi szerző erről a kontingensről azt írja, hogy a 
vjatkai lágerből 1942. 06. 22-én 1500 embert irányítottak át.

Sok zavar van azzal kapcsolatban is, mekkora létszámok voltak az altáborokban és a 
fakitermeléseken, de reménykeltő, hogy már egyáltalán van információ. Remélem, hogy a 
jövőben napvilágot lát a vjatkai lágert túlélők teljes névsora. Addig is az Anton községből 
és Oktyabrszkij városból származó túlélő földijeim névsorát megtalálják a Mellékletben.
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BASKÍRIA

1941-ben Bakuban baskíriai olajkutató brigádot szerveztek. A fúrótorony-építő brigádok 
főleg volgai németek voltak, akik felszereléssel, családjukkal együtt bepakoltak a bárkák-
ba és útnak indultak. Közülük csak néhányat ismerek, akiket Bakuból 1941-ben Isimbajba 
(Szterlitamak) küldtek. Néhányan még a németek kitelepítése előtt mentek Baskíriába, má-
sok később. Az Alekszandr Vekesszert és családját szállító uszály szeptember 16-án Ahmat 
községnél horgonyt vetett, mert a vontatóhajó üzemanyagot vett fel. Erna, Vekesszer 16 
éves lánya nézte, amint földijei beszállnak a bárkába, közben beszélgetett is velük.

A Bakuból jövők között voltak: Tamplon Manuel, Ganszgorn Mihail, Vekesszer Alek-
szandr, Ditc Fridrih, Gaun Genrih Alekszandrovics. Gaun Genrih Konsztantinovics pedig 
Krasznokamszba került. Útvonaluk a következő volt: Kaszpi-tenger, Volga, Káma, Belaja folyó 
és a számukra ismeretlen Szterlitamak. Az expedíció vezetője grúz volt, senki sem emlékszik 
a nevére, de Lavrentyij Berija feleségének rokona volt, amire viszont mindenki jól emlékezett.

A Tröszt igazgatója, A. A. Kamladze szintén grúz volt, Aszad F. Rusztambekov pe-
dig, aki 1941–43-ban állt a „Basnyeftyerazvedka” Tröszt élén, azerbajdzsán volt. Ennek 
az embernek az asztalán mindig ott feküdt egy pisztoly. Kizárólag emelt hangon beszélt 
az emberekkel, s ha valaki nem jól szólt, elkezdett hadonászni a pisztolyával. Aláírási 
joggal rendelkezett, bárkit a frontra küldhetett az első vonalba. Ez igazából büntetés volt, 
nem pedig jutalmazás, mint ahogy azt a szovjet időkben beállították.

Az olajkutató iroda vezetője a háború alatt (1943) V. D. Sasin volt. Rendes, igazságos vezető 
volt. Nem a hízelgőket jutalmazta, hanem azokat, akik szorgalmasan dolgoztak és szakmailag ér-
telmes döntéseket tudtak hozni. Az emberek ösztönzésében sajátságos módszereket követett. Ki-
függesztette az építkezés időrendjét, feltüntetve a fúrótorony befejezésének határidejét is. Senki 
sem tudta, erre a napra honnan érkeztek az élelmiszernormát meghaladó árucikkek. Pár nappal 
az esemény előtt házi sört és kiszluskát készítettek (magam sem tudom, mi a különbség köztük).

A brigád éjjel-nappal dolgozott, esőtől, sártól, hótól, hóvihartól függetlenül. Így si-
ettették az ünnepnap elérkeztét. Sasin természetesen minden ünneplésen részt vett, és 
olyan pohárköszöntőket mondott, mint hogy: „A győzelemre!”,vagy: ”Magunkra, akik 
megfelelő technika és gépek nélkül is megbirkóztunk a nehéz feladattal!” stb.

Amikor V. D. Sasin olajminiszter volt, többször leutazott Belebejbe. Ilyenkor a to-
ronyépítő brigád vezetője, Gaun A. A. az igazgató védelmében a villámhárító szerepét 
játszotta a miniszteri haraggal szemben.

A Szerafimovkából Belebejbe vezető régi országúton haladva, a hegyről lefelé jövet a 
mocsárban egy olajfúró berendezést lehet látni. Erről „Andrej bácsi” így szokta kezde-
ni történetét: „1942 telén itt építettem egy fúrótornyot. Hétvégén és ünnepnapokon a munkások 
haza szoktak menni a családjukhoz. Ilyenkor én egyedül maradtam a fúrótoronynál, ez volt az én 
munkaszolgálatom. Ugyanis ahhoz, hogy hazautazhassak a családomhoz, nemcsak a közvetlen ve-
zetőkkel kellett egyeztetnem, hanem az operatív megbízott írásbeli engedélyét is meg kellett kap-
nom. Különösen 1941–43-ban volt nehéz ilyen engedélyhez jutni. Ugyan ki akarna egy németnek 
segíteni (még akkor is, ha én voltam az egyetlen bakui szakember a brigádban). Három-négy hóna-
pon át őriztem így a tornyot, pedig a családom nem is lakott messze.”

A háború alatt az olajfúrás régi, elhasznált berendezéssel történt. Egy ilyen gőzgép („pö-
fögő”) forgórészét nehéz volt működésbe hozni. A normális működéshez mind a hat tar-
tályban fenn kellett tartani a 17-18 atmoszféra nyomást. Ezt a megbízhatatlan berendezést a 
háború után dízelekre cserélték, az üzemszerű fúrás pedig áttér az elektromos meghajtásra.
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Érdekesen meséli el az átállást D. Mihajlov egykori fúrómester: „Igaz, hogy mi magunk 
»háncsbocskorban« jártunk, de az akkori időkhöz képest a legmodernebb gépekkel dolgoztunk. Ké-
sőbb, kölcsönbérleti szerződés révén, Amerikából érkeztek a szivattyúk, gőzgépek, felvonókötelek és 
ékfúrók. Ennek köszönhetően a fúrás rögtön négy-ötszörösére emelkedett.”

A korábbi olajminiszter, N. K. Bajbakov elmondta, hogyan adott Sztálin személyes paran-
csot Berijának: hogy adjon zöld utat a Tujmazini lelőhely, „a második Baku” számára. Ez volt 
az az idő, amikor a munkások mindent megkaptak, maga a város pedig moszkvai színvona-
lú ellátásban részesült: a boltokban hurka és kolbász illatozott, hordókban állt a vörös kaviár.

Nemcsak vízen, hanem vasúton is érkeztek munkások Szterlitamakba. A nők egy része, aki-
ket a Baskir olajkutatáshoz irányítottak, 1942. december első napjaiban érkezett. A szomszéd 
faluban szállásolták el őket, innen jártak mindennap lövészárkot ásni. Broszt (Rejt) Felomina 
Petrovna így emlékezik erről: „Decembertől márciusig mindennap lövészárkot ástunk. Többségükben 
fiatal lányok voltunk, akik sohasem fogtak a kezükbe pajszert vagy csákányt. Parancsba kaptuk: »Napon-
ta mindenkinek két méter lövészárkot kell kiásni.« Három hónap múlva kiderült, a lövészárokra nincs is 
szükség, attól kezdve brigádokba osztottak be minket. Abban az időben Szterlitamakban az olajkutatóknak 
amerikai berendezéseik voltak. A brigádok pedig lövészárkot és befogadó gödröket ástak.

1944 szeptemberében Szterlitamakból egy nagy létszámú olajkutató csapatot küldtek Oktyabrszijba. 
Tagjai voltak: Jakov Leman, Karl Vilman, Mihail Ganszgorn, Andrej Gardt, Tereza Greb és az Uszenka tele-
pülésről való Grjun. Akkoriban fúrás után mindig szét kellett szedni a tornyokat. A csörlőnek, amivel össze- 
és szétszereléskor a nehezebb szerkezetek mozgatták, két karja volt. A férfiak a toronyból leengedték az egyes 
elemeket, ezeket négy asszony vette át és lassan leengedték a földre. 1946 augusztusában kezdtek megérkezni 
Oktyabrszkijba a férfi olajmunkások a vjatkai lágerből, bennünket, nőket pedig más munkára irányítottak.”

Az olajlelőhelyek feltárása eredményeként szükséges volt a városnak épülnie, ami a há-
ború alatt a több ezer német munkaszolgálatos nő vállára nehezedett. A devoni rétegekből 
feltörő olaj nagy lökést adott a város építéséhez. A fúrásoknál állandó volt a munkaerőhi-
ány. 1944-ben megjelent a családegyesítési parancs. Ennek ellenőrzésére B. Brikin opera-
tív megbízott, Tomov, a Tujmazanyefty képviselője és az olajmunkások főnöke, T. Gardt 
előkészítették a szükséges dokumentumokat, ezeket aztán Nyifantov aláírásával elküldték 
Moszkvába. A levelet már mindenki elfelejtette – természetesen a Gardt nővérek kivételé-
vel –, amikor 1945. június 23-án A. Gardt megérkezett a Szocialista Városba, Oktyabrszkijba.

Asztalos lévén a lakásépítőknél kapott munkát. Egyszer Jarmin Nyifantov irodájába 
küldte A. Gardtot ablakot üvegezni. A beszélgetésben a termelés mellett munkaerőkér-
dések is szerepeltek. A. Gardt is bekapcsolódott a beszélgetésbe. Azt mondta, tud segí-
teni azon munkások névsorának összeállításában, akik nagy tapasztalatra tettek szert a 
bakui olajmezőkön. A munkaszolgálatos asszonyok pedig azon bakuiak összeírásában 
segítettek, akik a kirovi lágerekben voltak. Ezek a szakemberek olyan lelőhely-munkata-
pasztalatot tudtak a hátuk mögött, mint a Baku környéki Artyom és Zsiloj szigetek, az Il-
jics öböl, Bibi-Ejbat, Naftalan, Majkop, a szahalini szovjet–japán koncesszió stb.

Mironov, az olajfúrás képviselője egy száz ember nevét tartalmazó listával felutazott az 
Olajipari Minisztériumba. Miután azt aláírták, Mironov azonnal Kirovba utazott. Az egyes lá-
gerekben azonban mindössze csak negyven embert tudott összeszedni. A többiek valameny-
nyien az éhezéstől vagy az embertelen munkafeltételektől haltak meg. Ma már nehéz volna 
ezt a névsort rekonstruálni, mivel a munkások közül sokan csak rövid ideig éltek a városban, 
majd pedig más lelőhelyekre irányították őket (Durtulli, Szemiletka stb.). Néhányan közülük: 
Gaun Szamuil, Kiszelman Genrih, Paul Fridrih, Kajl Alakszandr, Loman Peter, Stabel E., Snei-
der Fridieh, Fogel Andrej, Kremer Genrih, Svan Georg, Gofman Emanuil, Dekker, Rejt Genrih.
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1946 augusztusában ezekkel a munkásokkal Mironov megérkezett a Szocialista Városba. Na-
risevo kerületben, az 1. számú olajfúróiroda udvarában, sátrakban helyezték el őket. Az egész iro-
da, élén Potyukajev igazgatóval, nagyon örült az érkezőknek. A munkások lényegében az NKVD 
egyik lágeréből érkeztek a másikba, de itt már másként viszonyultak hozzájuk: emberként, nem 
pedig elítéltként. Munkaruhát és brigádbeosztást kaptak, télen pedig az irodában aludtak.

Néhányukat a szállítórészleghez osztották be. Paul F., Kiszelman G. és Gaun Sz. mint 
ácsok teherautóplatókat, vezetőfülkéket javítottak, amelyek akkoriban még fából készül-
tek. Hárman a kőépületben, egy kis szobában kaptak szállást. Később ez a ház lett a Csa-
pajev u. 8. Amikor Pikszajevék borja az első emeleten természetes szükségletét elégítette 
ki, a húgy a plafonról a földszinti lakókra csöpögött. A szoba kicsi volt, ráadásul mindhár-
man kérvényezték a családegyesítést. 1946-ban a városi park mögött egy nagy bunkergö-
dör ásásába fogtak. November–decemberben mindhárman már a saját bunkerlakásukat 
építették. 1946. december 6-án a krasznojarszki területről (Kozuli járás, Balahton község) 
megérkezett Fridrih Paul öttagú családja. Ebben a kis szobában laktak egészen februárig. 
Amikor elkészült a bunkerlakás, F. Paul, Genrih Kiszelman, Szamuil Ganszgorn, Mihail 
Ganszgorn és Biszin családjai beköltöztek. A föld alatti lakásban fekvőpolcokat állítottak 
fel. Egy vashordóból fatüzelésű kályhát csináltak, amit nemcsak fűtésre, hanem főzésre is 
használtak. 1947 tavaszán a lakás modernizálva lett: mindegyik család saját kijáratot ásott 
magának. Az újonnan érkezett családokat a gondnokság nyilvántartásba vette, s élelmi-
szerjegyet kaptak. A kapott élelem nem volt elegendő, ezért mindenki igyekezett még va-
lami ehetőt találni magának. Áprilisban sokan fagyott krumplit ástak ki az Ik folyó partján.

1947 novemberében eltörölték a jegyrendszert, így már mindenki kenyeret tudott ven-
ni magának. A jegyrendszer megerősítette a városi piac szerepét az emberek életében. 
A piacon a németek találkoztak, s egymástól új híreket hallottak. Egy vasárnap, azután, 
hogy megérkezett Oktyabrszkijba, apám is kiment a piacra. Elsőként az öreg Dombrovsz-
kijra figyelt fel (Eduard apja), aki egy kis széken ült és egy nagy csiszolókorongot forga-
tott. Mindössze hat év telt el azóta, hogy 1941 augusztusában az öreg a balceri piacon a 
szomszédasszonya megbízásából ollókat köszörült. Az embereket ért próbatételek, az át-
élt események az egész hátralévő életre elegendőek voltak. A háború előtt Balcerben volt 
egy járási kultúrház, s annak egy cigány népi együttese. Ennek az együttesnek tagjai vol-
tak a Dombrovszkij, Kriszt és Iljonov család Oktyabrszkijban lakó tagjai. Arra a kérdésre 
nem tudok magyarázatot adni, hogy a cigányokat miért telepítették ki Balcerből.

1947. március 1-jén a kis szobácskában maradt Sz. Gaunnak a kemerovoi lágerből megér-
kezett a felesége és nyolcéves fia, Alekszandr. 1949 nyaráig itt laktak. Ezalatt az ablakuk alatt, 
a „Kék Duna” helyén egy szántalpakon álló faház épült. A házikót egy amerikai gyártmányú 
„Diamond” típusú autó után kötötték és átvontatták a jelenlegi Tripoli utcába. Az utca jobb ol-
dalán lett elhelyezve, vele szemben egy finn faház és az úgynevezett „szerződéses házak” álltak.

1949 nyarán a német hadifoglyok befejezték a háztetők felrakását. Nem igazán értem, 
miért van az, hogy az emberek nem akartak beköltözni ezekbe a „szerződéses” házakba, 
amelyek 15×15 cm-es gerendákból épült ikerházak voltak. Akkoriban egy részük be volt 
deszkázva, eközben a potenciális lakók földkunyhókban laktak és a zöld városrészben épí-
tették a házukat. Maria Virfel mindezt így magyarázza: „Amikor Fridrih Gaunnak megérkezett a 
családja, Kosztya átengedte nekik az ágyát a munkásszálláson, ő maga pedig beköltözött hozzánk a föld-
kunyhóba, ahol aztán összeházasodtunk. Minden vagyonunk egy kis fazék, két kanál és két bőrönd volt. 
Utóbbiakban voltak a ruhák. Ahhoz, hogy házat kapjunk, állami kölcsönt kellett felvennünk. Ezt húsz 
év alatt kellett visszafizetni. Féltünk az ilyen jobbágyi függéstől, és saját házunkat kezdtük el építeni.”
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Az állami és városi vezetés támogatta a saját házat építőket, anyagvásárlási köl-
csönt adtak, faanyagot és téglát biztosítottak. Pár nap leforgása alatt kijelölték az épí-
tési telkeket (még csak nem is kellett kenőpénzt fizetni).

1945 nyarán, Alekszandr Gardt hazaérkezését követően, a Szocialista Város munka-
szolgálatos női hozzáláttak a családegyesítési papírok kitöltéséhez. Például, ennek ré-
vén jött haza 1946 júniusában Karl Kejl a vjatkai lágerből.

A sikereken felbuzdulva folytatódott az olajipari szakemberek lágerekben történő 
felkutatása. Emanuil Tamplon előmunkás (egyike Anton község kisszámú lakóinak, 
akik állandó felmentéssel rendelkeztek a katonai behívó alól, mivel még a háború előtt 
a bakui olajmezők híres fúrótorony-építők szakembere volt) végigjárta a földkunyhókat 
és barakkokat, és összeírta azoknak a bakui olajmunkásoknak a címét, akik lágerekben 
voltak. 1947 áprilisában a munkástoborzó a molotovi terület lágereiből hozott olajmun-
kásokat a kettes számú olajfúrócégnek. Köztük voltak: Gejuck, Virfel K., Gaun F., Gam-
mersmidt, Verner J., Veber, Knippenberg F., Ejszt I. és Ejszt K. Az építővállalat melletti 
barakkokban helyezték el őket. A családok megérkezésével párhuzamosan átköltöztek 
a földkunyhókba, később pedig az egyéni telkeken építkeztek.

Az egyéni kezdeményezés mellett központilag is folytatódott a baskír olajmezőkre történő 
toborzás. 1947. szeptember 1-jén a Novoszibirszki területről útnak indult a második, Baku szá-
mára toborzottak csoportja. Nem mindenkit toboroztak, hanem csak azokat, akik háború előtti 
olajipari tapasztalattal rendelkeztek. Szeptember 24-én az urusszi állomáson kiszállt az uta-
sok egy csoportja, a többiek pedig továbbutaztak Kujbisev felé. Az érkező olajmunkásokat sát-
rakban helyezték el, amelyeket a mai piac területén állítottak fel. Köztük a következők voltak: 
Braun Rihard, Berngard Alekszandr, Baumgertner Szamuil, Graf Kondrat, Virfel Alekszandr, 
Sztang Karl, Fleming Ivan, Miller, Kerbel Alekszandr, Kem, Kuncman, Rehling Fridrih, Gebel 
Voldeman. Közeledett a tél, és a lakhely kérdését magukra a munkásokra bízták.

A házak tervét a német hadifoglyok javasolták. Kétszintes házakat terveztek két bejárat-
tal, a lépcsőfordulóban két lakással. A lakások két szobából, konyhából és WC-ből álltak. A 
mostani Szocialista utca 10., 12. és 14. számú házakról van szó. Vasárnaponként a sátorla-
kó férfiak a saját házukon dolgoztak. A Tujmazanyefty Tröszt biztosította az építőanyagot, 
a leendő lakók pedig építettek. A házak fából és vert falból készültek – fazsindellyel fedték 
és bevakolták őket. Hőszigetelő anyagként fűrészport és kenderkócot használtak. A kály-
hákat vasból hegesztették, belül téglával bélelték, fölül pedig karikákkal ellátott öntöttvas 
lemezzel látták el. A kályhában eleinte fával tüzeltek, később pedig bevezették a gázt. Az 
építkezés gyorsan haladt, és november 7-én már megkezdődött a beköltözés.

1950-ben Fridrih Knippenberg toronyépítő brigádja a második fúróirodából tornyot épített 
Tatárországban, Alekszandrovka irányában, nem messze a Bavlini hídtól. Amikor az ügyeletes 
gépkocsi átment a hídon, a városparancsnokság emberei megállították: „Vannak itt németek? 
Kiszállni és sorakozó”. Mindenki kiszállt, az autó üresen állt. A brigád meghallgatta, mi a kö-
telessége és mi vár rá, ha azt nem tartja be. A munkások fölszálltak az autóra és visszatértek az 
irodához. Délelőtt a vezetőség egyeztette a problémát Moszkvával, ebéd után pedig a brigád 
már legálisan lépte át Tatárország határát. J. Smal előadásában ugyanez a szituáció így hangzik:

„Visszaemlékezem, az Ik folyón túl a Tatár ASZSZK területén fúrtuk az Alekszander teret. Föl kel-
lett állítani a fúróállványokat és más szükséges berendezéseket. A fúróiroda nem tudott, nem volt hozzá 
joga, hogy Narisevóból saját brigádokat küldjön »külföldre«, mivel a brigádokban majdnem minden-
ki német volt… Mennyit kellett Antonovnak, az irodaigazgató helyettesének utazgatnia és a termelé-
si szükségességet bizonygatnia, aláírni a személyes felelősség vállalását »ha valami történne«, míg az  
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Igazgatóság »megkegyelmezett« és beleegyezését adta: megengedte, hogy pár hétre »idegen« területre 
engedjék ezeket a »gyanús németeket«. Az igazgatóhelyettes örvendezve tért vissza Narisevóba, de éppen 
csak hogy fellélegzett, amikor kiderült, hogy a traktorosiroda több traktoristája német, »áruló és kém«.

Ezzel a traktorosiroda igazgatóhelyettesének, Binkovnak a vesszőfutása vette kezdetét. Mert hi-
szen traktorok és más gépek nélkül nem lehet fúrótornyot építeni. Mekkora károkat okozott az ország 
felvirágoztatása ürügyén ez a felettes szerv abban az országban, ahol »minden ember boldog és sza-
bad«, azt csak egyedül a jóisten tudja! A németek pedig, a megalázottak és meggyalázottak, minden 
joguktól megfosztva, hűbéri státuszban, ha ugyan nem még rosszabban, pihenés nélkül szüntelenül 
dolgoztak… Jó, hogy legalább egymás között megértésre, tiszteletre és emberi melegségre leltek”. [48.]

Kényszermunkatáborba küldtek hatalmas embertömegeket, miközben jogi státuszuk 
nem volt meghatározva. Többféleképpen nevezték őket: behívottak, munkaszolgálato-
sok, elvtársak stb., de úgy bántak velük, mint a közönséges bűnözőkkel. A háború vége 
felé, amikor az őrség, őrtornyok, szögesdrót és a fogva tartás módja már kezdték fékezni 
a termelés fejlődését, utóbbiakat kezdték eltávolítani. A szögesdrót helyett a kitelepítet-
tek millióit „különleges áttelepülőnek” nevezték, és meghatározták jogaikat.

A Szovjetunió Népbiztosok Tanácsának
35. számú rendelete

„A különleges áttelepülők jogállásáról”

1945. január 8.

A Szovjetunió Népbiztosok Tanácsa elrendeli:

1. A különleges áttelepülők rendelkeznek a Szovjetunió állampolgárainak összes jogaival, a jelen 
rendelkezésben megfogalmazott korlátozások kivételével.

2. Minden munkaképes különleges áttelepülő köteles társadalmilag hasznos munkát végezni. Eb-
ből a célból a munkásküldöttek helyi tanácsai, az MKVD szerveivel egyeztetve, szervezik a kü-
lönleges áttelepülők munkába állását a mezőgazdaságban, ipari vállalatoknál, építkezéseken, 
gazdasági-szövetkezeti szervezetekben és intézményekben. A munkafegyelem megsértéséért a 
különleges áttelepülők a fennálló törvények szerint felelősségre vonásban részesülnek.

3. A különleges áttelepülőknek az illetékes MKVD parancsnok engedélye nélkül nincs joguk az 
adott különleges parancsnokság hatáskörébe tartozó lakókörzetük határának átlépésére. A kü-
lönleges parancsnoksághoz tartozó lakókörzet határainak önkényes átlépése szökésnek mi-
nősül, melynek büntetőjogi felelősségre vonás a következménye.

4. A különleges áttelepülők – családfők, vagy az őket helyettesítő személyek – kötelesek három na-
pon belül közölni az MKVD különleges parancsnokságával a család összetételében bekövetke-
zett mindennemű változást, amely gyermek születése, családtag elhalálozása, szökés stb.

5. A különleges áttelepülők lakóterületükön kötelesek szigorúan betartani a számukra meghatá-
rozott életrendet és közrendet, alávetni magukat az MKVD különleges parancsnoksága rendel-
kezéseinek. A különleges áttelepülők lakókörzetekben az életrend és közrend megsértéséért száz 
rubel vagy ötnapi elzárás mértékében közigazgatási büntetés alá esnek.

A Szovjetunió Népbiztosok Tanácsa Elnökhelyettese, V. Molotov
A Szovjetunió Népbiztosok Tanácsa Ügyintézője, J. Csadajev.

Oktyabrszkij város lakónak ezrei, akik a Szovjetunió minden állampolgári jogával 
rendelkeznek, kis kivétellel, be lettek rendelve a városparancsnokságra, ahol a követ-
kező nyugtát íratták alá velük:
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„Értesítettek, hogy kitelepített vagyok. Elmagyarázták számomra a Szovjetunió Népbiztosok Tanácsának
35. számú rendeletét

»A különleges áttelepülők jogállásáról« 1945. január 8. és a benne foglalt korlátozásokat. Figyel-
meztettek, hogy a kitelepítettnek az élet- és közrenddel kapcsolatos szabályainak megszegése esetén 
lakóterületemen és a termelésben közigazgatási és büntetőjogi felelősség alá tartozom.

Aláírás:       Értesítő személy:” [51.]

1955-ben F. Knippenberget Skapovóba rendelték. A brigádvezető éppen hogy befejez-
te házának rendbetételét, de muszáj volt utaznia. Eladta a házát (Gogol u. 48.) Barhatov K. 
geofizikusnak, és az új helyen újra a nulláról indult. Jól belakott ház helyett barakkban la-
kott, munka után pedig újra házat épített. A brigád néhány tagjának sikerült a városban 
maradni. Karl Gejncet – sérülését követően – „könnyű munkára” vezényelték szállítócég-
hez; Konsztantyin Virfelt betegség miatt gépkocsijavító-műhelybe irányították.

Az első olajfúróirodának három toronyépítő brigádja volt.

Első brigád: brigádvezető Baumgetner F. K.; brigádtagok: Ganszgorn I. I.; Metcker I. E.; 
Gadt A.; Ditc F. I.; Gaun A. K. (apám); Keil K.; Ganszgorn M.

Második brigád: brigádvezető Foht L.; brigádtagok: Loman P.; Krmer G.; Kail A.; Gaun 
A. A.; Bekker I.; Iogan F.; Ganszgorn M.

Harmadik brigád: brigádvezető: Gardt A. A.

1948-ban a Szovjetunió elfogadta „Az emberi jogok általános deklarálása” című rend-
kívül fontos dokumentumot. A deklarációban rögzítették a politikai, polgári és társa-
dalmi-gazdasági jogokat, melyekkel a földgolyón minden embernek rendelkeznie kell. 
Minden embernek, mutat rá a deklaráció, „rendelkeznie kell mindennemű szabadság-
jogokkal, amelyeket jelen deklaráció kihirdet, mindennemű megkülönböztetés nélkül, 
úgymint: faj, bőrszín, biológiai nem, nyelv, vallás, politikai és egyéb meggyőződések, 
nemzeti és társadalmi származás, vagyoni vagy más helyzet”.

A szovjet ember minden szabadságjoggal rendelkezik: szólásszabadság, sajtószabad-
ság, gyülekezési szabadság, társadalmi szervezetekbe tömörülés és más politikai jogok-
kal. A Szovjetunióban a faji és nemzeti diszkrimináció és elnyomás minden formáját 
felszámolták. A Szovjetunió forrón üdvözölte e jogok deklarációját, és következete-
sen fellép azok gyakorlati megvalósításáért.

A SZOVJETUNIÓ LEGFELSŐBB TANÁCSA ELNÖKSÉGÉNEK
RENDELETE

(közzétételi jog nélkül)

A kötelező és állandó lakhelyről való szökés büntetőjogi felelősségéről azon személyek számára, 
akiket a honvédő háború idején a Szovjetunió távoli körzeteibe telepítettek ki. A Szovjetunió leg-
felsőbb szerve által kitelepítettek lakóhelyén érvényesülő életrendje megerősítése céljából a honvédő 
háború időszakában a csecsenek, karacsajevek, ingusok, balkárok, kalmükok, németek, krími tatárok 
és mások, valamint azzal kapcsolatban, hogy áttelepítésük idején nem volt meghatározva kitelepí-
tésük időtartama, meghatározandó, hogy a fent nevezett személyeknek a Szovjetunió távoli terü-
leteire történő áttelepítése örök időkre történik, korábbi lakóhelyre történő visszatérés joga nélkül.
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A kitelepítési helyről történő önkényes távozás (szökés) esetén a törvényszegők büntetőjogi 
felelősségre vonásban részesülnek. A büntetés mértéke ezért a törvényszegésért húsz év kény-
szermunkában határozandó meg.

A kitelepítettek szökésével kapcsolatos ügyeket a Szovjetunió belügyminisztériumának Rend-
kívüli Tanácsa kezeli. Azokat a személyeket, akik vétkesek a kötelező lakóhelyről megszökött kitele-
pítettek rejtegetésében, vagy támogatták a szökést, és azon személyeket, akik az eredeti lakóhelyre 
való visszatérésre történő engedélyadásban bűnösök, valamint azon személyeket, akik az előző la-
kóhelyen való letelepedésben nyújtanak segítséget, büntetőjogi felelősségre vonásban kell része-
síteni. A büntetés mértéke ezért a törvényszegésért öt év szabadságvesztésben határozandó meg.
Moszkva, Kreml
1948. november 26.
A Legfelsőbb Tanács Elnökségének elnöke    N. Svernyik

Oktyabrszkij város parancsnokságán ezt a rendeletet felolvasták, aláírását kötelezővé tették.
„Előttem (családnév, keresztnév, apai név, születési év), aki … lakom, ismertették a Szovjetunió 
Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének 1948. november 26-i utasítását arról, hogy különleges tartózko-
dási helyemre örökre kitelepítettek, régebbi lakóhelyemre való visszatérés joga nélkül, és hogy köte-
lező lakhelyemről való önkényes távozásom (szökés) miatt 20 év kényszermunkával büntethetnek.
A kitelepített aláírása:       Dátum:
A dokumentumot átvevő belügyminisztériumi dolgozó beosztása és rendfokozata”. [51.]

Nincs tudomásom arról, hogy nálunk a városban valaki 20 évet kapott volna, de száz-
rubeles büntetést rövid időre történő eltávozásért sokan kaptak.

Ha valaki betartotta a parancsnokság rendelkezéseit, azzal még nem volt bebiztosítva 
a kellemetlenségektől. Az 58-as paragrafussal büntették azokat, akik sokat fecsegtek, el-
lenálltak vagy elszólták magukat. Néhány példa:

Baumgertner Iogannesz Jegorovics (szül.: 1886)
Születési hely: szaratovi terület, Balceri járás, Anton község; német.
Végzettség: elemi; lakóhely: Karagandai terület, Karaganda.
Letartóztatva: l951. 08. 30. Államvédelmi Minisztérium, Karagandai Területi Bizottsága.
Elítélve: 1951. 12. 15. Karagandai területi bíróság.
Vád: Oroszországi Föderáció Btk. 58-10., 58-11. paragrafus.
Ítélet: 25 év munkatábor.
Rehabilitálva: 1988. 06. 14. Kazah SZSZK Legfelső Bíróság.
Indoklás: bűntett tényállásának hiánya.
Forrás: Kazah Köztársaság Állambiztonsági Bizottsága adatai, karagandai terület.

Baumgertner Andrej Alekszandrovics (szül.: 1904)
Születési hely: szaratovi terület, Vörös Hadsereg járás, Szevosztyjanovka község; német.
Végzettség: elemi; foglalkozás: kertész; lakóhely: Pavlodarszki terület, Aktogajszki járás, 
Zsidkova község.
Letartóztatva: 1952. 01. 28. Államvédelmi Minisztérium, Pavlodarszki terület.
Ítélet: 1952.14.15. Pavlodarszki területi bíróság.
Vád: Oroszországi Föderáció Btk. 58-10., 58-11. paragrafus.
Ítélet: 25 év munkatábor.
Rehabilitálva: 1989. 03. 31. Kazah Köztársaság Legfelsőbb Bírósága.
Indoklás: bűntett tényállásának hiánya.
Forrás: Kazah Köztársaság Állambiztonsági Bizottsága adatai, Pavlodarszki terület.
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Ganszgorn Andrej Ivanovics (szül.: 1908) szaratovi terület, Szevosztyjanovka község. 
Lakott: kosztanaji terület. Tobol.
Letartóztatva: 1945. 01. 29. NKVD
Elítélve: 1945. 02. 27. Karagandai Vasúti Hadbíróság
Vád: 58-10., 58-11. paragrafus.
Ítélet: 10 év munkatábor.
Forrás: kosztanaji terület, Állambiztonsági Bizottsága adatai.

Albreht Fridrih Petrovics (szül.: 1892) Szaratovi terület, Szevosztyjanovka község, 
Cseljabinszk, NKVD Cseljabinszki Kohászüzem 8. építőbrigád, borbély.
Letartóztatva: 1943. 06. 01.
Elítélve: 10 év munkatábor.
Forrás: Cseljabinszki Terület Emlékezés Könyve.

Vekesszer Artur Avgusztovics (szül.: 1915) szaratovi terület, Anton község, Cselja-
binszk, NKVD Cseljabinszki Kohászüzem, gépjavító, gépüzem, vasöntő mester.
Letartóztatva: 1943. 01. 07.
Elítélve: 15 év munkatábor.

Devald Fridrih Vasziljevics (szül.: 1881) Szaratovi terület, Anton község
Lakott: Balahton község, szabómester.
Letartóztatva: 1942. 10. 20.
Elítélve: 10 év munkatábor, Krasznojarszki Területi Bíróság, 1943. 02. 18., 58-10. paragrafus.
Forrás: Krasznojarszki Terület Emlékezés Könyve.

Ejszt Ivan Andrejevics (szül.: 1908) Egykori Német ASZSZK, Anton község.
Lakott: Akmolai terület, Celinogradi járás, Rozsgyesztvenka község.
Letartóztatva: 1943. 07. 23. Akmolai terület, Államvédelmi Bizottság (KGB). A Büntető-
jogi Bírósági Kollégium az Oroszországi Föderáció Btk. 58-10., 58-11. paragrafus alap-
ján 20 év büntetőtáborra ítélte.
Forrás: Kazah államvédelmi Bizottság adatai.

Fuksz Konsztantyin Andrejevics (szül.: 1891) Szaratovi kormányzóság, Szevosztyja-
novka község, írástudatlan, a „Sztahanovi munka” kolhoz elnöke.
Lakott: Omszki terület, Azovi járás, Alekszandrovka község.
Letartóztatva: 1942. szeptember 29.
Elítélve: a SZU NKVD 1943. 02. 03., különleges értekezlete, szovjetellenes agitációért, 
konkrét törvényre való utalás nélkül.
Elítélve: 10 év munkatábor.
Meghalt: 1944. 10. 08. Szverdlovi terület, Szama állomás, Ivdeli láger.
Forrás: Omszki Területi Emlékezés Könyve.

Miller Roza Vilgelmovna (szül.: 1919) Krím, „Basnyeftyegazsztroj” Tröszt, munkás.
Letartóztatva: 1943. 10. 13.
Elítélve: 58-10. paragrafus.
Ítélet: 10 év.
Forrás: Baskortosztan Köztársaság Emlékezés Könyve.
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Az olyan hivatalos adatok, mint letartóztatás, paragrafus és ítélet, nem sokat mon-
danak az akkori időkről. Vegyük egy német család sorsát, akit kitelepítettek Baskíriába.

Az Allesz családot 1941 őszén telepítették ki a Krímből Baskíriába, a Belebejevi járás 
Kalsali községébe. Mint ahogy akkoriban szokványos volt egy német család számára, a 
családfőt, Hrisztian Halleszt (szül.: 1903) 1938-ban tartóztatták le. A család az akkor szo-
kásos választ kapta: az apa börtönben halt meg. 1942 őszén Ernszt Hrisztianovicsot és 
Alfrid Hrisztianovicsot behívták a munkatáborba. Mindketten Kandrában, olajfúráson 
dolgoztak, gondolatban viszont gyakran Kalsaliban voltak, ahol az édesanyjuk éhezett. A 
fivérek összegyűjtöttek egy kis élelmiszert és elindultak gyalog a hatvan kilométerre lévő 
faluba, hogy anyjuknak segítsenek. Útközben az erdőkerülő lefülelte őket: Ernszt (szül.: 
1925) az ufai börtönbe került. Alfridnak az volt a szerencséje, hogy alacsony termetű volt, 
sikerült elbújnia és így nem tudták elfogni. Ernszt 1946-ban halt éhen az ufai börtönben. 
Az olvasó bizonyára észreveszi, hogy az ilyen történet bármely családban előfordulhat. 
Természetesen, de az „ész, tisztesség és lelkiismeret korában” nem volt szokás felvetni 
ezt a témát, amikor a „szocializmus diadalmenetétől” döngött a föld. Ma már elkéstünk 
ezzel a témával, mivel ennek hősei többnyire már nincsenek az élők sorában.

A „népek vezérének” halála után az átvételi elismervények szövegében már észrevehe-
tőek voltak a gyengülés jelei: 1954–55-ben már nem tüntették fel a 20 év kényszermunkát.

„Előttem (családnév, keresztnév, apai név), aki különleges lakhelyen élek (község, város, járás) kihir-
dették, hogy állandó lakhelyem megváltoztatásakor a terület határain belül köteles vagyok a belügymi-
nisztériumi parancsnokságon kijelentkezni, az új lakhelyre való megérkezés után pedig bejelentkezni.

Kiküldetésem esetén erről bejelentést kell tennem a parancsnokságon.
Figyelmeztetésben részesültem, hogy állandó lakhelyem önkényes elhagyása esetén (szökés) az 

orosz föderáció Btk.82. paragrafusa 1.cikkelye alapján büntetőjogi felelősségre vonnak.
Aláírás:      Elismervényt átvette:” [51.]

A különleges áttelepülő és családjának nagykorú tagjai havonta jelentkeztek a parancs-
nokságon: aláírták az úgynevezett ellenőrző megjelenési űrlapot. Ennek a szabálynak a meg-
szegését a parancsnokság szigorúan büntette. A 16 évet betöltött fiatalok is kötelesek voltak 
havonta jelentkezni. Az ifjúság megpróbálta kikerülni ezt a megalázó procedúrát, a parancs-
nokság azonban büntető szankciók segítségével visszatérítette a megfelelő kerékvágásba.

A katonai parancsnokság uralma nemcsak a városokban, hanem a falvakban is dü-
höngött. Ezenkívül 1948 júniusában kijött egy ukáz a munkaegységek „nem teljesíté-
séről”. Ahogyan 1937-ben felülről jött az áruutalvány, és a kolhozelnök köteles volt 
teljesíteni a tervet gabonából és burgonyából egyaránt, valamint azokról, akik kibújtak 
a munkavégzés alól. A járási és kolhozvezetők gyakran alkalmazták ezt az eszközt ah-
hoz, hogy megszabaduljanak a kellemetlen dolgozóktól. S amikor ilyenek nem akadtak, 
akkor száműzetésbe küldték a betegeket, rokkantakat és gyakran a karonülő gyerme-
kes anyákat is. A munkaegység nem teljesítéséért nyolc év száműzetést lehetett kapni. 
Az ukáz megjelenése előtti időkben a kolhozban végzett munka, ahogy azt a propagan-
da mutatta, szabad tevékenység volt. A kolhozmunka valójában természetesen mindig 
kényszermunka volt, ez az ukáz viszont végképp világossá tette a kolhozmunka kény-
szerjellegét. A nyolc évre száműzöttek rehabilitációja egyelőre még nincs folyamatban.
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ERNA VIRT A SZOCIALISTA VÁROSRÓL

Arról, hogyan zajlott a város építése a háború alatt, számoljanak be maguk a résztvevők. 
Visszaemlékezéseit Erna Virt a „Földijeink” és az „Oktyabrszkiji Olajmunkás” című lapokban 
tette közzé. Megkért, hogy ezeket az írásokat vegyem be Oktyabrszkijról szóló könyvembe.

Részlet egy irattári anyagból:

„Igazolás Cvetkova / Erna Jakovlevna Virt részére:
1941 szeptemberében a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége 1941. 08. 21-i és 1941. 08. 28-
i rendelete alapján a szaratovi területről a krasznodari terület speciális településére irányították, 
ahonnan 1942 decemberében munkatáborba rendelték. Itt, a Baskír ASZSZK Oktyabrszkij váro-
sában olajipari munkásként dolgozott. A különleges településről a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa 
Elnöksége 1955. 12. 13-i rendelete értelmében 1956. január 9-én szabadult”.

1942. november közepén Sztálin és Georgadze titkár aláírásával rendelet jött ki arról, 
hogy a 15–50 év közötti német nemzetiségű nőket a kiegészítő parancsnokságok irányít-
sák munkatáborokba. Azok az asszonyok, akiknek 3 év alatti gyermekük volt, átmenetileg 
halasztást kaptak. Miután a gyermek betöltötte a harmadik évet, az anyát munkatáborba 
küldték. Ha a gyereket nem volt kire hagyni, akkor gyermekotthonba tették.

Az újjászervezett gyermekotthonokban azonban nem volt más, csak gyerekek… Se 
asztal, se ágy – semmi. A váláskor a gyerek bömbölt, az anya sírt. Durván ráförmedtek: 
„Kifelé! Mars a munkáshadseregbe!”

A krasznojarszki területre költözés után némettanár voltam a Tyuhtyeti járás Mitropolka 
községében. Tanítói élelmiszeradagot kaptam, így a család némileg könnyebben élt. November 
közepén behívót kaptam a munkatáborba. A kiegészítő parancsnokságon elvették a személyi 
igazolványunkat. Orvosi vizsgálat nem volt. Bogotol állomáson tehervonatra pakoltak bennün-
ket és elindultunk nyugat felé. A vagonokban kétoldalt fekvőpolcok voltak, középen dobkályha. 
Kevés szenet kaptunk, meleg ételt nem tudtunk készíteni. Az asszonyok kétszersültet rágcsál-
tak, vagy maradék kenyerüket eszegették. A vonat az altaji területről indult, a krasznojarszki és 
novoszibirszki területen ment keresztül, s minden állomáson újabb munkaszolgálatosokat vett 
fel. Végül összegyűlt egy szerelvényre való ember. A vagonok hihetetlenül zsúfoltak voltak.

Minden meleg étel nélkül megérkeztünk Ufába. Ott nem névsor szerint, hanem vago-
nonként osztottak el bennünket. A vagonokra feliratok kerültek: Sztyerlitamak, Isimbaj, 
Ufa, Szocialista Város, Buguruszlan. Mindenki tudta, ezek lesznek a célállomások, de a 
Szocialista Város nevet még senki sem hallotta. Ufában átrendezték a szerelvényeket és 
folytattuk az utat. 1942. december 2-án éjszaka kegyetlen fagyban érkeztünk meg Urusz-
szu állomásra, ahol mindössze egy kis épület állt. Egész éjszaka járkáltunk, futkostunk, 
topogtunk, hogy ne fagyjunk meg. Reggel a Szocialista Városból szánok jöttek a csoma-
gokért. Mi magunk újabb 18 kilométert gyalogoltunk a városig.

A 360 munkaszolgálatos asszonyból álló hosszú menetoszloppal megérkezett az építők 
első csoportja a helyszínre. Az út során sokan kaptunk fagyási sérüléseket. Hóval dörzsöl-
tük be az arcunkat, kezünket. Meglepődtünk, mert a városból még csak néhány barakk állt 
(a mai első gőzfürdő közelében), melyekben bakui olajmunkások és geológusok laktak.

Ahol ma a negyedik üzlet áll, ott volt a tröszt épülete, egy földszintes faház. A koráb-
bi trösztközpontban, az asztalosműhelyekben és a mullinói mecsetben sürgősen kétszin-
tes priccseket állítottak fel, oda költöztették be a munkaszolgálatosokat. Az asszonyok 18 
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napig voltak úton. Ezalatt kétszeri étkezésben részesültek, vagyis mindössze kétszer kap-
tak enni: először Novoszibirszkben, másodszor pedig Ufában. Az út során sokan annyira 
elgyengültek, hogy már teljesen mindegy volt nekik, mi történik körülöttük.

December 3-án nyilvántartásba vettek bennünket, és megkezdődött a munkahelyek elosz-
tása. December 4-én háborús szokás szerint megkezdtük a munkát. Hosszan sorolhatnánk 
az egyes munkák fajtáit a 14. és 15. parcellán, Leonyidovkától két kilométerre: bunkerlaká-
sok építése, olajkitermelés, olajfúrás, agyagbánya, olaj- és pakuratöltés stb. Két brigád lett fel-
állítva. Az olajmunkásbrigád Narisevóban lakott, a másikba az építők, szolgáltatók és ellátók 
tartoztak. A bunkerlakások építését az egyetlen férfi, „Petya bácsi” irányította, aki gyakorla-
ti tanácsokat tudott adni nekünk. Az asszonyok nagy tüzeket raktak és hosszú árkokat ástak.

Én a favágókhoz kerültem. Leonyidovka faluban laktunk. Nap mint nap éhesen, rongyos 
cipőben hat kilométert mentünk az irtásig, este, már szürkületkor indultunk vissza. Vittük a 
szerszámainkat, meg egy kis tűzifát. Nélkülözhető ruháinkat krumplira cseréltük. Mi, favágók 
70 deka kenyeret és élelmiszerjegyet kaptunk. Az erdőben, ahol dolgoztunk, nem volt se étkez-
de, se fürdő. A favágók brigádjában dolgozott néhány férfi a közeli falvakból, akik nem váltak 
be katonának, köztük Miftahov N. P. Mullinó községből. Nekik könnyebb volt a sorsuk, mert 
feleségük, kamaszkorú gyerekeik meglátogatták őket, és néha hoztak nekik krumplit.

Munkaruhánk nem volt. Otthoni kesztyűnket kellett varrnunk-foltoznunk. A lábbelivel 
még nehezebb volt a helyzet… De eljött a nagy felismerés: a férfiak elkezdtek háncsbocs-
kort fonni. Hamarosan mi magunk is rájöttünk, hogy az erdőben a háncsbocskornál nincs 
jobb lábbeli. Mínusz negyven fokban, a mély hóban mégis melegben volt a lábunk. A háncs-
bocskor az erdőben egyszerűen pótolhatatlan volt. A későbbiekben sokan még a városban 
is áttértek erre a viseletre. A városban mindent, egészen a sütödéig (korábban jobbra, a Gor-
kij u. 12-ben) fával fűtöttek. Fa kellett az épülő magas házak állványozásához, építéséhez is.

Mindeközben a favágók meg rongyokban jártak, éheztek. Állandó volt a járványve-
szély. 1944-ben aztán egyszerre többen is megbetegedtek. Kijött hozzánk M. Gardt ápo-
lónő, aki megállapította, hogy a betegek tífuszt kaptak, amit a később kiszállt orvos is 
megerősített. Gyorsan elkülönítőt építettek; továbbá minden holmi, ágynemű a fertőtle-
nítőkamrába került. A fertőzőgócot így sikerült felszámolni, és a betegek meggyógyultak.

1943 tavaszán hársfa- és nyírfarügyeket ettünk, nyírfalevet ittunk, de a kemény fizi-
kai munka mellett mindez nem volt elegendő. Én brigádvezető voltam a favágóknál, és 
a Konsztantyinovkából való Grebenykov L. K. volt az előmunkás.

1943 őszén az erdei út teljesen átnedvesedett és használhatatlanná vált. A városban 
tűzifahiány lépett fel, az építők meg épületfa nélkül maradtak. Ideje volt megbeszél-
ni, hogy lehet javítani a helyzeten. Kiszállt hozzánk az Építőipari Vállalat igazgató-
ja, Balaszanov, az olajfúró cég igazgatója, Potyukajev, a tröszt igazgatója, Nyifantov, 
a különleges osztag vezetője, Koroljov, a parancsnokságról ott volt Brikin, s ott volt 
az étkezde vezetője, Csortova is. Az összes munkást gyűlésre hívták össze, de sokan 
nem mertek eljönni, mert szégyellték rongyos ruházatukat.

A magas rangú küldöttség rájött, hogy így nem lehet tovább létezni. Megígérték, hogy 
munkaruhát és kesztyűt kapunk, fürdőt és étkezdét építenek, cserébe pedig tőlünk fát, fát 
és fát kérnek minden mennyiségben. Úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy 12 fős brigádot, 
amely másik utat vág az erdőben, egyenesen Mullino irányában. A nyomvonalon kiirtották 
az erdőt, a gödröket meg rönkfával rakták ki. Látástól vakulásig folyt a munka. Csortova, az 
étkezde vezetője nem feledkezett meg rólunk, teherautón kihozott két zsák krumplit, ami erőt 
adott a munka gyors befejezéséhez. El sem lehet mondani, mennyire hálásak voltunk neki.
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Fa nélkül a sütöde sem üzemelt. Mindenki csak az erdőt nézte, várták, megépül-e már 
a Mullinóba vezető út, amit elneveztek az „élet útjának”.

Ha a városban fennakadás volt, nem tudták fűteni a lakásokat, a munkások tisztálkodás 
után nem tudtak megszáradni, az étkezde nem tudott teljes kapacitással üzemelni, kevesebb 
kenyér sült. Egyfolytában az út megépítésén munkálkodtak a következő emberek: Szalahov, 
Miftahov, Szalahutgyinov, Kuznyecov fűrészmester, a Janszon nővérek, Drejling N. és Virt.

E. Nyifantov igazgató saját kezűleg hozott öt darab reszelőt. Kézről kézre adta, s azt mond-
ta: „Vigyázzatok rájuk, mert nincs több”. Valósággal átrágtuk magunkat az erdőn a mullinói 
lejtő felé. Aztán megindultak Jeliszejev és Faszhutgyinov autói. Sajmardanov, a traktoros (16 
éves volt akkor), Donau Marija, Brizgalov és Kroszkrajc E. is kijöttek az erdei munkahelyre. 
Így tudtak újraindulni az üzemek, a városban pedig biztosítva volt a téli tüzelő.

1943-ban váratlanul megjelent a fakitermelésen egy katonaruhás férfi, aki felsőbb utasításokat 
hozott arról, hogy az erdészek készítsenek faszenet a front számára. A szénégetéssel két férfit bíz-
tak meg. Nedves, száraz nyírfa- és hársfahasábokból kúp alakú rakást raktak. Úgy rakták össze a 
fát, hogy ne égjen el, hanem szén legyen belőle. A faszenet zsákokba rakták és Ufába szállították.

1943 telén öt szán érkezett az ufai katonai kórházból. Lábadozó beteg katonákat hoz-
tak, akik puskával, fehér álcaruhával voltak felszerelve, és engedélyük volt 18 jávorszarvas 
kilövésére. A hajtóvadászaton mi, favágók lettünk a hajtók. Jól ismertük hová járnak inni a 
szarvasok. Miközben inni jártak, gyakran megálltak a közelünkben, ránk néztek, majd szé-
pen libasorban továbbmentek. Nem féltek tőlünk, és mi sem féltünk tőlük.

Vasárnap az erdész vezetésével mindannyian vadászatra mentünk. A jávorokat kilestük, amint 
éppen a vízhez mentek. Egyszerre hat lövés dördült el. Az egyik sebesült jávorszarvast megszúr-
ták, a vérét pedig csajkában fogták fel. Az asszonyok nem tudták, hogy az állati vért meg is lehet 
inni, ezért néhányan öklendeztek és hánytak a látványtól. A katonák azt mondták nekik: „Ne néz-
zetek ide, lányok. Nekünk most erőre van szükségünk. A kórház után megyünk vissza a frontra”. 
Ott a helyszínen megnyúzták, kibelezték a szarvasokat, aztán becsomagolták és útnak indították 
Ufába. Mi a részvételért megkaptuk a tüdőt, a beleket és csülköket, de ennek is nagyon örültünk.

Egy alkalommal a következő eset történt. A főnökünk, Grebenykov pihenőnapot ren-
delt el, hogy mindenki rendbe hozhassa magát. Egyesek Leonyidovkába mentek, mások 
Kujukba, hogy becseréljenek egyet-mást krumplira. A főnök pedig hazament a családhoz 
Konsztantyinovkába. Egyszer csak traktorral beállít hozzánk Sajmardanov. Az otthon ma-
radottakból sebtében brigádot alkottunk, két férfi és hat nő. Az erdőből kiszállított farönkök 
ott feküdtek a tisztáson. A rakodáshoz kétméteres nyírtörzsekből lejtőt csináltunk. Már az 
összeset fölpakoltuk, és csak egy vastag tövű nyírfarönk maradt. Nagy lélegzetet vettünk, 
hogy felrakjuk a rakomány tetejére, majd vezényszóra elkezdtük felfelé gurítani. Már majd-
nem fent volt, amikor egyszer csak elfogyott az erőnk. Na most mi lesz? Ha elengedjük, 
mindenkit agyonnyom, nem tudjuk fölrakni. Szenagat Szalahov hirtelen elkiáltotta ma-
gát: „Tartsd meg!” Gyorsan kihúzta az egyik szálfát, bedugta a farönk alá, majd vezényelt: 
„Gurítsd!” Tiszta erőből nekifeküdtünk, és a rönk a helyére került. Leültünk a földre, vala-
mennyien hallgattunk, mindenkinek remegett a keze. Amikor kissé magunkhoz tértünk, az 
alacsony, sovány emberke, Szalahutgyinov megszólalt: „Allah megmentett bennünket”. A 
rönköket átkötöttük, Sajmardanov fogta kis horpadt vödrét, a tankból beletöltött vagy öt li-
ter benzint és azt mondta: „Cseréljétek be krumplira”. A mai napig hálásak vagyunk neki.

1943 fagyos telén több mint negyvenen dolgoztunk az erdei munkán, de közülük csak pár 
névre emlékszem: Gejnc Marija, Sulc Emilia, Tofman E., Rajsz E., Kun A., Vajszbrot M. 1944 
februárjában leváltottak és kubikosmunkára irányítottak bennünket az 1. számú olajfúrókhoz. 
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Engem, Erna Virtet, megtettek az olajbrigád vezetőjének, Tereza Gardt lett az építőbrigád veze-
tője, Marija, Tereza testvére lett az ápolónő. Abban az időben a munkaszolgálatosok már nagy 
bunkerházakban laktak. A varróüzemtől egészen a devoni kitermelésig húzódott a soruk.

Pihenőnap és szabadság nélkül dolgoztunk 10-12 órás, nyáron 14 órás műszakban. 
Íratlan törvény volt, hogy amíg tart a műszak, senki sem mehet haza. Akkor már az ösz-
szes asszony alaposan kitanulta új szakmáját. Az építőüzemből Vilman E. építőbrigádja, 
Stolc E., Stolc F., Stork E., Stork R. és Sifelbajn E. kőművesek, Bernszt E. rakodómunká-
sai, Baumgertner M., Gaun F. és Smidt B. mind jó eredményeket értek el.

Szeretném röviden bemutatni, milyen volt akkoriban az egészségügy. Amikor 1942-ben 
megérkeztünk, itt még semmi sem volt, pedig Szocialista Városnak nevezték. A mai De-
voni utca 4. és 6. között állt egy gipszbetonból épült földszintes barakk. Ez volt a kórház. 
Mindenkit itt ápoltak: kismamákat, a tüdő- és agyhártyagyulladásos betegeket. Egyébként 
akkortájt kevés volt a beteg, pedig rosszul öltözködtünk. Az Északi és Devoni utca közelé-
ben felépült egy kis épület, benne két szakorvosi és egy ambuláns rendelő. Az egyik volt a 
fogászat, ahol a fiatal Majboroda doktornő volt a vezető. Nem volt fájdalomcsillapító, a fog-
húzás egyszerűen zajlott: „Kitartás, húzok!” A másik helyiség volt az általános orvosi szak-
rendelő, a harmadik pedig az akut sérülteket részesítette elsősegélyben stb. Ha komolyabb 
volt a helyzet, rögtön Tujmaziba vitték a beteget. Akkor még nem regisztrálták a betege-
ket. Az orvosok maguk léptek ki a kis folyosóra, kikérdezték és elirányították a betegeket.

A város első házai a Devonszkaja utcában épültek fel. Ez volt az első és egyúttal a főutca is. 
Abban az időben a Devonszkaja utca végén volt a Balaszanov vezette Építőipari Vállalat. Ahol 
most a Devonszkaja 13. van, ott állt egy fából épült barakk, benne a városparancsnokság és a Jar-
min és Panyagina E. vezette városgazdálkodás. A mostani Devonszkaja 15. helyén volt egy kis 
bolt. A Devonszkaja 15. és Gorkij utca 8. között egy barakk állt, mögötte pedig a gőzfürdő. Még 
nem volt csatornázás, a vizet a fürdő melletti tóba engedték. Ez ma a Komszomol-tó. Az épület-
együttes közepén volt egy faház, s benne a klub. A Gorkij u. 2. és 4. közötti barakkban helyezke-
dett el a munkásellátó részleg és a varróüzem. A mai Szovjetszkaja és Devonszkaja sarkán levő 
házban volt az étterem. A Gorkij u. 12-től jobbra volt egy kis kenyérbolt, mellette pedig a posta.

Ilyen volt a város az első időkben, de amikor megérkeztek a munkaszolgálatosok, gyorsan 
növekedni kezdett. A Devonszkaja utca elején is elkezdődött az első házak építése, ahol most a 
Nyugat-Baskíriai Olajkutató és a volt „Tujmazaburnyefty” olajipari tröszt található. A Szovjetsz-
kaja, Devonszkaja, valamint a Csapajev és Gorkij utca mentén az 1. sz. iskoláig terjedő lakótelepet 
teljes egészében a munkaszolgálatosok építették. Ami csak van, mindent nők építettek, méghoz-
zá a két kezükkel, minden gépesítés nélkül, a korábban említett „Petya bácsi” vezetésével és út-
mutatásai szerint. Néha Sztrojkin is adott tanácsokat, aki az Építőipari Vállalat istállójáért felelt. A 
Csapajev és Gorkij utcában található kétszintes terméskő házak magyarok segítségével épültek.

Pár szó az olajmunkás lányokról. Sokat lehetne róluk mesélni. Egyszerű falusi lá-
nyok voltak, rosszul beszéltek oroszul, és szakmájukat értő olajmunkások lettek belő-
lük. A következő szakmákat tanulták ki: fúrómestersegéd, toronymunkás, fúrómunkás, 
olajfúró operátor, föld alatti munkás, kulcskezelő, toronyépítő, traktoros, agyagbá-
nyász. Bármilyen foglalkozások voltak is, a munkaszolgálatosok mindenütt ott voltak. 
De róluk egyetlen említést sem tesz az „Oktyabrszkij és lakói” című könyv.

Még a nyolcvanas években, amikor jelen könyv íródott, sem kockáztatták meg a 
hatóságok, hogy megemlítsék a város első, valódi építőit, akiknek nagy érdemeik 
vannak a Tujmazi olajlelőhely felderítésében és kiépítésében is. Még egy tevét is bele-
kevertek a dologba, pedig ez egy bakui epizód volt, az Oktyabrszkijról szóló könyv-
höz pedig egyáltalán semmi köze sincs. Itt nem voltak tevék, egyetlenegy sem.
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Még ma is élnek azok az emberek, akik a város első építői voltak. Ugyancsak élnek a gyere-
keik és unokáik, akik szüleik és nagyszüleik elbeszéléséből emlékeznek, milyen körülmények 
között dolgoztak akkor, hogyan épült a város, hogyan növekedett a fúrótornyok száma. Emlé-
keznek az emberekre, akik zokszó nélkül bármilyen időjárási körülmények között, éhezve és 
fázva, tarisznyájukkal a vállukon mentek a fúrótornyokhoz, az általuk kezelt fúróállomásokra.

Akkoriban nem létezett a termeléskiesés fogalma. Meglehet, hogy ezek a munkások nagy fe-
lelősséggel viszonyultak munkájukhoz, vagy egyszerűen csak nagyszerű emberek voltak. Kö-
zéjük tartoztak: Potyukajev, az l. számú fúróüzem igazgatója, Balaszanov, az építőipari vállalat 
igazgatója, Amirkulijev, az 1. számú olajkitermelő üzem igazgatója, Bocskov A. I., a toronyépí-
tők vezetője, Szucskov V., a gőzüzem vezetője, Malisev, állványozómunkás, Luzjanyin, a csőlera-
kat vezetője. Ők minden egyes munkást személyesem ismertek. Soha nem szitkozódtak, tudták, 
hogy mindenkinek nehéz a sorsa, hogy a munkások éheznek. Ezért csak biztatták őket és kérték, 
hogy ezt vagy azt a munkát még ma végezzék el, hogy ne akadályozzák a holnapit. Az emberek 
késő estig a munkahelyükön maradtak, és csak akkor mentek haza, amikor a munkát befejezték.

Azok, akik a távoli fúrásokon dolgoztak, nem mindig tudtak hazamenni. A fúróüzem-
ben maradtak, elkészítették egyszerű vacsorájukat, és a pihenőbódéban aludtak. A fúró-
mesterekről e vonatkozásban nincs mit mondanunk, hiszen hosszú hetekig nem látták a 
családjukat. A pihenőbódék falán láthatóak voltak a munkára lelkesítő plakátok. „Gyor-
sabban és balesetmentesen fúrni”, „Fúrjunk Kuprijanov és Knutovszkij módszerével.”

Az emberek sötétben és úttalan utakon jártak munkába. Már kora reggel ott gyülekeztek a 
Devonszkaja utca végén. „A traktoros utánfutó megjött már?” „Még nyoma sincs.” „ Hát ak-
kor várunk!” „Mire várunk, induljunk el gyalog, ha jön, majd utolér és felszállunk!” Nem voltak 
különjáratok, mint manapság, de elkésni semmiképp sem lehetett. A késést nagyon szigorúan 
büntették (nem bírósági úton, hanem a Sztálini ukáz alapján). Öt perc késésért 10%-ot, 10 perc 
késésért 20%-ot vontak le a fizetésből, a 20 percnél nagyobb késésért már a fizetés 30%-át vonták 
le. Ismétlődő késés esetén ez a szabály nemcsak egy hónapra, hanem egész évre érvényes volt.

A kezdetekben, amikor megérkeztünk, a Szocialista Városban, az étkezdében nem volt kanál. 
A munkaszolgálatosok között akadt három Leningrád környéki nő, akiknek kanálkészítő volt a 
foglalkozásuk. Magukkal hozták a hajlítókéseiket, és rögtön munkához láttak. Fémdarabokat és 
baltákat hoztak nekik, úgyhogy rögtön elkezdtek a bunkerlakásban kanalakat készíteni.

1944. szeptember 26-án a 100-as számú fúrólyukból hatalmas olajsugár tört fel. Nagyon 
jelentős esemény, a város sokat köszönhet ennek az olajsugárnak! A könyv szerzői fel akar-
ták tárni a 100-as fúrólyuk történetének részleteit, ám az idő és a városi pártbizottságon töl-
tött hosszú szolgálat sajátos nyomot hagytak a memóriájukon. V. T. Tripolszkij brigádjában 
például teljesen hiányzik a tornyon és a fúráson dolgozók neve, valószínűleg azért, mert 
ezek egyrészt asszonyok voltak (asszony a hajón mindig rosszat jelent), de másrészt az is 
lehet, hogy a német nevek hozták zavarba a kedves szerzőket.

A háború éveiben egy fúróbrigádban minimum három férfinak kellett dolgoznia, a töb-
biek nők is lehettek. A 100-as fúráson viszont nők voltak: fenn a tornyon, fúrómesterek és 
segéd fúrómesterek. Mindannyiuk nevére nem emlékszem, de a megbízatás elejétől a végé-
ig a következők dolgoztak fenn a fúráson: Veber L., Ejler A., Noll E., Gjunter A. és mások. 
Amikor a 100-as fúrást üzembe helyezték, néhány napig a helyszínen maradtak még a kö-
vetkező föld alatti munkások: Dauvalter T., Noak Sz., Gejland A., Gejland K., Rihelgof M., 
Rihelgof P., Krajszmah A., Gaar E., Cimmerman L., Szafrajter I., Bejzel, Csumacsenko R. és 
más kulcskezelők. A 100-as fúrólyuknál dolgoztak az első olajfúrás operátorai: Kajzer E., 
Stajnmjuller E., Libreht M., Gaar M.; a magasépítő földmunkások Mihal L. az egész brigádja.
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A traktorüzemben dolgozott Donau V., Bikkert E. darukezelő és Aab A. olajozó-
munkás. A város kazánüzemében dolgozott Bejfusz A., a fúrótorony betonalapzatán 
pedig Kejl E. Bocsássanak meg nekem a kedves munkaszolgálatosok, ma már nem 
mindannyiukat tudom emlékezetemben felidézni.

A 100-as fúrólyuk olajhozama napi 100 tonna volt. Mintha csak a Naris-Tau-hegy oldalán 
az ő tiszteletükre gyulladt volna ki az első fáklya. A devoni rétegekből feltörő olaj jelentősen 
megváltoztatta városunk életét, méghozzá jó irányba. Ettől kezdve a város első osztályú élel-
miszerjegyeket kapott. Az olajmunkások eleinte napi 1 kiló kenyeret kaptak, később 1 kiló 20 
dekát, az építőmunkások pedig 70 dekát. Azonkívül tésztafélékből 40 dekát, 1 kiló lisztet, fél 
liter vodkát és fél kiló cukrot is kaptak havonta. Ha a másnapi kenyeret már előző este kaptuk 
meg, akkor az ember addig nem tudott elaludni, amíg egy kis darabot le nem vágott és meg 
nem kóstolta. Az emberek éheztek, de lopás nem fordult elő, még ha a táskák nyitva is voltak.

A 100-as fúrólyuk sikeres startja után a városba új emberek érkeztek Isimbajból, 
Sztyerlitamakból és Gorkijból. Vezetőjük, Malikin neve alapján „malikinistáknak” ne-
vezték őket. Építőmunkások voltak, de eleinte maguk rendezkedtek be, maguk ástak 
maguknak nagy bunkerlakásokat. Új vállalatok jöttek létre, a Keleti Olajipari Gépgyár 
és a Tujmazi Olajipari Gépgyár, valamint közlekedési üzemek. A Szocialista Város élete 
új emberekkel, új erővel telítődött. Kezdetekben még rendőrség sem volt, csak Naszirov 
hadnagy és helyettese, Jeropajev. A Szocialista Város rendőrsége később jött létre.

Mi az, hogy munkáshadsereg? Milliónyi ártatlan ember rabszolgamunkája. Ezeket 
az embereket törvénytelenül, szögesdróttal körülvett lágerekbe gyűjtötték össze, amiket 
az NKVD katonái őriztek. Mi magunk is a katonai parancsnokság felügyelete alá tar-
toztunk, ide értve az összes lágerelőírást. Minden lágerben volt egy úgynevezett „hideg 
konyha”, azaz elkülönítő, ahova a belső rend ellen vétőket zárták. Büntetőjoggal a kö-
vetkezők rendelkeztek: parancsnokság, táborparancsnok, a munkatábor vezetője.

A munkaszolgálatos hadseregben az éhségtől és erőn felüli munkától meghalt minden má-
sodik ember. Oktyabrszkijban már az első naptól kezdve az olajtermelés volt a feladat, ezért úgy 
gondolom, az embereket jobban élelmezték, és nem arra pazarolták az időt, hogy szögesdrótból 
építsenek objektumokat. A mi lakóhelyünk körül nem volt szögesdrót, mint más helyeken, ahol 
munkaszolgálatosok dolgoztak. Az asszonyok eljárogattak a közeli falvakba: Mullino, Turkme-
nyevo, Narisevo, Moszkovka, Sztarije Tujmazi, hogy cukrot, vodkát cseréljenek krumplira. Ha 
úgy adódott, hogy ebéd- vagy vacsoraidőre érkeztek a házakhoz, mindig az asztalhoz invitál-
ták őket. Legyen az krumpli, tésztaleves vagy valami más, de a falusiak tisztelettel és megértés-
sel viseltettek irántunk. Találkozáskor sokan ma is a legközelebbi barátjukként üdvözölnek. Tiszta 
szívemből az összes munkaszolgálatos nevében szeretnék köszönetet mondani az egész lakosság-
nak, különösen az idősebb korosztálynak, amely segített nekünk túlélni ezt a szörnyű időszakot.

A táborparancsnok naponta jelentette, hány ember van a táborban, melyik műszakban 
dolgoznak, ki az, aki nem állt munkába, ennek mi az oka, és milyen intézkedést tettek, hogy 
az illető mielőbb munkába álljon. E jelentés alapján csökkenthették a kenyérfejadagot. Ha az 
ember odament az egyik asszonyhoz és megkérdezte „Miért nem mentél dolgozni?”, azt kap-
ta válaszul: Elszakadt a cipőm vagy legyengültem, nem tudok járni…” Sürgős intézkedéseket 
kell tenni: megjavíttatni a cipőt vagy a személyzeti osztályon több jegyet kellett kérni, hogy 
az adott munkás mielőbb talpra álljon. A lágerparancsnok a terv teljesítéséért is felelt, tehát 
szoros kapcsolatban állt a szakemberekkel és vezetőkkel. Eleinte nem fizettek a túlóráért, s az 
emberek gyorsan legyengültek. Aztán már olyan élelmiszerjegyeket adtak, amihez már egy 
tányér leves, egy deka vaj, tíz deka kenyér is hozzátartozott. 1943 elején két papírt írtam alá:
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„Én (családnév, keresztnév, apai név, születési év), az állam javára lemondok eddig szerzett ja-
vaimról”; a másik pedig:

„Én (családnév, keresztnév, apai név, születési év), ha megszököm a munkatáborból, akkor bí-
rósági tárgyalás nélkül (rendelet alapján) 20 év kényszermunkára ítélnek”.

Másutt előfordult, hogy a munkaszolgálatos kiszökött a frontra.
1946 májusában a krsznojarszki területről, a Tyuhtyetszkij járásból felkeresett a fivé-

rem, Virt Alekszandr Jakovlevics, született l931-ben. Az 1. számú fúróüzemben kedve-
zően fogadták. Potyukajev, az igazgató magához rendelte Bartyenyovot, a gépműhely 
vezetőjét, megbeszélték a dolgot, és a testvéremet felvették esztergályostanulónak. Az 
esztergapadnak tartószerkezetet készítettek fából. Alekszandr három hónap alatt megta-
nulta a szakmát és harmadosztályú esztergályos lett. Később átment a közlekedési cég-
hez, ahol Rutkovszkij V. I. fiatal szakember volt az igazgató. Fivérem esztergályosból 
szakmunkás lett, később műhelyvezető, s így dolgozott egészen a nyugdíjig.

A háború alatt családomat szétszórták. Én a Szocialista Városban voltam, anyám és 
nővérem, akiket szintén munkatáborba küldtek, Felső-Nyevinszkben, a Szverdlovi te-
rületen alumíniumgyárat építettek. 13 éves Viktória húgom teljesen egyedül egy Kazah 
faluba került. Anyánk kijárta a parancsnokságnál, és a húgomnak engedélyezték, hogy 
Felső-Nyevinszkbe mehessen. Így, 15 éves korában, ő is önkéntes munkaszolgálatos lett.

Felsőbb döntés született, hogy megünneplik a devoni olaj feltárását. Számomra is meg-
adatott, hogy az ünnepségen részt vehessek. Az ünnepségre Kujbisevből megérkezett Kuvikin 
Sz. I. olajipari miniszter (a háború alatt ugyanis a kormány Szamarában volt). Az egész vezető-
ség részt vett rajta, geológusok, fúrómesterek: Kuprijanov D. I., Knutov, Andrijanov, Andrija-
sin V. N., Topcsij, Belouszov, Balabanov P. P., Naumov, Alkszejev F.A., Tripolszkij V. T.

Emlékszem Tripolszkijra: mindig tevékeny, gyors járású ember volt, a sapkaellenző-
je mindig meg volt törve. Ritkán mosolygott, de erre az estére kicsípte magát. Felolvasták 
a parancsot Tripolszkij V. T. fúrómester kitüntetéséről: 80 ezer rubel prémium és egy ame-
rikai bunda. Tripolszkij megköszönte a bundát, de a pénzről lemondott, védelmi célokra 
ajánlotta fel. Mindenkinek felolvasták a nevét, akik a 100-as fúráson dolgoztak, köztük a 
munkaszolgálatosok nevét is. Az ünneplők elhatározták, hogy feldobják a devoni olaj fel-
táróját, de az étkezdének alacsony volt a mennyezete. Ezért kimentek az utcára és lelkesen 
a levegőbe dobálták. A feldobásban Kuvikin miniszter, Szlepjan A. M. Az l-es számú fú-
róüzem párttitkára és Potyukajev igazgató is részt vett. Nagy kár, hogy mindössze egyetlen 
utca őrzi ennek a nagyszerű embernek a nevét. Hiszen Tripolszkijnak és az általa feltárt de-
voni olajnak köszönhetően hozták meg a kedvező döntést Oktyabrszkij város felépítéséről.

A Tripolszkij által feltárt devoni olaj jelzésként szolgált ahhoz, hogy máshol is lehet olajat 
keresni a devoni rétegekben. Meg is találták a Tatár ASZSZK-ban, Kujbisevben és Permben.

Azt beszélik, hogy Tripolszkijnak nincs fényképe, de ez nem igaz. 1947-ben moszk-
vai filmesek érkeztek hozzánk, akik a 100-as olajkút helyett a 47-es Knutov-féle fúrást fil-
mezték le, amely nem messze volt a 100-astól. Aznap Narisevo lakossága a lakatosüzem, 
fúróüzem, a magasépítők, a csőlerakat dolgozói mind ott voltak a filmhíradó felvételein. 
Szép, napos idő volt, mindenkinek megmaradt az emlékezetében.

1948 májusában került bemutatásra a filmhíradó, amelyben benne volt minden, 
amit a fúrásnál vettek fel. Később, a 60-as években is levetítették. A városi iskolák ta-
nulói megnézték a filmet. Később a tv-ben is bemutatták, de már rövidített formá-
ban. A híradó önmagában is jelentős nevelő szerepet játszott. Jó volna megkeresni és 
újra bemutatni a mozikban, mint a város és városlakók történelmét.
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Röviden Tripolszkij fúrómester haláláról: Tripolszkij a rendőrségi ellenőrzőpontnál 
vesztette életét. Hogy a fúróállomás folyamatosan működjön, maga ment el teherautóval 
a kenőgépért. A baleset pillanatában a platón tartózkodott a tartályok között. Ez egy hatal-
mas teherautó volt, amire hatalmas tartályokat pakoltak. A kanyarban az autó megcsúszott, 
az oldalára fordult, és a tartályok összenyomták a fúrómestert. Volt olyan hír, hogy a bal-
eset színhelyén felállítják Tripolszkij emlékművét, de erre valahogy csak nem akart sor ke-
rülni. Úgy látom, Csapajev és Bubkin fontosabbak Oktyabrszkij számára, mint Tripolszkij.

A Szocialista Városba továbbra is özönlöttek a munkások. Miután a szovjet csapa-
tok felszabadították a Krímet, a városba Krímből kitelepített krími tatárok, görögök és 
örmények érkeztek. 1944-ben német hadifoglyok is érkeztek a városba, akik a keleti vá-
rosrészben és Moszkovka településen lettek elhelyezve. A mai napig is látni lehet, hogy 
a bunkerlakások nagyok voltak, két sorban helyezkedtek el az Olajmunkás park előtt.

A hadifoglyoknak saját gazdaságuk, saját orvosuk volt. A mi orvosaink segítettek ne-
ki, ő pedig a mi lakosságunkat segítette ki. A hadifoglyok házakat építettek a Kujbisev, 
Osztrovszkij és Gogol utcában. Ezek voltak az ún. tartalék házak. Sok ikerházat építettek 
(szerződéses házakat), a Nurimanov (a volt Bugyonnij), Csehov (volt Kaganovics), Tri-
polszkij (volt Sztyepnaja), Gasztello, Oleg Kosevoj, Ordzsonikidze stb. utcákban. A hadi-
foglyok utat építettek és aszfaltoztak Urusszu irányában, Narisevón keresztül Tujmaziba 
és Szerafimovkába. A város lassanként saját arculatot öltött.

A német hadifoglyok egy idő után őrkíséret nélkül járkáltak, már tűrhetően beszéltek 
oroszul a helyi lakossággal. 1947-ben, a jegyrendszer eltörlése után az embereknek már 
elegendő élelmiszerük volt, ezért a hadifoglyok vasárnaponként a falvakban és a városok-
ban is dolgoztak, ahol mindenütt építkezés folyt. Egy cipóért vagy egy vödör krumpliért 
pincét ástak, kerítést építettek, tetőt javítottak. A német hadifoglyok 1944–49-ig dolgoztak 
a város építésén. Aztán sötétkék vászon egyenruhába öltöztették őket, munkáscipőt és vi-
lágoskék svájcisapkát kaptak. Amikor Studebakereken elszállították őket, a gépkocsikon 
álltak és énekeltek. Narisevo lakossága az út mentén állt, némán búcsúztatva őket.

Aztán rabokat hoztak, akik a Narisevóba vezető út mellett földkunyhókban, szö-
gesdrót mögött laktak.

1945. május 9-én egy nyitott teherautón utaztam Narisevóba. Hideg, de napsütéses idő 
volt, mindenki pufajkába öltözött. Mondogatták, hogy Szterlitamakban havazott. Az építő-
üzem mellett a Szevernaja utcában mintegy száz ember gyűlt össze. Az ablakba kitett rádi-
ókból hallani lehetett, hogy vége a háborúnak. Mindenki örvendezett, sírt, remélve, hogy 
jobbra fordul az élete. A volgai német munkaszolgálatosok sem voltak kivételek; abban re-
ménykedtek, hogy majd visszatérhetnek a Volgához. De kegyetlenül nagyot tévedtek, mert 
ezután még tíz éven keresztül a katonai parancsnokság rendszerében tartották őket. Több 
mint harminc évig tilos volt nekik letelepedni a Volga mentén, és a tényleges rehabilitáció 
a mai napig sem történt meg. A háború befejezése új lökést adott a város építésének. Né-
metországból három zászlóaljnyi fiatalember érkezett komszomol útlevéllel az építkezésre.

Az állam hatalmas összegeket fordított a régióban az olajipar fejlesztésére és a vá-
ros építésére. Vastag fával, deszkákkal, összerakható finn faházakkal megrakott vas-
úti szerelvények érkeztek. A nőket felmentették a nehéz fizikai munka alól. Férfiakkal 
váltották fel őket a fúróbrigádokban, és műhelyekben helyezték el őket.

1945 augusztusában betegnek nyilvánított embereket kísértem haza, előre értesítettem a 
vasúti parancsnokságot a munkaképtelen munkaszolgálatos nők érkezéséről. Összesen tizen-
ketten voltak, köztük egy olyan rokkant nő, akit hazáig kellett kísérnem, az észak-kazahsz-
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táni Szemiozjorka faluba. Hogy történt vele mindez? Három rakodómunkás nő a műszaki 
részlegnél Urussziban durva sót kapott. A sót fölpakolták a nyitott kocsiba, ők a tetejére ültek, 
beásva magukat a sóba. A Szevernaja utca fordulójában mély volt a nyomsáv, a nagyon meg-
pakolt teherautó megcsúszott és fölborult. Két lány kiesett és nem sérült meg, de a harmadik 
beszorult. A teste szabadon volt, de a lábát térdben összenyomta a teherautó oldala, méghoz-
zá úgy, hogy nem lehetett kiszabadítani. Mindaddig, amíg Turkmenyevo faluból, a fűrész-
telepről nem érkezett oda a segítség, a lábát nem lehetett kiszabadítani. Végre felemelték a 
platót, kiszabadították a lábát, de sajnos térdtől lefelé élettelenül lógott. Elszállították Tujma-
ziba a sebészetre (a Szocialista Városban nem volt sebész), de ott sem tudtak segíteni. Egy 
évig volt kórházban, napi ötven deka kenyeret és élelmiszerjegyet kapott, valamennyi pénzt 
a munkásellátó is fizetett neki. Az ágyszomszédjai segítettek neki a fölépülésben.

Átszállással utaztunk vele, egy kis állomáson már vártak bennünket. Ott volt egy fiatal 
fiú is, aki Anja barátja volt a mozgósítás előtt. A fiú már leszerelt a hadseregtől és hazatért. 
Volt nagy sírás-rívás! A fiú állandóan csak vigasztalta: „Ne félj, Anja, meg fogunk gyógyí-
tani. A mi tavaink gyógyhatásúak, és aztán összeházasodunk.” A lány további sorsát nem 
ismerem, mint ahogy azt sem, hogy tényleg rokkant volt-e. Akkoriban senkit sem minő-
sítettek rokkantnak. Kiírták a munkaszolgálatosok közül mint munkaképtelent, és kész.

A háború idején létezett egy rendelet: „Aki lop vagy eltitkol, akár egy marék gabonát, bí-
rósági tárgyalás nélkül nyolc év börtönt kap.” Nálunk a következő eset történt. Egy hónapra 
mindössze negyven deka szappant kaptunk. Mosakodásra és mosásra ez nyilván kevés volt. 
Az asszonyok, a föld alatti munkások és operátorok néha felismerhetetlenül tértek haza. 
Mindenki tiszta pakura volt, amit szappannal nem lehetett lemosni. Megsajnálta a föld alat-
ti munkásokat egy lány a traktorállomásról, hozott vagy hatvan deka marónátront és letette 
a kézmosók mellé. Ezzel a marónátronnal a pakurát és az olajat könnyű volt lemosni. Mind-
ez még hagyján, de valaki beárulta a lányt a parancsnokságon. Ezért nyolc év börtönt kapott.

Ezek a besúgók nagyon zavarták a munkát és a nyugodt életet. Merkel, a fűtősegéd eltépte a 
születési anyakönyvi kivonatát. Beárulták, kihívtak engem, mint vezetőt, és hajnali négyig val-
lattak. Bármennyire is fenyegettek, mindig ugyanaz volt a válasz: „Nem láttam, nem hallottam, 
nem tudom.” Brikin, aki egész éjszaka vallatott, azt mondta, „Menj, mára megbocsátok.” Félel-
metes volt a hideg téli éjszaka, hat kilométer Narisevóig. A környéken akkoriban még voltak far-
kasok, és nagyon féltem egyedül. Szereztem egy botot és útnak indultam. Mire végre hazaértem, 
beléptem, elcsodálkoztam. A villany égett, senki sem aludt: várták, hogy vajon mi lesz velem.

Egy asszonytól kaptam egy kis Bibliát, titokban azt olvastam. Följelentettek! Újabb kihallgatás, 
újabb válasz: „Nem láttam, nem tudtam.” Később egy fiatal nő megbolondult, hála az operatív 
megbízott „gyümölcsöző” munkájának. A nőt Ufába vitték a pszichiátriára, ahol aztán meghalt.

Befejeződött a háború. Mindenki azt várta, hogy minket, munkaszolgálatosokat hazakül-
denek. De a hazatérésünk nagyon elhúzódott. Ki gondolta volna, hogy egyáltalán meg sem 
történik? 1946. április 30-án megszüntették a munkaszolgálatot, de a katonai parancsnok-
ság megmaradt, sőt még szigorúbb is volt, mint a háború alatt. Megtörténtek a családegye-
sítések, mindenki megkereste gyermekeit a különböző gyermekotthonokban, de mindenki 
maradt a régi helyén. A munkaszolgálatos és kitelepített nők közül sokan férjhez mentek. 
A bunkerlakásokból átköltöztek a barakkokba, szerződéses házakat vettek ki, lakást kaptak, 
néha egyszerre három tulajdonossal. Családot alapítottak, de a házasságkötést nem lehe-
tett bejegyeztetni. A lakótelepi tanácsokon nem voltak űrlapok, még a gyermekek születé-
si anyakönyvét sem lehetett megírni. Mindezt fölírták egy könyvbe és adtak egy igazolást a 
születésről. Csak 1947-ben, amikor felépült a városi tanács első épülete (a régi zeneiskola az 
áruházzal szemben), a lakosságnak akkor nyílt lehetősége az anyakönyvi bejegyeztetésre.
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A földszinten baloldalt az utolsó ablak (ott van most az előtér, ami akkor még csak egy kis 
szoba volt) – ez volt akkor a házasságkötő terem. Nem volt ünnepi vacsora, menyasszonyi 
ruha, feldíszített gépkocsi. Az emberek pufajkában mentek oda, néha a gyerek is velük volt 
és tíz perc alatt bejegyezték a házasságot. Válásról szó sem volt akkoriban. Mindenki annak 
örült, hogy vége a háborúnak és életben maradt. Az emberek testestül-lelkestül összeforrtak 
egymással. Ha tartós, hosszú házasságokról olvasunk, akkor ez a háború utáni nemzedék-
ről szól. Gyerekeink szintén sokra tartják a családot, unokáink viszont már egészen mások. 
Mindazon munkások, akik legalább két évet dolgoztak a háború idején, megkapták „A di-
csőséges munkáért” járó kitüntetést. Nekünk, német munkaszolgálatosoknak, akik a város 
építésének első szakaszában a legnagyobb terheket cipeltük, nincs ilyen kitüntetésünk.

Negyvenhat év elteltével a SZU kormánya elhatározta, hogy kijavítja a hibát. Min-
den egykori munkaszolgálatos megkapta a kitüntetést, valamint megkapták a hábo-
rú résztvevőinek járó kedvezményeket is. Ahogy mondani szokás, „jobb későn, mint 
soha”. Az igazolásban az áll, hogy a kitüntetést 1945-ben kaptuk. Kár, hogy közülünk 
már sokan nem élnek. Nem láthatták, nem tudták kivárni az igazságtételt. Ma már a 
munkaszolgálatosok mellét az alábbi kitüntetések díszítik: „A dicsőséges munkáért”, 
„A munka veteránja”, „A győzelem ötven éve”, „A győzelem hatvan éve”.

Olajfúráson nem nélkülözhetők a fúrótorony-építők. A toronyépítést az egykori bakui olaj-
munkás, Bocskov A. I. irányította: Rendkívül jó ember és nagyszerű szakember. És valahogy 
úgy jött ki, hogy a toronyépítők többsége német munkaszolgálatos volt, akik még háború előt-
ti tapasztalattal rendelkeztek a bakui olajmezőkről. Egyedül a kirovi lágerekből 1946-ban negy-
ven ember érkezett a Szocialista Városba. A fúrótornyok fából készültek, nem lehetett őket 
szállítani, hanem szétszedték, és az új helyen összerakták őket. Itt összeszokottságra és lele-
ményességre volt szükség. A fúrótornyokat a következők építették: Baumgertner F., Tamplon, 
Kremer A., Baumgertner A., Gardt A., Robertusz A., Ganszgorn A., Kajl A. és mások.

1956-ban végre eltörölték a polgári katonai parancsnokság intézményét. A gyerekeink 
számára lehetővé vált, hogy technikumokban, főiskolákon tanuljanak tovább, de távolról 
sem mindegyikben. Személyiigazolvány-cserét hajtottak végre. Az új igazolványban már 
nem volt ott a „Szerepel a különleges parancsnokság nyilvántartásában” bejegyzés. Mind-
annyian fellélegeztünk, megváltoztathattuk lakhelyünket, minden engedély és bejelenté-
si kötelezettség nélkül. Kivéve egy városokból és kitelepítési helyekből álló hosszú listát.

A Szocialista Város szélességben és magasságban egyaránt növekedett. Megépült 
a konténermegálló, a mostani „Töprengő katona” tér mellett. A városban megjelentek 
a munkásokat szállító Škoda autóbuszok, sőt, még menetrend is lett. A mentősöknek 
két Kolumbina típusú autójuk lett, ami betegszállításra volt alkalmas. A műhelyek el-
váltak a fúróüzemtől és önálló cégekké váltak. A fúróüzem gépkocsirészlege fölvette 
az 1. sz. Autóközlekedési Vállalat nevet. Újabb olajlelő helyeket tártak fel, ahol újabb 
vállalatok jöttek létre. Oktyabrszkijban élő olajmunkásaink újabb lelőhelyekre men-
tek dolgozni: Skapovo, Prijutovo, Nyeftyekamszk, Gyurtyulli stb.

Befejezésül szeretném azt kívánni, hogy az egészségügy és az oktatás legyen in-
gyenes, mint Európában mindenütt. A pénzért vett érdemjegyektől ugyanis senki sem 
lesz okosabb. A gyógyításnak mindenki számára elérhetővé kell válnia, kicsinek és 
nagynak, szegénynek és gazdagnak egyaránt. Szeretném, ha a jövőben városunkban 
minden nemzetiség testvéri egyetértésben dolgozna.

Tisztelettel:        E. Cvetkova-Virt



117

A SZOCIALISTA VÁROS ÉPÍTÉSE

1942. december 2-án a Szocialista Városba megérkezett a munkaszolgálatosok 360 főt szám-
láló első csoportja, december 10-én újabb 200 ember, a hónap végéig körülbelül 900 fő gyűlt ösz-
sze. Ennek alapjául az Állami Védelmi Bizottság 1942. október 7-i „További németek mozgósítása 
a Szovjetunió népgazdasága számára” című rendelkezése, amit Sztálin írt alá. A mozgósítás kiter-
jedt a 15 éves lányokra és a 16-45 éves nőkre is. 1942 előtt nem volt arra példa, hogy nőket nem-
zetiségi alapon küldjenek lágerbe, elszakítva őket gyermekeiktől. Gerhard Volter, aki alaposan 
foglalkozott a német nőknek az NKVD építkezésein való felhasználásának kérdésével, olyan 
részletekre mutat rá, amelyek nincsenek meg a Rendelkezésben, de megvoltak a mindennapi 
életben. „Ennek a bűnös dokumentumnak minden sora (Sztálin különleges dossziéjából) arról 
tanúskodik, hogy a német nők mozgósítása című részben, ellentétben a megnevezésével, mesz-
sze túlment a népgazdasági feladatok megoldásának határain. Valóban, felmerül a kérdés: mi-
ért van az, hogy a Szovjetunió 180 milliós népességéből csak a német nőkre volt érvényes az 
úgynevezett mozgósítás? Vajon annyira tragikus volt a helyzet a népgazdaságban, hogy an-
nak rendbehozására elegendő volt néhány százezer (300.000) képzetlen munkásnő? A kijelölt 
feladatok természetéből és hosszú távú és visszafordíthatatlan következményeiből ez a ren-
delkezés felülmúlt mindent, amit a szovjethatalom éveiben az oroszországi németek ellen fel-
használtak. Erőszakkal kitépve a nőket az anélkül is nehéz életkörülményeikből, a bolsevista 
állam csapást mért a német nép életének alapjára, a családra. Az apa, és később anya nélkül ma-
radt családok tönkrementek és soha többé nem születtek újjá. Abban az időben, amikor a szü-
lőket éhhalálra kárhoztatták, erkölcsileg és fizikailag szétzilálták, árvaságra jutott gyermekeik 
koldulásra ítéltettek. Több mint 150.000 gyermek halt meg betegségben, az éhségtől és a hi-
degtől… Minden, ami a nemzetiségi tisztogatásokkal függ össze, tervszerűen valósult meg az 
NKVD által, módszeresen, mániákus következetességgel. A német nép likvidálásához először 
anyagilag kellett tönkretenni, majd el kellett szigetelni az összes férfit, a gyerekeket meg kellett 
fosztani anyjuktól, ily módon a sors kénye-kedvére hagyva őket, elpusztítva az öregeket. Ily 
módon végleg elsorvad az élet forrása. A férfiaknak koncentrációs táborokban kell meghalnia, 
a nőknek másokhoz kell férjhez menniük, a gyerekeknek pedig el kell felejteniük anyanyelvü-
ket és kultúrájukat. És ahhoz, hogy rabokként nőjenek fel, el kell zárni őket a tanulástól, és ak-
kor a nép megszűnik létezni, mint egységes egész”. [54.]

Még néhány részletet meg kívánunk jegyezni, melyek nincsenek benne a Rendel-
kezésben. A nők koncentrációs táborai nagy távolságokra voltak a német férfiak láge-
reitől. Tekintve, hogy a nőket 1956-ig tartották a lágerekben, a megkötött házasságok 
többségükben vegyes nemzetiségűek voltak. A családegyesítésről szóló törvény csak 
azokat érintette, akik a háború előtt kötöttek házasságot.

Olajipari Népbiztos utasítása
1942. október 21.

№ 191 Szövetségi Tanács
Tartalom: Német férfiak és nők fogadása, szállítása és fogadás… megszervezéséről a mozgósítási pontokon,
A munkaerőelosztás tervének elfogadása…
A vezetők ellátása feladatokkal…
A Basnyeftye Kombinat igazgatójának, Kuvikin elvtársnak a mozgósított német férfiak és nők fo-
gadására a mozgósítási pontokon és a szállítmányok kísérésében a célállomásig saját képviselőket 
küldeni: Cskalovba: 1500 ember, Barnaulba 4500 ember, Krasznojarszkba 3000 ember.

Olajipari Népbiztos      I. Szegyin”. [50.]
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A továbbiakban válogatást közlök a 140. számú jelentésből („A mozgósított németek 
ellátása”) – „Szigorúan titkos”, 1943. január 3.

„A SZU NKVD 1942. november 23-i, 002571 számú, a Baskíriában mozgósított néme-
tek operatív kiszolgálásáról és szétosztásáról szóló parancsa értelmében 6500 németnek kellett 
megérkeznie olajiparban történő szétosztásuk érdekében.

Az egyes járási hadkiegészítők rendelkezése szerint az ez év december 25-i állapotnak megfele-
lően összesen 6033 ember érkezett meg, kizárólag nők, akiket a következő ipari objektumokra irá-
nyítottunk: „Ufimnyeftyezavodsztroj” – 1690 fő, Ufai Olajfinomító – 200 fő, „Isimbaj Nyefty” 
– 990 fő, „Basnyeftyesztroj” – 2002 fő, „Basnyeftyegazsztroj” – 592 fő, „Tyujmazanyeftysztroj” 
– 1059 fő, Olajkutató Tröszt – 500 fő.

A „Basnyeftyekombinat” rendszere (igazgató Sz. I. Kuvikin) egyáltalán nem készült fel a moz-
gósított németek fogadására. Ez idáig nincsenek kijelölve a munkabrigádok vezetői, a belső el-
hárítás vezetői és sem a barakkokban, sem a termelésben nincs megszervezve az őrség. Mivel a 
Karliban („Isimbajnyefty”) és Sztaro-Tyujmaziban lakóbarakkok nem készültek el, az érkező né-
meteket kettesével, hármasával kolhoztagok házainál helyeztük el.

A zsúfoltság miatt a barakkokban hat kiütéses tífuszos megbetegedés történt: négy a „Bas-
nyeftyesztroj” csoportjában, Tujmaziban pedig kettő. Szigorú intézkedéseket foganatosítottak, ka-
rantént hoztak létre, a betegeket elkülönítették, a barakkokat fertőtlenítették.

Az érkezett német csoportokban 30 informátor van, velük felvettük a kapcsolatot, és újabb 
26 embert szerveztünk be.

A Krasznojarszkból érkezett németek általános névsora és az informátorok listája megléte mel-
lett Szurajev elvtárs, a kontingens parancsnoka ezeket az anyagokat nem adta át, hanem visszavitte. 
Az operatív ellátás során újabb személyek kerültek fel az operatív listára. A leleplezett szovjetelle-
nes, ellenforradalmi elemeket nyilvántartásba vettük, és fokozzuk az ügynökök tevékenységét.

Baskír ASZSZK népbiztoshelyettes    Babenko
Baskír ASZSZK NKVD Kémelhárító Osztályvezető  Muzaferov” [39.]

A fenti intézmény „fényes jővőnkért” folytatott munkájára a „Baskíriai politikai üldö-
zöttekre emlékezés könyvéből” hozunk példákat.

Brajdelstajn Anna Petrovna (szül.: 1915), Német Volga-vidék, a „Tujmazanyefty” 
dolgozója.
Letartóztatva: 1944. 04. 02., 58-14. paragrafus (ellenforradalmi szabotázs).
Elítélve: 8 év.

Albrant Jekatyerina Genrihovna (szül.: 1925), Német Volga-vidék,
a „Tujmazanyeftyerazvedka” dolgozója.
Letartóztatva: 1944. 05. 13., 58-10. paragrafus (ellenforradalmi propaganda és agitáció).
Elítélve: 8 év.

Kriszling Marija Zaharovna (szül.: 1925), Német Volga-vidék, a „Tujmazanyefty” 
dolgozója.
Letartóztatva: 1944. 05. 29., 58-10. paragrafus.
Elítélve: 8 év.

Balcer Erna Jakovlevna (szül.: 1924), Német Volga-vidék, az „Isimbajnyefty” dolgozója.
Letartóztatva: 1944. 07. 06., 58-14. paragrafus.
Elítélve: 5 év.
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Kiszelman Paulina Ivanovna (szül.: 1918), Német Volga-vidék, a „Tujmazanyefty” 
dolgozója.
Letartóztatva: 1945. 04. 03., 58-10. paragrafus.
Elítélve: 8 év szabadságvesztés.

Lefler Emilia Gusztavovna (szül.: 1926), Szaratovi terület, „Basnyeftyerazvedka”, fa-
vágó brigádvezető.

Petersz Margarita Dmitrievna (szül.: 1924), Altaji terület, „Basnyeftyerazvedka” 
Tröszt, munkás.
Letartóztatva: 1944. 05. 04., 58-14. paragrafus.
Elítélve: 7 év.

Koop Jekatyerina Davidovna (szül.: 1924), Altaji terület, „Basnyeftyerazvedka”, favágó.
Letartóztatva: 1945. 03. 10., 58-14. paragrafus.
Elítélve: 8 év.

Bekk Mina Romanovna (szül.: 1923), Szaratovi terület, „Basnyeftyerazvedka”, álta-
lános munkás.
Letartóztatva: 1945. 08. 17., 58-14. paragrafus.
Elítélve: 6 év.

Cejszler Elza Andrejevna (szül.: 1924), Krím, Basnyeftyesztroj”, 2. sz. Építőüzem, 
gépkezelő.
Letartóztatva: 1945. 03. 26., 58-10. paragrafus.
Elítélve: 5 év.

Erdle Anna Ivanovna (szül.: 1922), Német Volga-vidék, a „Tujmazanyefty” Tröszt 
dolgozója.
Letartóztatva: 1944. 05. 29., 58-10. paragrafus.
Elítélve: 5 év.

Kerner Marija Petrovna (szül.: 1923), Német Volga-vidék, a „Tujmazanyefty” Tröszt 
dolgozója.
Letartóztatva: 1944. 05. 29., 58-10. paragrafus.
Elítélve: 5 év.

Ott Szofja Kaszparovna (szül.: 1899), a „Tujmazanyefty” Tröszt dolgozója.
Letartóztatva: 1944. 01. 12. 58-10. paragrafus.
Elítélve: 5 év.

Vekesszer Lidia Fridrihovna (szül.: 1921), Anton község. A „Tujmazanyefty” Tröszt 
Építő Üzem brigádvezetője.
Letartóztatva: 1944. 03. 08., 58-10. paragrafus.
Elítélve: 10 év.

Vekesszer Emilia Fridrihovna (szül.: 1926), Anton község, „Tujmazanyefty” Tröszt 
Építő Üzem, általános munkás.
Letartóztatva: 1944. 03. 08., 58-10. paragrafus.
Elítélve: 6 év.
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Suppe Georgij Jakovlevics (szül.: 1896), német, sztálingrádi terület, „Tujmazanyefty” 
Tröszt, olajfúró munkás.
Letartóztatva: 1942. 09. 05., 58-10. paragrafus.
Elítélve: 10 év.

Az 1927-ben bevezetett Oroszországi Föderáció Btk. különleges része 1. fejezet állami 
büntettek. 1. ellenforradalmi bűntények, 58-10. A szovjethatalom elleni propaganda vagy 
agitáció, mely megdöntésére, bomlasztására vagy meggyengítésére irányul, vagy más el-
lenforradalmi bűntény elkövetése szabadságvesztést von maga után.

1 doboz nátronlúg, melyet a „Tujmaznyefty” Tröszt egyik objektumáról a másikra vit-
tek, már a szovjethatalom létét fenyegette.

A Vekesszer nővérek a bunkerlakásban vallási éneket énekeltek. Minden házban volt 
egy énekeskönyv. Ezt a bőrkötésű könyvet 1812-ben adták ki. A „szovjethatalom”szó 
megjelenése előtt több mint száz évvel nyomtatták ki, de valahogyan fenyegeti azt. Az 
58-as paragrafus alapvető feladata az emberek rettegésben tartása.

A fent említett dokumentumokból látható, hogy októberben 9000 embert terveztek 
Baskíria számára, valójában azonban decemberben csak 6000 német nő érkezett meg.

Az 1942 decemberében Baskíriába érkezett német nők száma több oknál fogva csök-
kent. A következő információ nem ad választ arra a kérdésre, „Hová tűnt több mint más-
fél ezer ember?” De a létszámcsökkenés dinamikáját figyelemmel lehet kísérni.

A Baskír ASZSZK-ban 1944. október 1-jén a 4367 megérkezett német férfiak és nők közül fél 
év leforgása alatt 154-en haltak meg, egészségi állapota miatt leszereltek 281-et, elítéltek 384 főt.

Egy év múlva, 1943 decemberében érkezett meg az utasítás a mozgósított német férfi-
ak és nők felhasználásáról. Ebből idézek néhány pontot, elhagyva az olyan kifejezéseket, 
mint „mintaszerű rend a munkásszállásokon”, ami nem volt; „a tömegekben végzett po-
litikai munka mintaszerű megszervezése” és „bevonás a sztahanovista mozgalomba”:

2. „Tilos a mozgósított német férfiak és nők közel engedése a gyárakban a robba-
nóanyagokhoz és dinamitraktárakhoz.

4. A német férfiak és nők munkájának megszervezése a legszigorúbb fegyelemre és a 
kialakított rend feltétlen betartására épül…

9. A mozgósított német férfiakat és nőket elszigetelten kell elhelyezni a lakosság többi részétől.
14. Magánházaknál lakni szigorúan tilos.
30. A mozgósított németek munkaideje a szabadon foglalkoztatott dolgozók munka-

idejével egyezik meg. A mozgósított német férfiak és nők számára kötelező megadni a 
havi három pihenőnapot és a napi nyolc óra alvási időt.

1943 nyarán az oroszországi németek fizikai megsemmisítését elkezdték az asszimiláció 
vágányára áthelyezni. A szülők nélkül maradt gyerekeket gyermekotthonokban helyezték el, 
ahol elvették tőlük a csomagjukat, és verték, verték és verték őket. Az öregek és a munkaképte-
lenek, akiknek nem volt pénzük a létfenntartáshoz, valamennyien meghaltak 1942–1943 telén.

A Szocialista Városban 1942 decemberében kilenc kőház volt, a többi fából és vályog-
ból épült. A munkaszolgálatosok megérkezése miatti lakáshiány okán bunkerlakásokat 
kezdtek építeni. A munkaszolgálatosokat több csoportra osztották. Olyan 15-50 éves lá-
nyokról és asszonyokról volt szó, akiknek nem volt építési és ipari végzettségük. Többen 
az olajmunkásoknál dolgoztak, például a 100-as fúrótorony tartályait ők ásták ki a saját 
kezükkel. Mások erdőirtáson dolgoztak Leonyidovkában. Ismét mások az uruszki hő-
erőmű, az alabakuli téglagyár számára építettek lakásokat és gyárépületeket. Megint má-
sok zöldségtermesztéssel foglalkoztak a Kandrini Május Elseje Szovhozban.
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Az építő-szerelő üzem megállókat, fűtőházakat (ma ezt kazánháznak nevezik) építet-
tek. A vállalat Narisevóban, Sztarije Tujmaziban és Sztárije Tujmazin túl épített kazánhá-
zakat. 1942. december 6-án az újonnan érkezett munkaszolgálatosok Narisevo és Tujmázi 
között villanyoszlopgödröket kezdtek ásni. Az alábbi emberek foglalkoztak ezzel: Roza 
és Erna Stork, Ella Vilman, Emma Kejl, Frida Gaun, Gertruda és Tereza Baumgertner, 
Marija Ganszgorn, Jevgenyija Bernsz, Roza és Lida Ber, Jekatyerina Baumgertner, Te-
reza és Marija Gardt, Emma, Tereza és Frida Tamplon, Jekatyerina Sifmann, Berta Smidt, 
Szofija Nacarenusz, Szofija, Roza és Lidia Kajl, Jekatyerina Metcker, Olga Gejnc, Pavlina 
Rigert, Lidia Virfel, Emma Grasznik. Annyira hideg volt, hogy Ella Vilmannak elfagyott 
a lába, nem tudott egyedül járni. Emma Kejl és a Stork nővérek elvitték a legközeleb-
bi operátorbódéig és hóval kezdték dörzsölni a lábát, a harisnyája odafagyott a lábához.

Minden, ami az építő-szerelő üzem területén van, terméskőből épült, amit Moszkov-
kában termeltek ki a kőbányában. Az olajmunkás klubot salakbetonból öntötték ki. 1949 
előtt az Oktyábrszkiji építkezéseken többnyire salakbetont és gipszblokkot használtak fel.

Marija Kun (Virfel) a következőképpen írja le az akkori eseményeket. „Egész családo-
mat és az egész falut kitelepítették a Volga menti Antonból a krasznojarszki terület Kozuli 
járásába. Egész télen és tavasszal férfiakat irányítottak a munkatáborba. Ősszel a betakarí-
tás után ránk is sor került. A kiegészítő parancsnokságon sokunknak megmondták, hogy 
a behívás három hónapra szól, ezért ők már téli ruhában voltak. Novemberben elindul-
tak Kozulkából, átélték a »kétszeri étkezést« (Novoszibirszkben és Ufában), legyengülve 
és éhesen decemberben megérkeztek Urusszu állomásra. Egy hétig tartották őket a Szo-
cialista Városban, aztán Sztarie Tujmaziba irányították őket földmunkára. Beköszöntött a 
tavasz, a hó elolvadt, és a munkaszolgálatos asszonyok halinacsizmában álltak a vízben, 
mivel más lábbeli nem volt, a halinacsizma fölé háncsbocskort húztak és így élték túl a ta-
vaszi úttalan utakat és a térdig érő sarat. Májusban gyalog elmentünk tíz napra Sztarije 
Tujmaziból Kandriba burgonyát vetni. Nagyon meleg volt, gyalog, téli ruha nélkül meg-
érkeztünk Kandriba, és rögtön munkához láttunk. Utána hideg napok következtek, mi 
pedig lábbeli és meleg ruha nélkül ültünk a huzatos pajtában. A vezetőség nem tudott job-
bat kitalálni, minthogy hoztak egy teherautó szalmát, hogy ne fagyjunk meg. És mi, asz-
szonyok 35-en ott feküdtünk a pajtában, befúrtuk magunkat a szalmába, és melegedtünk, 
amíg valakinek eszébe nem jutott, hogy elhozzák a ruháinkat. Megkaptuk a ruháinkat és 
folytattuk a krumpli vetését, miközben naivan azt vártuk, hogy majd visszavisznek ben-
nünket.” Marija így tréfálkozott: „Már 60 éve várok, miattuk nem mentem Németország-
ba, ugyan mikor visznek el innen.” 1944-ben a kolhozba Krimből kitelepített bolgárok és 
örmények érkeztek. Csak a peresztrojka előtti években tértek vissza a Krímbe. A németek 
a 90-es években Németországba mentek, s csak néhány család maradt a faluban.

A 100-as olajfúrólyukat a régiónk első devoni olaj kútjának nevezik. El lehet képzelni, 
hogy 1944. április elejéig a Volga és az Urál közti hatalmas területen a devoni rétegekben 
több milliárd tonna olaj rejtőzködik. Ezt megelőzően a hatalmas régió olajmunkásai meg-
elégedtek a szénrétegek gyenge minőségű olajával. „Az Urál–Volga vidék devoni olajának 
feltárása kapcsolatban van a 41-es olajkúttal a Jablonyevi Ovrag Sztravropoli olajkutatók. 
A kujbiseviek által fúrt olajkút napi 500 tonna olajat adott.” [38.] A 100-as olajkút nemcsak 
Oktyabrszkij város, hanem az egész régió büszkesége és a devoni olaj szimbóluma. Ezért 
érthető, hogy olyan sokan számítanak a devoni olaj felfedezőjének. Bizonyos okok miatt 
a 100-as olajkút története nem 1943 nyarával, hanem 1944. február végével kezdődik, V. 
N. Andriasin fúróbrigádja megkezdte annak fúrását. Mindenekelőtt meg kellett építeni a 
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fúrótornyot, a fúrótornyok pedig az akkori időkben fából készültek. Mi már más korszak-
ban élünk, másként képzeljük el egy fúrótorony építését, ezért álljon itt egy példa 1943-ból. 
„Az olajtárolók helyének kiásása gödrök ásása, a tartóhíd lábazatának és a feszítőköteleket tartó beton-
tuskók számára és más földmunkák lapáttal, feszítővassal és csákánnyal történtek. Ilyen körülmények 
között a szerelők ritmusosan biztosították a fúrómunkásokat az állandó jelenlétükkel. Ma már nehéz 
elképzelni, hogy egy 4×12×2,5 méteres olajtárolót, vagyis 120 köbmétert a később híressé vált olajkút-
nál hat asszony három nap alatt ásta ki. A brigád vezetője Viktoria Joszifovna Ganszgorn volt.” [10.]

A Szocialista Város munkaszolgálatosainak többsége bunkerlakásokban és munkás-
szállásokon lakott a devoni kerületben. Minden reggel emberek százai indultak munkába 
Narisevóba, ahol az ipari vállalatok voltak és az olajlelőhely is. Abban az időben a kőola-
jat szénrétegből nyerték ki (karbon). Az olajnak magas volt a kéntartalma, és rossz volt a 
minősége, és ami különösen fontos, kevés volt belőle, márpedig a háború mind többet és 
többet követelt. A munkaszolgálatos nők, akik az olajmunkásokhoz tartoztak, műhelyen-
ként voltak elosztva, a műhelyekben pedig brigádonként. Az olajmunkás osztag első ve-
zetője Anna Soerman volt, aztán Tea Emih, őt váltotta Erika Kletter, majd pedig Erika 
Virt. A termelést állandóan lázban tartották a meghibásodások, tönkrement az elhasznált 
berendezés, ezért az embereket mind a műhelyeken belül, mind pedig azok között a for-
ró pontokra dobták át. Ezért aztán nagyon nehéz rekonstruálni a brigádok összetételét. 
Az olajkutak föld alatti javítását végző műhely szoros kapcsolatban van a „fekete arany” 
kitermelésével. Szemmel láthatóan büszkének kellett volna lenni a szakmájukra, és olaj-
ipari szaktudásukra! Állandóan ebben a műhelyben dolgoztak Noak Szonya, Svemler 
Katyerina, Rihelgof Maria, Gejland Angelika, Gejland Katyerina. 1946-ig 12 óra hosszat 
tartott a műszak az olajmunkásoknál. 1942 decemberében kezdtek az olajiparban dol-
gozni, nyolc hónapon át saját otthoni ruhájukban jártak dolgozni. Kesztyűt nem kaptak, 
otthoni kötött kesztyűjüket stoppolták és foltozták. A felsőruházatuk és a lábbelijük szét-
szakadt, otthon kellett előkészíteni a következő napra. A vasrudak, csövek, szerszámok 
és berendezések, mind csupa olaj volt, ezért az egész ruhájukat is átitatta az olaj. Ami-
kor mintát vettek az olajból, a főnök az olajsugár alá küldte az embereket, pedig nem volt 
váltóruhájuk. Ha sikerült felkerülni egy teherautó platójára, ahhoz hogy szélben mehes-
senek a városig, mindenki úgy szárította a ruháját, hogy magától eltartotta. Leprásoknak 
érezték magukat, az érinthetetlenek kasztjának, akiket lehajítottak az emberi társada-
lom fenekére. Havonta 40 deka szappant kaptunk, ami még a földmunkásoknak is kevés 
volt. Mit mondjunk akkor a föld alatti munkásokról, akik mindennap könyékig olajosak 
voltak. A szappan alig volt elég arra, hogy megmossuk a kezünket, arcunkat, miközben 
minden reggel fel kellett vennünk az olajjal átitatott ruhánkat.

Egy alkalommal Erdle Anna Ivanovna (szül.: 1922) a munkahelyén magához vett egy 
kis üveg maró nátront, hogy odaadja a bunkerlakás ügyeletesének, aki az üveget letette 
a kézmosó mellé. Az itt lakók valamennyien ezt a maró nátront használták. Anna Erdlét 
besúgták, és az 58-10-es paragrafus alapján 5 év szabadságvesztéssel sújtották.

Mindazok, akikről fentebb szóltam, fiatal lányok voltak, köztük Angelika Gejland nem-
rég lett 17 éves. Egyik este, amikor munkából hazafelé mentek, összefutottak egy jól öltözött 
férfival: „Hát maguk kicsodák? Honnan jönnek ilyen ruházatban?” Meghallgatta botlado-
zó magyarázatukat, és azt mondta: „Önök most elmennek a főnökükhöz, Csernisovhoz, 
aki munkaruhát ad önöknek. Ilyen külsővel nem szabad dolgozni.” A csoport emelkedett 
hangulatban ment tovább, majd hirtelen megálltak: „És magában kit tisztelhetünk?” – „Az 
igazgató vagyok.” A durva vászonból készült munkaruha jobban megvédett az olajtól és 
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hidegtől, de hamarosan az is átitatódott olajjal, és hamarosan megint mindenki kerülte őket, 
megint csak számkivetettnek érezték magukat. A föld alattiakat még mindig nem tudták 
lakhellyel ellátni, ezért hol barakkokban, hol bunkerlakásokban, hol pedig a kazánházban 
laktak, ahonnan a kazánokat és a kályhákat kidobták, de a tetőt nem javították meg. Fá-
radtan jöttek haza a munkából, a kazánházban térdig érő sár fogadta őket, fölfeküdtek a 
priccsekre, kabátjukat a fejük alá gyűrték, le sem vetkőztek, úgy aludtak. Még mosdóvíz 
és ivóvíz sem volt. Hogy ne kelljen mindennap a városba utazni, a munkaszolgálatos asz-
szonyok kiástak maguknak egy nagy bunkerlakást, amelyben több mint 100 ember lakott.

„Az olajkútnál dolgozott egy Agata nevű fiatal lány, munka után még volt ereje padlót és ruhát 
mosni a főnököknél. Ezért kosztot kapott és haza is vihetett némi élelmet. Őt is besúgták. Koroljov, a 
táborparancsnok lóháton megvárta, hogy kijöjjön a házból, ahol takarított, s elkezdte ostorral verni, 
„Futás, előre!”. Hat kilométert futott a ló előtt, amikor megállt egy pillanatra, már süvített az ostor és 
fájdalmasan lecsapott a hátára. Amikor a bunkerlakáshoz ért, alig volt benne élet, a bejárat előtt arccal 
a földre zuhant. A lányok körülvették és az ágyához segítették. Arra a kérdésre, hogy mi történt vele, 
ütlegelték-e, csak némán bólintott. Ahhoz nem volt joga, hogy részletesen elmondja, nagyon félt”. [7.]

„1943 végén a Baskír ASZSZK-ban a következő volt a munkások nemzetiségi összetétele: oro-
szok 53%, tatárok 11%, baskírok 5,7% és egyéb nemzetiségek 29,1%.” [38.]

„Az egyéb nemzetiségek” legvalószínűbb megfejtése a következő idézetben találha-
tó: „1943. január adatai szerint az Olajipari Minisztérium Uráli régiójában 22.388 mozgósított 
német dolgozott, ami 73,6%-a ennek a kontingensnek, amely a Szovjetunió olajipari vállalatainál 
kezdett dolgozni (összesen 30.433 fő).” (ГАРФ, Ф. 9479. Оп. 1. Д. 110. Л. 191).

A Narisevóba vezető út mentén volt egy láger az ország nyugati körzeteiből szárma-
zó internáltak számára. Értelmiségi kinézetű civil emberek voltak benne, akik nem szok-
ták meg a fizikai munkát. Jóval a munkaszolgálatosok megérkezése előtt hozták ide őket. 
Őrség vigyázott rájuk, mivel meg akartak szökni. A magyarok családostul laktak ott, s a 
megélhetésért utolsó ruhájukat is élelmiszerre cserélték. Lehet, hogy nem tudtak alkal-
mazkodni a helyi viszonyokhoz, de az is lehet, hogy rossz munkások voltak. 1942 telére 
a ruházat elfogyott, és a láger mellett szaporodni kezdtek a sírok. Nem volt élelmiszer-
jegyük, ezért lista alapján élelmezték őket (mindenkit egy számmal jelöltek). Érthetetlen 
okok miatt ők kapták a legrosszabb ellátást: mindössze 50-60 deka kenyeret. Munka után 
nem jártak el különmunkára, mint a német hadifoglyok. 1942–43 telén sokan meghaltak 
közülük. Sírjaik Zaitovóban az Oktyabrszkiji Gépgyár területén vannak. A városi park 
építésének kezdete, az első elültetett fák a magyarok keze munkája. A 60-as években az 
örmény negyed barakkjai alatt facipőket találtak, többnyire ebben jártak az örmények.

A város építőinek következő csoportjába a német hadifoglyok tartoznak, akik 1944–
1949-ig vettek részt városunk építésében. A hadifoglyok legnagyobb része útépítéseken 
dolgozott. Az ő kezük munkája: az Oktyabrszkij–Tujmazi, Oktyabrszkij–Szerafimov-
ka, Oktyabrszkij–Bavli, Oktyabrszkij–Urusszu, Tujmazi–Szerafimovka stb. utak építése. 
Ugyancsak ők aszfaltozták a városban a Szevernaja és Devonszkaja utcát. A hadifog-
lyok egy része közvetlenül a lakásépítkezéseken dolgozott. Ők építették a finn házakat 
és az úgynevezett „szerződéses” ikerházakat. Ezek a házak 15×15-ös gerendákból épül-
tek, fazsindellyel fedték, és bevakolták őket. Ugyancsak hadifoglyok építették a Nurima-
nov (volt Bugyonnij), Tripolszkij (volt Sztyepnaja) utcákban, a Sefcsenko, Csernisevszkij, 
Engelsz, Marx, Oszipenko, Ordzsonikidze, Szalavat Batir, Halturin, Szadovoje körúton, 
a Kirov , Csehov, Gasztello, Csapajev utcák egy részén álló házakat.
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A hadifoglyok bevezették a szakmák szerinti szakosodást. Az egyik brigád készítette a 
fundamentumot, a többiek zsaluztak, a harmadik csoport pedig a tetőket építette. Az utób-
bi években már nem őrizték őket, szabadon mozogtak a városhatáron belül. A helyi lakosok 
őket alkalmazták a nehéz és szakirányú munkákra. A hadifoglyok megkapták a kialkudott 
vödör krumplit vagy néhány vekni kenyeret, és mindkét fél elégedett volt. A Szocialista 
Város olyan építési terület volt, amelyen a hadifoglyok munkája szükséges volt, és a helyi 
hatóság üdvözölte azt. A kitelepített németeknek a parancsnokságon megmagyarázták: a 
munkakapcsolat rendben van, de minden egyéb kapcsolatért 10 év büntetőtábor jár.

Apám fölfogadott két hadifoglyot, akik a Tripolszkij utca 63. alatti épület tetejét építet-
ték, hogy ássanak neki egy pincét. Miközben a foglyok dolgoztak, egymással beszélgettek, 
Apám hallgatta, de úgy tett mintha nem értené őket. Az egyik cigarettaszünetben egyikük 
azt mondta: „Úgy gondolom, a németek elégedetlenek a háború kimenetelével. Amikor 
hazamegyünk, erőt gyűjtünk és újra harcolni fogunk”. Azt felelte a másik: „Újra egy ilyen 
alaknál fogsz pincét ásni egy vekni kenyérért”. Hogy ne nevesse el magát, apám kiment 
a házból, nagyot nevetett, és mintha mi sem történt volna, visszatért. A hadifoglyok meg-
kérdezték, tud-e németül. Apám mélyen elgondolkodott a kérdésen, és átnyújtott nekik 
két cigarettát. Ha bevallotta volna nekik, hogy német, az nagy kellemetlenséget okozott 
volna neki. Az 1-es számú közlekedési vállalat asztalosműhelyében nem volt ilyen prob-
léma. A hadifoglyok bementek a műhelybe, németül beszéltek és németül válaszoltak ne-
kik. Egyszer a műhelybe bejött egy hadifogoly, bekapcsolta a köszörűgépet és köszörülni 
kezdte a bicskáját. Apám meglátta a jó minőségű acél szikráját és gyorsan megkérdezte 
tőle: „Eladod a kést?” „El nem adom, de elcserélhetem.” „Mire?” „Szabadságra!” „A sza-
badság nekem is kell” – válaszolta apám, és visszament a gyalupadjához.

A rendelkezésemre álló adatok szerint „a város határain belül és a város környékén 130 
német hadifogoly és néhány száz internált magyar van eltemetve.” [13.]

„1956-ig a lágerekben körülbelül 12 millió német hadifogoly volt, öt földrészen összesen 
több mint húsz államban.”

A második világháború alatt és azt követően 3 és fél millió német hadifogoly volt szovjet fogságban. 
Közülük több mint egymillió fagyhalált szenvedett. A Wehrmachtban 20 ezer nő volt szolgálatban. A 
német Vöröskeresztben dolgozó ápolónők közül, akik szovjet hadifogságba kerültek, több mint hétezren 
haltak meg. Csak az első években haltak éhen a hadifoglyok, 1947 után már értékelték bennük az ingye-
nes munkaerőt. Az első tömeges ellenállás a lágerrendszer ellen éhségsztrájk formájában jelentkezett. 
A szovjet lágerekben az első éhségsztrájk Jelabuga lágerben történt 1945-ben, Kazanytól nem messze. 
A német hadifoglyok többsége 1949 vége és az 1950-es évek eleje között tért vissza Németországba. 27 
ezer hadifoglyot különböző bűntényekért ítéltek el, amelyeket állítólag a háború alatt követtek el. Kö-
zülük a legtöbb foglyot ‚54 januárjában, az utolsó tízezret pedig 1956 januárjáig engedték szabadon.

A hadifoglyoknál a jóllakás vágyát követően a szökés gondolata következett. A francia hadifo-
golytáborokból 171.029 fogoly szökött meg. Közülük 89.522-t elfogtak, 81.507-en pedig sikeresen 
hazajutottak. A szovjet lágerekből lényegesen nehezebb volt megszökni, melynek oka a hosszú tél, 
a hideg és a nagy távolságok voltak, ennek ellenére mégis sokan megszöktek, még a Kolima-félszi-
get lágereiből is a Himaláján keresztül Afganisztánba, Perzsián keresztül Törökországba.

1946. augusztus 5-én a Zelenodolszk város melletti lágerből megszökött German Biler ha-
difogoly. Elég jól beszélt oroszul, és hogy ne kerüljön a járőrök keze közé a pályaudvarokon, 
gyalog kikerülte a nagyvárosokat. Húsz nappal később, több mint 3000 km megtétele után, Bi-
ler Berlinben volt. Ez a szökés tartotta minden idők rekordját, és irányát tekintve ez volt a leg-
értelmetlenebb, egész Moszkvát gyalog szelte keresztül. [27.]
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Körülbelül a 70-es évek elején az állam megkezdte a „szerződéses házak” elárusítását. A 
munkatársaim fel voltak háborodva az eladási feltételek miatt: annak, aki a házhoz hozzáépí-
tett, vagy komfortosabbá tette, többet kellett fizetnie. A Devoni utcában, ahol most ötemeletes 
házak vannak, korábban különálló típusházak voltak; a 60-as években ezeket lebontották. Ha-
sonló kis házak voltak Kandriban is, az az Olajfúró Munkák Igazgatósága a munkásszállásá-
val szemben, ezek még a nyolcvanas évek elején is megvoltak. Ezeknek a házaknak a bejárata 
felett angol nyelvű felirat volt. Ki gyártotta ezeket a típusházakat? Erre nem találtam választ.

Visszaemlékezéseikben a városi veteránok gyakran elkövetik ugyanazt a hibát, az 
oroszországi németeket összekeverik a német hadifoglyokkal. Mindez érthető, hiszen a rá-
dió és az újságok nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Mindig felhozom a következő példát: 
a peresztrojka előtti időben Oktyabrszkijban mindenki ismerte a „feketézés” szót, de a he-
lyi újság nem használta ezt a kifejezést, nem ismerte. Mindebből nem következik, hogy Ok-
tyabrszkijban nem volt feketézés. Például G. Mardansin a közlekedési vállalat vezetője írja: 
„1947-ben azok a németek, akik vissza kívántak jutni Németországba, vissza lettek küldve hazájuk-
ba.” Lehetséges, hogy a hadfoglyoknak fölajánlották, hogy maradjanak, de annyi bizonyos, 
hogy egyikük sem maradt. A fent idézett mondat finoman szólva sem az évszámban, sem 
pedig a „kívántak” szóban nem felel meg a valóságnak. Tíz évvel a háború befejezése után 
K. Adenauer Moszkvába érkezik, s követeli, hogy adják vissza az utolsó hadifoglyokat.

1955-ben nagyszámú német csoport érkezett Oktyabrszkijba. Ukrajnából származtak, s 
Oktyabrszkijig nem kevésbé tragikus utat tettek meg, mint a Volga menti németek. Amikor 
a német hadsereg visszavonulóban volt, az általa elfoglalt Ukrajna német lakosságát Né-
metországba vitték. Kézikocsikra vagy szekerekre rakták ingóságaikat, és gyalog indultak 
Németországba. A 2000 kilométeres utat nagy nehézségek és éhezés közepette tették meg. 
Az út mentén nagyon sok sír maradt. Azoknak, akik megérkeztek Németországba, német 
állampolgárságot adtak („Volksdeutsche”). A háború után a visszafelé vezető út már kom-
fortosabb volt, vasúton történt, igaz, nem Ukrajnába, hanem Szibériába, és tíz év szibériai 
fogság után Oktyabrszkijba telepítették őket. A 350 ezer német közül, akik Németország-
ba mentek, 200 ezer tért vissza Szibériába. A 90-es években a német közösség aktivistája, 
Roza Emter egyszer csak kijelentette: „Tegnap apám bevallotta, hogy ő »Volksdeutsche.« 45 éves 
vagyok és csak most tudtam meg ezt a titkot. Apám 17 éves volt, amikor egyszer hazatért és üresen 
találta a házat. Mit tehetett egy tizenhét éves fiú? Melegen fölöltözött és gyalog elindult Szibériába”.

1944. január 7-én Berija népbiztos aláírta a 0013. számú, „A Krasznojarszki terület 
Csernogorszki különleges láger megszervezéséről” szóló parancsot, mely kimondja:
„A Szovjetunió NKVD szervei nagyszámú árulót és a német fasisztákkal együttműködőt lepleztek 
le a »volksdeutsche«-nak nevezettek között, akik jelentős támogatást kaptak a német hadvezetés-
től, és a legszorosabb kapcsolatban voltak a megszállókkal. Parancsot adtunk arra, hogy az összes 
»volksdeutsche«-ot tartóztassák le és ítéljék el a Szovjetunió NKVD Különleges Tanácskozásán. 
Az elítélteket speciális lágerbe kell zárni. Az áruló elítéltek és a fasiszta megszállókkal együttmű-
ködő »volksdeutsche«-ok különleges őrzése és fogva tartása céljából megparancsolom, hogy:
– a Krasznojarszki területi NKVD csernogorszki telepén szervezzenek szénbányászati szaklá-

gert. A láger viselje az »NKVD Csernogorszki speciális javító munkatábor« nevet. A láger 
parancsnokának nevezzék ki Zubov N. I. államvédelmi századost. A Csernogorszki szakláger 
álljon a krasznojarszki terület Javító Munkatáborok Igazgatósága alárendeltségében;

– Az NKVD Csernogorszki szaklágerében a »volksdeutsche«-okból álló őrizetesek számára vezes-
senek be különösen szigorú rendet, mely biztosítja a megfelelő fogva tartást, a minél sokoldalúbb 
bányászati és lágeren belüli tevékenységét. A lágerben dolgozó munkaszolgálatosokat jelen pa-
rancs szerint, az érkezés szerint, fokozatosan fel kell váltani az újonnan érkező rabokkal;
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– Az Ukrán SZSZK belügyi és államvédelmi népbiztosa, Rjasznoj őrnagy és a Szovjetunió 
NKVD 1. sz. különleges alakulata parancsnoka, Kuznyecov államvédelmi ezredes a külön-
leges tanácskozás által elítélt összes német »volksdeutsche«-ot irányítsa sürgősen az NKVD 
csernogorszki telepére (Krasznojarszki vasút, Csernyigovsz állomás).

– A Szovjetunió NKVD fogolykísérő alakulatai parancsnoka, Bocskov vezérőrnagy biztosítson 
vagonokat a »volksdeutsche«-ok NKVD Csernogorszki telepére történő szállításához.

A háború nem az, amit hatvan éven keresztül a filmekben és könyvekben mutattak. 
A háború a békés lakosság éhezése. Igaz, hogy csak a családokon belül beszéltek a háború-
ról. A XX. században emberek milliói haltak éhen. Oktyabrszkij városa, mint NKVD-láger, 
mely az olajipar számára dolgozott, enyhe körülmények között élt. Kevés volt a kenyér, ke-
vés volt az árpa, a lovak nem voltak hajlandók dolgozni, de az emberek mégsem haltak meg 
tömegesen. 400 kilométerre O.-tól a vjatkai lágerben (kirovi terület, Kajszki járás, NKVD) a 
barakkokból minden reggel tíz hullát dobtak ki. Az 1942–43-as tél során a 3000 munkaszol-
gálatosból mindössze ezren maradtak életben. Az embertelen munkától és éhségtől elpusz-
tult embereknek volt egy nagy bűnük – hogy német nemzetiségűek voltak.

Az említett munkaszolgálatos vonatszerelvényről 1942 decemberében Ufában le-
kapcsoltak néhány férfiakat szállító vagont és Buguruszlanba irányították. 1943 ele-
jén 5000 munkaszolgálatos volt a buguruszlani lágerben, ahonnan más lágerekbe és 
más építkezésekre küldték őket. Mindenekelőtt olajipari objektumokra, Otradníjbe, Al-
metyevszkbe, Babiba, Belebejbe. Anton egykori lakói közül a buguruszlani lágerben 
voltak: Eduard Tamplon, Marija Tamplon, Andrej Tamplon, Frida Engel, Ernszt Engel, 
Ivan Vigand, Alekszandr Rotermel.

A „Buguruszlannyevty”-nél (később Orenburgi Geológiai Intézet) három toronyépítő 
brigád németekből állt, és nagyon sok német dolgozott a fúróbrigádokban is.

Alekszandr Rotermelt 16 éves korában vitték el munkaszolgálatosnak. 1942. december 
5-én a vagonjukat a buguruszlani állomáson a „Buguruszlannyevty” építőüzem területén 
rakták ki. Itt voltak a „Kercs” nevű nyári katonai tábor bunkerlakásai, csak az étkezde volt 
a föld felett. Az étkezde falait indákból fonták, s itt-ott agyaggal kenték be. 1942 decem-
berében az olajmunkások táborában 1800 német dolgozott: egy részüket munkaszolgála-
tosnak hívták be, másokat a frontról hívtak vissza, olyanok is voltak, akiket Leningrádból 
és környékéről telepítettek ki. A 27-ben születetteket rögtön leszerelték. (Úgy látszik, úgy 
döntöttek, hogy a 15 éveseknek nincs helyük a lágerben.) Földijeink, Ivan Metzger, Fridrih 
Vekesszer és Genrih Kajl visszatértek a krasznojarszki területre kolhozmunkásnak. 1943 
elején naponta jártak hét kilométert oda és vissza: olajtárolók gödreit ásták ki. A tél nagyon 
hideg volt, mínusz 40-45 fokban engedélyezett volt, hogy bemenjenek a sátorba meleged-
ni, ahol forró gőzt szállító csövek voltak. Harmadik kategóriás földből fejenként három 
köbmétert kellett kiásni, ami annyit jelent, hogy a lapát mellett feszítővasra és csákány-
ra is szükség van. A földmunkások 70 deka kenyeret és híg krumplilevest kaptak. 1943 
tavaszán a bunkerlakásokból a buguruszlani állomáson lévő befejezetlen barakkokba köl-
töztek, az emberek másik felét pedig Kujbisevbe és Pohvisztnyevóba vitték. A barakkokat 
bevakolták, négyemeletes priccsek voltak benne, víz nem volt, terjedni kezdett a vérhas. 
Mindennap néhány ember bekerült a buguruszlani kórházba, és már nem tértek vissza. Bu-
guruszlanban volt egy női láger, melynek lakóit Arhangelszkből szállították ide, többségük 
kuláktalanított volt. Az asszonyok általános munkát végeztek, minden reggel és este név-
sorolvasás volt. A nők többsége földmunkán dolgozott, árkokat és munkagödröket ástak.
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Serman volt a táborparancsnok, a gazdasági vezető pedig Sztrah (mindketten NKVD-
sek és zsidók, ezt hangsúlyozom, hogy az emberek tudják, hogy ezek hol szedték össze 
a kitüntetéseket és plecsniket). Az „Emlékezés könyvéből” mellékelek néhány példát ar-
ra a gyümölcsöző munkára, amit végeztek:

Uzinger Konsztantyin Andrejevics (sz.: 1921) Német ASZSZK, német, „Kujbisev-
nyeftyesztroj”, munkás.
Letartóztatva: 1945. 01. 21., 58-10. paragrafus.
Ítélet: 7 év.

Lensmidt-Brotezman Jelizaveta Filipovna (sz.: 1904), német, „Szizrannyefty”, munkás.

Sefer Pavel Romanovics (sz.: 1910), német, „Buguruszlannyefty” brigádvezető.
Letartóztatva: 1943. 09. 07., 58-10. paragrafus.
Ítélet: 10 év.

Vagner Melita Jakovlevna (sz.: 1898), német, „Kinyelnyefty”, munkás.
Letartóztatva: 1946. 05. 07., 58-10. paragrafus.
Ítélet: 6 év.

Mindabból, amit a Föderatív Biztonsági Szolgálat (a volt KGB) átadott az irattárak-
nak, áttételes számok állnak rendelkezésünkre. Az 1941. 08. 28-as rendelet után 1944. 
július előtt 8543 munkaszolgálatos németet tartóztattak le, szökés, kémkedés ellenfor-
radalmi tevékenység stb. miatt, közülük 6392-öt hosszú időre ítéltek el, 526-ot agyon-
lőttek (a többiek ellen a nyomozás folyamatban volt).

Az építőüzem igazgatója a „bakui” Mingyuk volt, a személyzetis pedig Pokrasz (zsi-
dó nő). A Sztyepanovkai új olajlelő helyre fiatalok nagy csoportját küldték, amelyben 
ott volt Alekszandr is. Buguruszlanból Sztyepanovkába mindennap vonattal ingáztak. 
Sztyepanovkában a lelőhely kialakításán dolgoztak: árkokat ástak, olajtartályokat épí-
tettek. A munkahely vezetője Sztyepanovkában Moszkalevszkij (a korábbi börtönigaz-
gató), a munkavezető pedig Mazurkevics volt. 1944-ben Sztyepanovkában Alekszandr 
napi egy kiló kenyeret kapott, a terv túlteljesítéséért plusz 10 dekát és némi kását.

A fegyelmezetlenséget szigorúan büntették. A szabad foglalkozásúak, akik összeütköztek a 
főmérnökkel, megfosztották a „bérlettől” és kiküldték a frontra, az első vonalakba. Ejgenyszon 
volt „Buguruszlannyelfty” főmérnöke, később előléptették és Moszkvába ment. Oktyábrszkij-
jal ellentétben, ahol a 100-as olajfúrással sikeresen megbirkóztak, Buguruszlánban üzemzavar 
történt. 1944. március 26-án Sztyepanovkában feltört az olaj, és nem tudták időben elfojtani. A 
szakemberek csak egy hónap múlva tudták fölszámolni a problémát. Ezalatt az olajkút hatalmas 
mennyiségű olajat lökött a felszínre. Sürgősen gátat építettek, és szivattyúkat helyeztek üzembe.

Kevés volt a szakember, s ezért nem felejtették el „a szakemberek mindent megolda-
nak” jelszót. 1944-ben Moszkván keresztül sikerült kirendelni néhány „bakuit” a lágerekből: 
Genrih Kajl, Metcger Alrkszandr, Gaun Fridrih, Ferdinand Vigandt – az ácsok brigádveze-
tője stb. Alekszandr 1944-ben kapta az első munkaruháját, amikor sikerült kimenekülnie az 
égő fürdőből. 1952-ben Buguruszlanba a nyugat-baskíriai olajkutatóból munkástoborzó ér-
kezett. Belebejben nagy szükség volt emberekre az új üzem számára, ezért Alekszandr bele-
egyezett, hogy Baskíriába megy. 1953-ban Alekszandr csatlakozott Genrih Gaun toronyépítő 
brigádjához, amely Belebejbe Kandriból érkezett. Belebejben már nem voltak fatornyok és 
gőzgépek. Különösen rendes volt a belebeji gazdaságis, aki nagyon szeretett inni. Így aztán 
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Belebejben Oktyábrszkijjal és Kandrival ellentétben a németeknek nem voltak problémáik a 
parancsnoksággal. A németek egy részét Buburuszlanból Pohvisztnyevo állomásra irányí-
tották át, amely a kujbisevi területhez tartozik, az olajtermelés pedig a Kinelnyeftyhez.

„A Pohvisztnyevóba deportált németek zenekart hoztak létre és a »Carment«, Csajkovszkijt és Strausst 
játszották. Nyáron a zenekar tangót és keringőt játszott a parkban. A zenekarban 22 zenész volt. Volt köztük 
egy leningrádi német hegedűs Kollo, Edvin Frincler a moszkvai konzervatórium hallgatója, és az Asztra-
hanyi Szinház énekesnője. Domrán pedig Szjatoszlav Rihter játszott. Pohnyisznyevoban a deportált néme-
tek nagy, vakolt barakkokban laktak földes padlóval és emeletes priccsekkel körülbelül kétszáz ember”. [37.]

1942-ben Buguruszlanban létrehozták az „Aznyeftyegazsztroj” lágert. Az Azerbajdzsá-
ni „Aznyeftyegazsztroj” Tröszt 800 dolgozója családjaival együtt 1942 februárjában hajóra 
szállt, és egy hónappal később megérkeztek Buguszlanba és Pohvisznyevoba. Georg Fribusz 
„Oranienburg” elmondása szerint 1942 novemberében az „Aznyeftyegazsztroj” területén 
három bunkerlakás és három barakk volt „két férfi és egy női”, mindegyikben 500 fővel. A 
vállalat teljes létszáma abban az időben 2400 fő volt. 1943-ban megépült az első gáz fővezeték 
Buguruszlan és Kujbisev között, 160 kilométer hosszúságban és 250-300 milliméter átmérő-
vel. Az olajat vonaton szállították Kujbisevbe az 1935-ben épített amerikai krakkoló üzembe. 
G. Fribusz hegesztőként dolgozott az olajtöltő tornyok építésén. A munkaszolgálatos néme-
tek létszámát a következő források alapján határozzuk meg: „142. számú Különleges tanácsko-
zás, szigorúan titkos, 1943. január 8. Moszkva, SZU, NKVD – Kobulov elvtársnak. A SZU NKVD 
GULAG rendelkezései értelmében 1942. november-decemberben a Szovjetunió más területeiről 9640 
német férfi és nő érkezett a cskalovszki terület Buguruszlan városba az »Aznyeftyegazsztroj« és „Bu-
guruszlannyelfty” építkezésre…” (Oroszországi Állami Levéltár, Ф. 9479 Оп. 110. Л. 190-190).

A háború alatt Oktyabrszkijban az alábbi nők dolgoztak olajfúró brigádokban: L. Ve-
ber, E. Nol, M. Borgert, L. Giszbreht. A háború után ezekben a brigádokban a következő 
férfiak dolgoztak: David Jurk, Arnold Jorh, Alakszandr Valter, Genrih Szimon.

Jefim Davidovics Gilinszkij 1948 októberében érkezett meg Oktyabrszkijba mint fiatal szak-
ember. Munkavezetőként kezdte és főmérnökig vitte a „Tujmazanyeftyesztroj” Trösztnél. Érde-
kesen jellemzi a város első építőit: „Eredetileg hadifoglyokat és kitelepítetteket dolgoztattak itt; ezek több 
ezren voltak. Az utakat elsősorban a német hadifoglyok építették. Szabad alkalmazásban levők kevesen voltak, 
főleg a vezetők és fiatal szakemberek. Az én építési részlegemnél körülbelül ezer fogvatartott dolgozott.” [14.]

„A háború alatt az olajlelő helyeken és más olajipari objektumokon a szerződéses munkatáborokban 
a 8. sz. telep (Baskír ASZSZK Belügyminisztérium Munkatáborok és Kolóniák Igazgatóságának alá-
rendelt 8. sz. láger) munkaszolgálatosai dolgoztak. Ez Ufa Sztálini kerületében volt. 1947. 04. 11-én a 
8. sz. javító munkatábor bázisán megszervezték a tujmazini munkatábort („Tujmazinlag”). A „Tujma-
zinlagban” fogvatartottak száma: 1947. december: 4263 fő, 1948. 01. 01-én 4171 fő, 1949. 01. 01-én 
5559 fő nyilvántartásban, 1949. 04. 15-én 3761 fő. A „Tujmazinlagban” folyó munka kivételes jelen-
tősége miatt a lágert 1947. 12. 16-án közvetlenül a belügyi Gulág alá rendelték. A SZU Miniszterta-
nácsa 1947. 07. 30-i, 2725-853-as »Az olajkitermelés fokozására tett intézkedésekről« c. Rendeletének 
végrehajtása érdekében a Baskír ASZSZK Belügyminisztériuma megbízást kap a „Tujmazinlagban” 
foglalkoztatott munkaszolgálatosok számának emelésére: 1947. 10. 01-ig 5000, 1947. 12. 01-ig 8000, 
1948. 04. 01-ig 15.000 főre. 1947. 04. 1. és 1947. 12. 16. között a láger parancsnoka Sadrin őrnagy volt.

Burdakov Szemjon Nyikolajevics (Kazahsztán volt belügyi népbiztosa 1939–1940-ben, a SZU NKVD 
GULAG Üzemanyag-ipari Igazgatóság volt vezetője 1940–1941-ben, a SZU NKVD üzemanyag-ipari 
lágereinek volt vezetője és 1941. 05. 08-tól 1947. 02. 21-ig az Uht–Izsemszki munkatábor vezetője) 1947 
februárjától 1948 júliusáig volt a „Basnyeftyesztroj” Tröszt igazgatója.1948. 08. 04-től 1949. 04. 02-ig a 
„Tujmazinlag” Jevdokimov I. I. alezredes volt, 1949. 04. 02-án a tujmazini munkatábort a Baskír ASZSZK 
Belügyminisztérium Munkatáborok és Kolóniák Igazgatóságának alegységévé szervezték át.” [29.]
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Részletek Burdakov tábornokról azzal kapcsolatban, hogy P. Beloglazov 1947 decem-
berében, munkába állását jellemezve frontharcosnak nevezi. [9.] (99. old.).

Oktyabrszkijban több ezer német munkaszolgálatos nő dolgozott Burdakov tábor-
nok vezetése alatt. A tábornok nemcsak Oktyabrszkijban, hanem korábban az uhtyini le-
lőhelyen is „figyelmet és gondoskodást” tanúsított „hadserege” iránt. Részletek Sz. N. 
Burdakov az NKVD uhtyinszki gyára igazgatójának, az állambiztonság komisszárjá-
nak, leveléből, melyet Berija népbiztoshoz intézett 1945. június 9-én: „A fasiszta Németor-
szággal vívott háború győzedelmes befejezésével kapcsolatban a büntetésüket letöltő fogvatartottak 
között, akik termelési tevékenységet folytattak, a tábor elhagyására irányuló tömeges szándék fi-
gyelhető meg. Olyan helyzet alakult ki, hogy közülük sokan rosszul dolgoznak, várva a külön-
leges kormánydöntést, mely lehetővé teszi számukra, hogy visszatérjenek korábbi lakóhelyükre. 
Ezzel kapcsolatban a lágerben mindenféle mendemonda terjed. Azoknak a száma, akik ilyen ala-
pon jogosultak a tábor elhagyására 8597 fő, illetve a teljes munkaerőnek majdnem 50%-a. A há-
ború idején 3538 fő (1500 német nő, valamint koreaiak és bolgárok) kaptak behívót, és az NKVD 
Uhtyinszki gyárába lettek irányítva. Annak érdekében, hogy az állam által a gyár számára előírt 
tervek teljesüljenek, figyelembe véve, hogy ilyen nagy mennyiségű embert egyszerre nem lehet sza-
badon engedni, valamint, hogy többségük hozzászokott az északi körülményekhez, megfelelő szak-
mát szerzett, lehetségesnek tartom az ön döntésére bízni a következő javaslatokat:

A mozgósított német nőket, koreaiakat és bolgárokat illetően: a német nők kivételével mindenkit a 
láger területén, mint állandó lakhelyen kell tartani, s foglalkoztatni kell a termelésben. Meg kell enged-
ni a német nőknek, hogy hivatalosan férjhez menjenek, magukhoz költöztessék családjaikat és háztar-
tást alakítsanak ki. A koreaiakat és bolgárokat illetően azoknak kell lehetőséget adni a láger elhagyására, 
akik szakképzetlenek, vagy egészségi állapotuk nem engedi meg, hogy Északon maradjon”. [52.]

A szovjethatalomnak az oroszországi németekkel szemben elkövetett cselekményei-
nek védelmében a következő véleményt lehet hallani: „A németek azért részesültek ül-
döztetésben, mert Németország megtámadta a Szovjetuniót.” Ez megfelel, ha az 1945. 
január 1-i adatokat vesszük figyelembe: A lágerekben 32.954 német volt, amely az összes 
elítéltnek 2,4%-a. Ugyanakkor 1939. január l-jén 18.079 német volt a lágerekben, amely az 
összes elítéltnek 1,4%-át teszi ki. A németeknek a Szovjetunió lakossága számához viszo-
nyított aránya alig volt több mint 0,7%-a. Mindez azt jelenti, hogy az oroszországi néme-
tek üldözése már a háború előtt magasabb volt az országos átlagnál.

Marija Snajder 1947. január 19-én érkezett Oktyabrszkijba az Gorkiji területről, ahol az 
Unzsai lágerekben erdőirtáson vett részt. „1947.január 11-én szereltek le bennünket. Haza-
utazásunkat megtiltották, ezért bárhol munkát vállaltunk, csakhogy minél távolabb lehessünk ettől 
az erdőtől. A mi lágerünkből a német nők Cseljabinszkba, Szverdlovszkba, Tulába mentek én pedig 
egy 150 fős csoporttal Baskíriába mentem. Amikor megérkeztünk Baskíriába, azt gondoltuk, hogy 
szabadok vagyunk, ezzel szemben a katonai parancsnokság vett nyilvántartásba bennünket. Meg-
kérdeztem a parancsnokot: »Mért vesznek bennünket nyilvántartásba?« A válasz a következő volt: 
»Azért, mert maguk megbízhatatlanok«. Számunkra megalázó volt, hogy havonta jelentkeznünk 
kellett a parancsnokságon. Jó magam és négy barátnőm úgy döntöttünk, hogy esti iskolában fogunk 
tanulni. A háború előtt mindannyian elvégeztünk hét osztályt a német iskolában, és úgy gondol-
tuk, hogy továbbtanulunk. 1947. augusztus 30-án Marija Ergardt, Maria Faller, Emilia Vigandt 
és Emma Smidt barátnőimmel megérkeztünk az esti iskola első napjára. A titkár elolvasta a papír-
jainkat és világos választ adott a számunkra: »Maguk németek, mi pedig németeket nem tanítunk«. 
Ugyanez a történet ismétlődött meg a házasságkötés bejelentésénél. Az anyakönyvi hivatalba meg-
nézték a papíromat (személyi igazolvány akkor még nem volt) és azt válaszolták: »Németeket mi 
nem regisztrálunk«. Csak 1950.április 15-én kaptam engedélyt a házasságkötés bejegyzésére”.



Anton – Oktyabrszkij – Berlin

130

A háború utáni első években a fogvatartottak és kitelepítettek számára még kegyetle-
nebbé vált a büntető politika. 1946 és 48 között olyan kihirdetett és ki nem hirdetett ren-
deleteket, döntéseket, instrukciókat adtak ki, amelyek megsértették az alkotmányt és az 
emberi jogokat. Az 1947. február 13-i rendelet megtiltotta a szovjet állampolgárok és kül-
földiek házasságkötését. 1948-ig a munkaszolgálatos német nők számára a férfiakkal tör-
ténő találkozás bűntettnek számított. A házasságokat nem jegyezték be, és a születési 
kivonatokban az „apa” rubrikát kihúzták.

Oktyabrszkijban mindenki jól ismeri az „örmény telep” megnevezést, ami onnan 
ered, hogy az itteni barakkokban nagy számban éltek örmények. Az örmények egy ré-
sze az 1. számú szerelő vállalatnál (volt Centrszpecsztroj) és a rétegnyomás fenntartásnál 
(volt Fluding) dolgozott. A háború után az örmények hazatértek hazájukba. A krími ta-
tárokat is hazaengedték, de számukra lezárták a Krímbe vezető utat amiatt, hogy abban 
az időben a zsidókat akarták odatelepíteni.

A jegyrendszer eltörlése után szabadon lehetett élelmiszert vásárolni. Elméletileg. Ha 
kenyeret akartunk venni, akkor sorba álltunk a legközelebbi boltnál, és vártunk, míg meg-
hozták a kenyeret. Az elárusítás elején a sorrendet még figyelembe vették, de amikor már 
vége felé járt a kenyér, megindult a roham. Míg egyesek a pultot rohamozták, mások a lök-
dösődésben „a zsebeket kontrollálták”. Ha a családnak volt néhány tyúkja vagy malaca, 
már két embernek kellett sorba állni, mert a norma szerint egy kézbe csak egy kenyeret ad-
tak. A pékség a Devoni utca egyik udvarában volt. A kenyeret nyáron kocsival, télen szán-
nal hordták ki. A kocsin és szánon volt egy nagy furnérláda, benne fakkokban a kenyér. 
Az iskolás gyerekek a pékség kapujában várták a következő megrakott szánt és elkísérték 
a boltig, aki korcsolyával volt, drótkampóval rákapcsolódott, úgy húzatta magát. Így lehe-
tett a leggyorsabban és legbiztosabban kenyeret kapni.

Az olajmunkás város élelemmel jól el volt látva (az akkori időkhöz képest), a falvakban 
viszont semmi sem volt: „zöldtakarmányon” éltek. P. N. Gorbulin, a Tatár ASZSZK belügyi 
népbiztosa közölte, hogy „az 1945. április 5-i állapot szerint a köztársaság 26 járásában az elégte-
len táplálkozás miatti végletes lesoványodás, valamint legyengülés nagy méreteket ölt; 46.000 ember 
esetében állapították meg, hogy sürgős segítségre szorulnak”. A hasonló rendkívüli eseteket azok-
ban az időkben bolsevik módszerekkel oldották meg. Ezernyi fiatalt küldtek levelező ok-
tatásra, onnan pedig a kuznyecki bányákba. A fiatalemberek alapvetően (tatárok) családot 
alapítottak, ideiglenes házakat építettek, pénzt gyűjtöttek, és hazatértek. A háború után az 
összes szovjet hadifoglyot úgynevezett szűrőtáborokba küldték. Ha a katona be tudta bizo-
nyítani, hogy a fogságba esés pillanatában sebesült volt, akkor hazaengedték. Ha nem volt 
bizonyítéka, akkor árulással vádolták meg és hat év száműzetést kapott. Súlyosabb esetek-
ben többeket lágerekbe küldtek. A nyomozás általában egy évig tartott, ez alatt a katonákat 
különböző munkákra használták fel. A szovjet hadifoglyok a Szocialista Város építkezésére 
Alkinóból a szűrőtáborból érkeztek. Alkinóban összevissza verték őket, hogy beismerjék a 
szükséges dolgokat, hat év száműzetésre ítélték és a Szocialista Városba küldték őket. A volt 
hadifoglyok egy része, miközben a város építkezésein és vállalatainál dolgozott, éjszakán-
ként váratlanul eltűnt, vagy pedig egyenesen a munkahelyéről vitték el. Az autójavító műhe-
lyekből, amelyek akkor a mostani „Nyeftyeavtomatika” gyár helyén voltak, az egyik sofőr és 
szemtanú azt mondta, hogy az embernek nem volt ideje, hogy megszokja az új esztergályost 
vagy lakatost, máris eltűnt. Arra a kérdésre, hogy hol van, ez volt az ügyeletes válasz: elvit-
ték. Ugyanúgy, mint az oroszországi németek, ezek a katonák is a parancsnokság megfigye-
lése alatt álltak, és nem hagyhatták el a várost. A katonai parancsnokság minden igyekezete 
ellenére közülük sokan oroszországi nőket vettek feleségül.
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Nézetem szerint az olvasót érdekelni fogja a lágerekben a SZU Olajipari Népbiztossá-
gához tartozó vállalatokon és építkezéseken található rokkant és munkaképtelen néme-
tek elbocsátására vonatkozó előírás. Az 1943. március 20-án a SZU Olajipari Népbiztos 
helyettese, Korjagin, és a Belügyi Népbiztos helyettese, Csernisov által aláírt utasítás:

1. Az Állami Védelmi Bizottság 1942. október 7-i 2383. sz. utasítása értelmében azokat a láge-
rekben dolgozó németeket, akiket az orvosi bizottság a helyszínen, a vállalatoknál vagy az építkezé-
sen rokkantnak vagy betegnek minősít, semmiféle fizikai munkán nem lehet alkalmazni; ezeket az 
építés vagy vállalatvezető által le kell szerelni.

4. A németeket csak azután lehet az orvosi bizottság elé küldeni, ha az építkezés vezetősége már 
ellenőrizte, hogy a rokkant állapota nem szándékos öncsonkítás eredménye-e. Az ebbe a kategóri-
ába eső rokkantakat nem lehet leszerelni, őket az NKVD rendőrség szervei veszik át bíróság elé 
állítás céljából. Ugyanilyen rend szerint kell eljárni azokkal a németekkel is, akiknek szándékos ön-
csonkítását az orvosi bizottság állapítja meg.

6. A tröszt, vállalat vagy építkezés vezetősége a leszereltnek igazolást ad át, mely feltünteti az 
elbocsájtás okait és indoklását.

Az elbocsájtottak szétküldése a németek számára kijelölt lakókörzetetekbe, a Kazah SZSZK-ba, Krasz-
nojarszki és Altaji országrészbe, illetve a novoszibirszki és omszki területekre, családjuk lakhelyére történik.

7. A németek lakhelyük szerinti elbocsátása a vállalatok és építkezések költségére történik, amelyek 
fizetik minden közlekedési eszköz menetdíját, és az utazás időtartamára egy embernek az alábbi normák 
szerint adnak ennivalót: napi fél kg rozskenyér, 10 deka sós hering, 1,5 deka cukor, 3 gramm póttea.

10. A fekvőbetegeket és rokkantakat felgyógyulásukig, illetve őket kísérő rokonaik megérkezéséig nem 
lehet elbocsátani. A rokonok semmiféle úti költségét a tröszt nem vállalja és élelmezését nem biztosítja.

A Szocialista Város építéséről szóló fejezetet egy bonyolult és kényes témával szeretném 
befejezni, a munkaszolgálatosok NKVD-szervek által történő kezelése. A téma bonyolult-
ságát az adja, hogy hivatalos információ híján csak a „Szibériából vonattal már megérke-
zett 30 informátor”. Maguk a munkaszolgálatosok a besúgás témájával kapcsolatban nem 
szoktak neveket említeni, vagy ha említenek is, nem egészen biztosak annak hitelességé-
ben. Az idők során megértettem, hogy az embereket még mindig a félelem mozgatja. Az 
agyuk még mindig arra van programozva, „Ha kinyitod a szádat, besúgnak és leültet-
nek”. A büntető gépezet hatásmechanizmusa a következő: a csoportban 5-10 ember közül 
valakinek az idegei felmondják a szolgálatot, ezért lerántja azokat, akik ma tompa lapátot 
adtak neki, s velük együtt esetleg a főnökséget is; az informátor (besúgó) – akit megfenye-
gettek, ha nem köp be téged, leültetik –, felad a szerveknek; a brigádtagokat egymás után 
behívják, miközben „az ostor és mézeskalács” módszerét alkalmazzák; ha az ember min-
den fenyegetést kiáll, mondván, „nem hallottam, hazudni meg nem tudok”, akkor elenge-
dik, ha pedig gyengének bizonyul, akkor bíróságra kell mennie, ahol kényszerítik, hogy 
rágalmazza meg a társát; a bíróságon „a bolhából elefántot csinálnak” – abból, hogy elége-
detlen voltál a rossz szerszámmal, kihozzák, hogy elégedetlen vagy a szovjethatalommal 
is, ami egyenlő az 58-az paragrafussal; mi több, az ellenforradalmi tevékenységet „szabo-
tázzsal” és egyebekkel egészítik ki. A fent említett csoport, ahogy tompa lapáttal dolgozott 
eddig, ugyanúgy folytatja, de minden felháborodás nélkül. Ez a csoport keményen megta-
nulta, hogy informátor van köztük, és ha kinyitod a szádat, 10 év börtönt kapsz.

Azóta több mint 60 év eltelt, de a munkaszolgálatosok még mindig őrzik az „állam-
titkokat”. Ezzel a jelenséggel akkor találkoztam először, amikor T. A. Emihről kezd-
tem információt gyűjteni. Senki sem hallott róla, senki sem ismeri. Teljesen kikeltem 
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magamból, a könyvéről meséltem (amit magam sem olvastam), az apjáról, aki a volgai 
német köztársaság egyik vezetője volt, de mindhiába. Nem értettem, hogyan lehetsé-
ges, hogy az építők telepén dolgoztak, mely 2-300 német asszonyból állt, és valaki nem 
tudja, hogy ki a telep vezetője. Egy alkalommal egy kicsit többet akartam megtudni a 
munkaszolgálatosokat élelmező szervről. Felolvastam pár sort T. Emih könyvéből, s az 
egyik rossz memóriával rendelkező munkaszolgálatos, amikor az étkezőben lezajlott 
lökdösődésről beszélt, és hogy ő általában ilyenkor mindig félreállt és megvárta, míg 
véget ér a sor. Az is gyakran megesett, hogy az étel is elfogyott, és akkor éhen maradt.

Ez a pár sor váratlanul valamilyen húrokat pendített meg beszélgetőtársam lelkében, 
s ekkor robbanásszerűen megvilágosodott az emlékezete. Amikor befejezte vezetőjének 
jellemzését, rögtön bocsánatot kért a durva és nyomdafestéket nem tűrő kifejezésekért. 
Megértettem, hogy Tea Adamovna alapvető és fontos jellemvonásai voltak egyrészt a 
munkaszeretet – „sohasem lépett ki V. V. Brikkin hadnagy operatív megbízott irodájá-
ból”, másrészt a lényeglátás a munkaszolgálatos telepet és „a Tujmazanyefty” Trösztöt 
megtisztította az ellenforradalmároktól. Utóbbi soraim szarkazmusát a kutatott témában 
elért áttörés magyarázza: hozzájutottam a nehezen visszaemlékezőkkel való beszélgetés 
kulcsához, valamint T. Emih „Csullan” nevű újságban publikált művének elolvasásához.

Miközben bemutatja a történelmi eseményeket, a szerző igyekszik semleges maradni és 
sohasem az események bírája. Engem nem elégít ki az az állítása, hogy a munkaszolgálatos 
nők némelyike nem akart dolgozni; hiszen tudták, hogy börtönbe juthatnak. Másrészt vi-
szont Tea Emih az első olyan szerző, aki Oktyabrszkij város építésének valóságát írja le. Leír-
ja az emberek mindennapi harcát az éhséggel, a tetvekkel, kiütéses tífusszal és a rühességgel. 
Figyelmükbe ajánlok pár sort a könyvéből (fordítás németről): „Közülünk néhány nő tiltakozott, 
elégedetlenkedett, nem járt el dolgozni. A szobánkban volt néhány idősebb nő, akik nem jártak el dolgoz-
ni, hanem csak ültek a zsákokon és másokat is igyekeztek rávenni, hogy tegyék ugyanazt. Kettőt a buj-
togatók közül és a fiatal Tereza Nacarenuszt hamarosan elvitték. Teljesen lebénultunk, alaposan ránk 
ijesztettek, már féltünk valakiben is megbízni, gondolatainkat valakivel megosztani, vagy panaszkodni. 
Olyan nehéz és reménytelen volt az egész.”
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A HÁBORÚ KÖVETKEZMÉNYEI

Befejeződött a II. világháború. A nép örül, vége a bombázásoknak, újra egyesül-
nek a családok. Szeretném összegezni ennek a háborúnak az eredményeit. A becslé-
sek szerint 20-60 millió ember halt meg. Ez a skála túlságosan széles, és lehet, hogy 
pontosabb számokat már sosem fogunk megtudni.

Tulajdonképpen mi történt, miért történt? A történtek méreteit még ma sem fogjuk fel iga-
zán. A témának rengeteg könyvet szenteltek, az iskolai tankönyvek pedig egyenesen agyon-
csócsálják a háború történetét. A háború történetéről a győztesek megírták a maguk változatát, 
és azt követelik, hogy mások is ebben a szellemben írjanak róla. A cenzúra más véleményt 
nem fogad el. A vesztes országokban is megvannak a megfelelő törvénycikkelyek, melyek el-
ítélik azokat, akik másként interpretálják az eseményeket. Az el nem ismert és amatőr törté-
nészeket azért büntetik, illetve ítélik el a törvény erejével, mert másként látják a történelmet.

Az első világháborúnak az volt az eredménye, hogy felbomlott négy birodalom: az orosz, 
az oszmán, az osztrák és a német. A hivatalos történelem azt írja, hogy a második világháború 
azért kezdődött, mert Németország világhatalomra tört, ami úgy végződött, hogy legyőzték. 
Az amatőr történészek másként látják a háború eredményeit. A második világháború ered-
ményeként szétesett a Brit Birodalom, s Angliát a világpolitika élén Amerika váltotta fel. De 
mi van Németországgal? Mi a szerepe ebben a kérdésben? Ugyanis Anglia üzent hadat Né-
metországnak, nem pedig megfordítva. Anglia a Szovjetunió keze által tudta legyőzni Német-
országot, de eközben elvesztette gyarmatait. Egyes ismert személyiségek „túlvilági erőkben” 
látják a háború okát. Mihail Gorbacsov: „Az orosz és német népet »gonosz erők« szállták meg.”

A győztesek minden rekordot megdöntöttek a békés lakosság elpusztításában. Drez-
da bombázásakor 14 óra leforgása alatt 300 ezer ember égett el, Hirosima és Nagaszaki 
bombázása 75.000 emberéletet követelt. Tengeri rekordnak számít a „Wilhelm Guszlov” 
sétahajó SZ–13-as szovjet tengeralattjáró által történt elpusztítása és a „Goya” megtor-
pedózása. A megtorpedózott „Wilhelm Guszlov” fedélzetén tízezer menekült volt, közü-
lük 1239-et mentettek ki. A „Goya” elleni torpedótámadás 6000 menekült életébe került. 
Összehasonlításul, a „Titanic” pusztulásakor 1504 ember pusztult el.

Az I. és II. világháború egyik különbsége a civil áldozatok nagy számában van, ami főleg 
a hátországi békés városok bombázásának köszönhető. A légi terrort az angolok vezették be. 
1940. május 10-én lebombázták Freiburg városát, ahol nem voltak katonai objektumok. Néhány 
tucat ember halt meg, de több százan megsebesültek. Különösen fontos, hogy ezzel az ango-
lok olyan nemzetközi törvényeket sértettek meg, amelyek megtiltják a civil lakosság bombázá-
sát. Ilyen volt a Washingtoni Fegyverzetkorlátozási Nemzetközi Konferencia, (1922., „A háború 
szabályai”, 22-es paragrafus, II. rész), amely eleinte még őrizte a nemzetközi törvény jellegét. 
Válaszul a németek néhányszor bombázták Coventry katonai objektumait, miközben a békés 
lakosság is elpusztult. A háború teljes ideje alatt Coventryben 380 angol halt meg. 1945. február 
13-án Drezdának az angol–amerikai erők általi bombázása 300 ezer ember halálát okozta. Va-
jon miért választották éppen Drezdát? Azért, mert Drezda a szovjet megszállási zónában he-
lyezkedett el, és a szövetségesek nagyon szerették volna megmutatni félelmetes légi erejüket. 
Jörg Friedrich író, aki a német városok bombázásának kérdéseivel foglalkozott, azt állítja, hogy 
az összes fontosabb német várost lebombázták, minek következtében 635 ezer ember halt meg.

Az olyan fogalmak, mint becsület, lovagiasság, nagylelkűség, melyek a középkori hadve-
zéreknek voltak a tulajdonságai, a második világháborúban teljesen eltűntek. „1939. szeptember 
17-én Sz. Tyimosenko vezérezredes csapatai betörtek Lengyelországba. Amikor Grodno határ menti körzet 



Anton – Oktyabrszkij – Berlin

134

lengyel tábornoka és segédtisztje elébe mentek a feltételezett szövetségesnek, mindkét tisztet lelőtték. Ve-
gyünk egy másik példát. 1939 őszén a Vörös Hadsereg sikertelenül támadta Lemberget (Lvov). Vladiszlav 
Langner, Lemberg védője csak azok után adta meg magát Tyimosenko csapatainak, hogy B. Saposnyikov 
marsall a szovjet főparancsnokság vezetője garantálta, hogy menekülési folyosót biztosít számára Románia 
felé. Egy idő múlva Langner tábornok és 217 ezer katonája eltűntek a szovjet lágerek valamelyikében”. [20.]

A tömegkommunikációs eszközök szidják a revizionizmust, a „revizionista” szóból szi-
tokszó lett. Nem jó dolog újra vizsgálni a történelmet, mert hiszen a történelmet már megír-
ták a tekintélyes tudósok. A tudatlanok és amatőrök számára a történelem revideálása előtt 
az útnak zárva kell lennie. De a történelmi események iránti érdeklődés úgy nő, mint ahogy 
fokozódik az anyag mélyebb tanulmányozására vonatkozó tilalom. A második világháború 
még mindig a történészek, amatőrök és egyszerű olvasók figyelmének középpontjában áll. 
Nagyon elterjedt az a vélemény, hogy a második világháború még nem fejeződött be. Emel-
lett az a legfőbb érv, hogy 65 ezer amerikai katona tartózkodik Németországban. Mindad-
dig, amíg Németországban megszálló csapatok tartózkodnak, a hadiállapot fennáll.

Például, V. Szuvorov úgy mutatja be Hitlert, mint „a világforradalom jégtörő hajóját”. 
Hitler megelőző csapást mért a Szovjetunióra, hiszen Sztálin 1941. július 6-án meg akarta 
támadni Németországot. Érdekes vélemény, s a hálás olvasó örül minden véleménynek, 
amely eltér a hivatalos verziótól. No de hol van Anglia, amely már több száz éve a világ 
vezető hatalma, hol van a tengerek ura? Anglia keze a világ összes konfliktusában benne 
volt. Pont azt nem venné észre, ami a közvetlen közelében van? Nagyon egyszerű a ma-
gyarázat: V. Szuvorov Angliában él, lojalitásból némileg korrigálnia kellett a történelmet.

A történészek többsége egységes abban a kérdésben, hogy a II. világháború nem 
más, mint az I. világháború folytatása. Az iskolák az állam által elfogadott hivatalos 
történelmet ültetik el a fiatalok tudatában.

Valamikor az 1960-as években történelem-tanárnőnk megmutatta a térképen Anglia 
és Franciaország gyarmatait, majd megjegyezte, hogy e két országnak elég gyarmata van, 
Németország viszont gyarmatok nélkül maradt. Németország gyorsan fejlődő iparának 
felvevőpiacokra volt szüksége, márpedig háború nélkül lehetetlenség új gyarmatokat 
szerezni. Ezért Németország háborút indított Anglia és Franciaország ellen. Amikor az 
órán megjegyeztem, hogy a frontot osztrák frontnak nevezik, akkor jött a gyors válasz: 
„Helyes, hiszen a háború Ferdinánd osztrák herceg meggyilkolása miatt kezdődött”.

A második verziót 1965-ben hallottam Oktyabrszkijban, a V. Kaparovics Olajipari Techni-
kumban az ipari földrajztanártól. „Alfred Nobel megszerezte annak a dinamitnak a gyártási 
szabadalmát, melyet Zelinszkij vegyész fedezett fel. Európa-szerte megkezdődött a dina-
mitgyárak építése, s amikor az utolsó gyárakat is felépítették, megkezdődött a világháború.

A következő verzió családi körben járta: „A zsidók rengeteg pénzt loptak össze, de 
nem volt hatalmuk. Aztán ezen a pénzen megsemmisítettek négy birodalmat, s ezzel 
a pénzből hatalmat kovácsoltak”.

A főiskolán már mélyebben adták elő a történelmet, de az igazi okokat így sem lehetett meg-
tudni. Amikor referátumot írunk „Lenin kritikája Karl Kautzki: »Európai Egyesült Államok« 
című munkájáról (napjaink globalizációs témája – 100 évvel ezelőtt), az ember a pártok közt dúló 
háborút látja. A résztvevők nemzetisége és a pénz, ami az eszmék mögött áll, sehol nem szerepel.

Következő verzió: bankárok két csoportja harcol a világuralomért. Az egyik a 
pénzt használja fel, a másik pedig a proletariátust. Ma már látjuk, hogy az első cso-
port sikeresebb volt, a másik, amelyik a „Győzelemre visszük a Világforradalmat!” 
jelszóval dolgozott, vereséget szenvedett. Ezt azonban nem nevezhetjük teljes vere-
ségnek, mivel azért sikerült valamit betenni a globalizáció perselyébe.



A háború következményei

135

Emlékezzünk vissza az 1910–1913-as évekre, az oroszországi és németországi ipar fej-
lődési ütemére, az oroszországi Sztolipin-féle reformokra. Akkoriban Oroszország a világ 
harmadik helyét foglalta el a gabonaexport terén. Most pedig az állam azoknál vásárolja 
a gabonát, akiket annak idején óhitű vallásuk miatt elüldözött Oroszországból. Ha valaki 
bárhol Oroszországban kimegy a piacra, feltétlenül talál „Singer” típusú varrógépet, amit 
száz évvel korábban hoztak be az országba. Ez a varrógép azóta is hűségesen szolgál, bár 
nem szerepel rajta a „12 havi garancia” felirat. S mennyit kellett belőle behozni a forrada-
lom előtti Oroszország határtalan piacára? Hol tart ma a két ország fémfeldolgozása? Hol 
van ezen országoknak saját népük jólétéért folytatott politikája? A legismertebb német szö-
vetségi kancellár, Adenauer a marxista kommunizmust és a nemzetközi pénzügyi köröket 
„az emberiség fő ellenségeinek” nevezi. Hitler nem szűnt meg hallgatóságának magyaráz-
gatni, hogy a látszólag két különböző erő, a kommunizmus és a nemzetközi tőke valójában 
ugyanannak a tengeri ráknak a két ollója. Világosan rámutatott e két, első pillantásra el-
lentétes fogalom kapcsolatára: a marxista kommunizmus fellazítja, meggyengíti a szabad 
nemzeti gazdaságot, ezzel előkészíti, hogy a nemzetközi tőke martalékává váljon.” [24.]

Hogy a fentiek ne tűnjenek túlzásnak, idézek egy 2007. 07. 30-as adalékot: „A British 
Petroleum oroszországi vállalata vizsgálja annak lehetőségét, hogy eladja az orenburgi 
területen található »Buguruszlannyefty« céget. Ezt Robert Dadly, a British Petroleum el-
nöke jelentette be, amikor a régió kormányzójával találkozott”.

Évente többször mutatják be azt a filmet, mely szerint az oroszországi forradalma-
kat a németek finanszírozták. Nagyon szeretnék belénk plántálni, hogy az 1917-es ál-
lamcsíny szervezésében a németek vétkesek. Hogy Lenin és (lepecsételt vasúti kocsikban 
utazó) 130 fős csapata hajtották végre a forradalmat. „Ez nincs összhangban” a népbizto-
sok 1918-as dekrétumával: „A német kémeket a helyszínen agyonlőjük” (Ha a németek 
biztosították Leninék hatalomra jutását, akkor minek ezeket a németeket agyonlőni?). Ez 
semmiképpen sincs összhangban A. Zutton A Wall Street és az Októberi forradalom (New 
York, 1967.) c. könyvével sem, amelyben fehéren-feketén rámutat, hogy „az államcsínyre a 
pénzt a Rotschildok, Rockefellerek, Kunok, Leibeckek és Harrymenek, és a hozzájuk hasonlók adták. 
Lenintől ezért koncessziókat kaptak Szovjetunió területén, valamint aranyrudakat, múzeumi érté-
keket. »Német kémek« gyanánt pedig nagyapáinkat és apáinkat, tanárokat, orvosokat, mérnököket 
és egyszerű falusi embereket lőttek agyon – az egész szovjethatalom hazugságok rendszere!” [12.]

A több ezer forradalmárral a fedélzetén Amerikából érkezett hajók nem ezt mutat-
ják. Úgy látszik, ez kevésbé jelentős tény. Az első világháború okainak sok verziója 
van, nehéz megmondani, melyik áll közelebb a valósághoz.

A háború eredményeihez tartozik, az egyes országok állapotán és a nemzetközi poli-
tikán kívül a lakosság mindennapi élete is. A német hadifoglyok, miután ledolgoztak öt 
évet Oktyabrszkij város és az őt körülvevő utak építésén, visszatértek Németországba.

Közvetlenül a háború előtt Németországban magas volt az életszínvonal, és a mai 
fogalmak szerint hihetetlenül nagy volt az ipari fejlődés üteme. Még a 9-10. osztá-
lyos tankönyv is megjegyzi (A. A. Kreder: Legújabb kori történelem: 1914–1945, 1994. 
Szponzor: Soros György): „1939-ben Németország adta a világ ipari termelésének 15%-
át.” Egy másik forrás azt közli: „1938-ban Németország elérte a világ ipari termelésének 20-
28%-át, s ezzel utolérte Nagy-Britanniát összes gyarmatával együtt”. [4.]

S hogy az olvasó ne gondolja, hogy jelentéktelen dologról van szó, újabb számokat idézek 
ugyanabból a műből. „1939-ben Németország a világ ipari termelésében 22% öntöttvasat, 24% acélt, 
17% kőszenet termelt, a műgumi és fémmegmunkáló gépek terén pedig tartósan az első helyen van.” [4.] 
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Két kérdést teszek fel az olvasónak. Ki tudott-e békülni azzal a helyzettel Nagy-Britannia, a világ 
vezető hatalma, hogy olyan konkurense van, mely a világ össztermelésének egyötödét adja és  
nemzetiszocializmust épít? Vajon érdekelt-e Németország abban, hogy háborút kezdjen azok-
kal az országokkal, amelyek a világ össztermelésének fennmaradó négyötödét produkálják?

A 9–10. osztályos történelemkönyv feladata, hogy megalapozza a tanulókban a történe-
lem megértését. Hogy ez miként történik, idézzük a könyvet. „1939-ben Németország rendelke-
zett a legerősebb hadsereggel Európában: 2,75 millió katona 10 ezer tüzérségi fegyver, 3200 tank, több 
mint 4000 repülőgép. 1939. szeptember 1-jén a 3280 tankból 1445 géppuskával volt felszerelve.” [16.] 
Hogyan kommentálhatnánk e sorokat? Szerintem úgy, hogy összehasonlítjuk más orszá-
gokkal és levonjuk a szükséges következtetéseket. „A nagyszerűen felkészített Vörös Hadsereg 
jelentős része a háború első hónapjaiban megsemmisült. E rövid idő alatt 5,3 millió katonát, tisztet és tá-
bornokot vesztett, sokan fogságba estek vagy eltűntek. A gyors visszavonulás miatt 5.365.000 hadköte-
lesből álló potenciális hadsereg maradt a németek által megszállt területen, akiket nem volt idő behívni.

1941-ben a Vörös Hadsereg 6.290.000 lőfegyvert vesztett el, mindez elegendő lett volna a Wehr-
macht felfegyverzésére. Ugyanezen idő alatt a Vörös Hadsereg 20.500 tankot vesztett el, ami elegendő 
lett volna a Wehrmacht öt hadseregének fölszerelésére. Ezek olyan minőségű tankok voltak, amilye-
nekkel a világ egyetlen hadserege sem rendelkezett. Ugyanebben az időben 10.300 repülőgép semmi-
sült meg, amely elegendő lett volna a Luftwaffe fegyverzetének teljes felújítására, akár többszörösen 
is! Ezen felül 1941-ben a németeknek semmilyen repülőgépük nem volt, mely egyenrangú lett volna 
az Il–2, P–2, JAK–2, JAK–4, JER–2, DB–3F, P–8 szovjet harci repülőgépekkel. A szovjet tüzérség a 
háború első hat hónapjában 101.000 ágyút és aknavetőt vesztett el. Ez elegendő lett volna, hogy a vi-
lág összes hadseregét felszereljék, méghozzá többszörösen! S ezek a világ legjobb típusú ágyúi, tarack-
jai és aknavetői voltak”. [17.] Franciaországnak 5000, a németekénél jobb tankja volt.

Amikor fegyverekről beszélünk, azokat nem elegendő csupán mennyiségi alapon jel-
lemezni. A Szovjetunióban a T–34-es és KV típusú tankokat 1938-ban rendszeresítették. 
A Wehrmacht úgy lépett hadba, hogy nehéz tankjai egyáltalán nem voltak. Az első hat 
„Tigris” típusú nehéztank 1942 augusztusában jelent meg. A tankönyvek nem kommen-
tálják, nem vetik egybe ezeket a számokat. A hivatalos történelem ilyen kifejezéseket 
használ fel „és ez az armada (horda, hadigépezet stb.) váratlanul (hirtelen, hitszegő mó-
don) megtámadta (lerohanta, behatolt, elözönlötte) a békés országokat”.

1941. június 22-ig a Wehrmacht nyolc, a Vörös Hadsereg pedig öt országot szállt meg. A politi-
kai tisztek és politikai tájékoztatók előadói a következő formában mutatták be a háború kezdetét:
– A katonák a nyári táborokban voltak, ezért nem volt velük a fegyverük;
– a németek váratlanul támadtak, ezért már az első órákban lebombázták a repülőtere-

ket, helyőrségeket és a békésen alvó városokat;
– nem volt elegendő időnk, hogy felkészüljünk a háborúra;
– a németek állig fel voltak fegyverezve, nálunk pedig három katonára jutott egy puska;
– a németeknek korszerű repülőgépeik voltak, nekünk pedig furnérból készült aeroplánjaink;
– nem volt elegendő tisztünk: hadnagyok vezették az ezredeket stb.

2008-ban ez a „dajkamese” már a következőképpen néz ki: A német fasizmus elleni harc bo-
nyolultsága abban állt, hogy olyan ellenféllel ütköztünk meg, amely majdnem egész Európa 
katonai és gazdasági potenciáljával rendelkezett. Olyan ellenség támadott meg minket, amely 
napok alatt egész államokat söpört el Európában. A burzsoá Lengyelország csak néhány hé-
tig tartotta magát. 1940. május 10-én a fasiszta Németország betört Franciaország területére, 
amely június 22-én kapitulált. Az ellenség velünk szemben is villámháborús győzelemre számí-
tott. A támadás időpontjában a hitleristák jelentős fölényben voltak: az alakulatok létszámában 
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1,8-szeres, a közepes és nehéz tankok tekintetében 1,5-szeres az új típusú harci gépekben 
3,3-szeres, ágyúkban és aknavetőkben 1,2-szeres” („Orenburg a nagy Honvédő Háborúban”).

Az említett „mesékben” ma már senki sem hisz, de információs évszázadunkban még mindig 
nincs teljes képünk az eseményekről. Egyedül a vörös parancsnokok dilettantizmusával nem le-
het megmagyarázni a teljes Vörös Hadsereg szétverését. Súlyosabbnak látszik a szovjet hatalom 
iránti gyűlölet: a kuláktalanítás, éhínség, terror, a büntetés árnyékában végzett rabszolgamunka 
a kolhozokban. A szovjethatalom most aratta le húszéves despotikus, népellenes politikájának 
gyümölcseit. Az ellenséghez történő átállásban sokan a bolsevizmus alóli felszabadulás egyetlen 
lehetőségét látták. A vöröskatonák úgy árulták el a szovjethatalmat, hogy nem tudták, mi vár rá-
juk a német oldalon, de a két rossz közül a kisebbiket választották. Úgy gondolom, hogy az 1,3 
millió katona, amely elárulta a szovjethatalmat, jelentősen hatott a Kreml háború utáni belpoliti-
kájára. A saját nép ellen folytatott terror érezhetően enyhült, kivéve az oroszországi németeket, 
akiket még további tíz évig a katonai parancsnokság ellenőrzése alatt tartottak.

Sok millió vöröskatona esett német fogságba. Ezek a katonák, akik leggyakrabban ön-
hibájukon kívül estek fogságba, ötven éven át magukon viselték a hazaáruló bélyegét. Az 
orosz állam 1995-ben rehabilitálta őket.

Az utóbbi években a világháború következő verziója kezdett népszerű lenni. Miután 
Sztálin befejezte a finn háborút, arra várt, mikor kezdi meg Németország az Anglia elleni 
„Oroszlánfóka” hadműveletet, mely jó jött volna ahhoz, hogy Sztálin hátba támadhassa 
Hitlert. De Németország nemhogy elvesztette érdeklődését az Anglia elleni háború iránt, 
hanem egyenesen békét akart kötni vele. Erre Sztálin július elejére tette át „Európa fel-
szabadítását”. Ha Hitler nem mért volna megelőző csapást a Szovjetunióra, akkor a „Vi-
lág proletárjai egyesüljetek!” feliratú zászló már 1941-ben a Reichstagon lobogott volna.

A vastag hazugság-réteg és félrevezető propaganda miatt lehetetlen válaszolni a kér-
désre: „Ki a bűnös a II. világháború kirobbantásáért?”. Számunkra csak az marad, hogy 
az ilyen esetekben szokásos általános kérdést tegyük fel: „Kinek volt hasznos a hábo-
rú, ki profitált belőle?” A válasz nem túl vigasztaló: Anglia és az Egyesült Államok. A 
Szovjetunió és Németország ugyanakkor hatalmas anyagi és emberi veszteségeket szen-
vedett. 1945-ben Angliát még győztesnek lehetett tekinteni, de a rá következő tíz év so-
rán elvesztette gyarmatait, tehát végül az egyetlen győztes az Egyesült Államok maradt.

A második világháború befejezése óta már hatvan év telt el, de ha bekapcsoljuk a 
televíziót, úgy tűnik, hogy a háború még csak tegnap ért véget. Németországnak ál-
landóan eszébe hozzák a múltját, az amerikaiak pedig diktálnak az európaiaknak, a 
világ milyen „forró pontjára” irányítsák csapataikat.

A nagyközönség és az iskola számára írt történelemben a második világháború a 
nürnbergi perrel fejeződik be, ahol néhány tucat katonai és civil személyt bűnösnek mi-
nősítettek. A bűnösökről nagyon sokat írtak, és ez csökkenti a dolog hitelességét. A bí-
rákról viszont nagyon keveset írtak, ami növeli az érdeklődést. A világ vezető hatalmai 
nagyon szerények, nem szeretnek magukról sokat beszélni. Vegyük az Egyesült Államo-
kat – ki tudja, hány politikai tájékoztatót hallgattam életem során az átkozott amerikai 
imperialistákról. Akkor valósággal sajnáltam őket és még szimpatikusak is voltak szá-
momra. De ha jobban odafigyelünk az imperialisták egyéb dolgaira, akkor úgy tűnik, 
Nürnbergben több padot kellett volna felállítani a vádlottak számára.

Gondoljanak bele! Az amerikai kontinens elfoglalása során több millió őslakos indi-
ánt pusztítottak el; az amerikai bankárok finanszírozták Oroszországban a forradalmat, 
és mi még mindig nem értünk végére a számolásnak, hogy felmérjük emberi vesztesége-
inket. 1930-ban háború volt Kínában, amit az amerikaiak finanszíroztak. Ez is 20-30 millió 
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áldozattal járt. A második világháborúban az amerikaiak sok európai ország aranykészle-
tét vitték magukkal, „megőrzésre”. Az angolok rengeteg vért ontottak ki gyarmataik elfog-
lalása és kizsákmányolása során, továbbá hosszú éveken keresztül foglalkoztak rabszolgák 
összefogdosásával s Amerikába szállításával. Kegyetlenül kizsákmányolták gyarmataikat, 
rengeteg felkelést vertek le. De mindez már régen volt, és 1945-ben már ők az az elismert 
demokratikus országok. Az amerikaiak és az angolok kiadták a Szovjetuniónak a németek-
hez átállt vlaszovistákat. Harmadukat azonnal agyonlőtték, a többiek 25 év büntetőtábort 
kaptak. Kiadtak 200 ezer ukrajnai németet. Kiadták a polgárháború és a II. világháború ko-
zákjait. Közülük 1945 júniusában 37 tábornokot, 2605 katonatisztet és 29.000 közkatonát 
öltek meg, az úgynevezett keleti légiók katonáit. 1945-ben 5,2 millió embert repatriáltak.

Térjünk vissza a hadifoglyokhoz. A német hadifoglyok visszatértek Németországba, 
pontosabban a megszállt zónák egyikébe, de ezzel csak nőtt nehézségeik száma. A vá-
rosok romokban hevertek, az üzemek és gyárak nem működtek, hatalmas volt az élel-
miszerhiány. A háború utáni Németországban éhen haltak száma több millió volt. „A 
szovjet csapatok Kelet-Németországba érkezésekor bosszúból 1,4 millió civilt öltek meg.” [18.] 
1945-öt a média a hitleri zsarnokság alóli felszabadulás évének tekinti, de vajon hogy lát-
ják az egyszerű emberek a számukra tankokkal hozott „demokráciát”.

Kétmillió nőt erőszakoltak meg, közülük 240.000 nő meghalt és több tízezren kö-
vettek el öngyilkosságot. Összehasonlításul, a Wehrmachtban a nemi erőszakért a vét-
keseket falhoz állították és agyonlőtték. A szövetséges csapatok parancsnoksága nem 
próbálta megállítani az erőszakhullámot, mivel ez része volt a megsemmisítés és demo-
ralizálás stratégiájának. 12 millió német férfiból hadifoglyot csináltak, és kényszermun-
kára vitték. Ezenkívül a szovjet katonai parancsnokságok az utcákon összefogdosták a 
nőket, vádakat kreáltak ellenük és Szibériába vitték őket erdőt irtani.

3,2 millió német katona halt meg a szövetségesek lágereiben: Szibéria koncentráci-
ós táboraiban, az amerikaiak rajnai lágereiben és a franciaországi Obhutban. A hadifog-
lyokból ütlegeléssel, éheztetéssel csikarták ki a kívánt vallomásokat, majd különböző 
időtartamokra ítélték el őket. Németország megsemmisítésének tervét a hidegháború el-
kezdődése miatt csak részben valósították meg. 1946-tól az 1950-es évekig Németország-
ban, békeidőben, az éhségtől és a hidegtől 5,7 millió civil lakos halt meg.

James Basqe kanadai történész kutatásai során a következő eredményekre jutott: „A hábo-
rú után Németország 1,4 millió hadifogoly, 2,1 millió száműzött s 5,7 millió megfagyott ember életével 
fizetett”. A koncentrációs táborokról szóló könyvekben és filmekben az olvasók és nézők ter-
mészetesen láttak fényképeken csontsovány embereket, valamint éhhalát szenvedett hulla-
hegyeket (ilyen csontvázak voltak a szovjet lágerekben is, de fényképeket nem láttunk róluk).

1945 tavaszán az amerikai légierő megbénította Németország közlekedési hálózatát. A váro-
sok romokban hevertek, leállt a gépkocsi- és vasúti forgalom. Megszűnt a városok élelmiszerrel 
történő ellátása, megkezdődött az éhínség és kiütéses tífuszjárvány kezdődött. A hadifogolytá-
borokban katasztrofális helyzet alakult ki, annyi ember halt meg az éhségtől és betegségektől, 
hogy nem győzték őket eltemetni. Ezek a szörnyű felvételek 1945 tavaszán készültek.

1945 előtt egy hadifogoly napi 2000 kalóriát kapott. Már a békeidőben, a háború 
befejezése után Németország polgári lakossága napi 1000 kalóriát kapott az amerika-
iaktól, Olaszországban pedig 600 kalóriánál is kevesebbet.

Németország elvesztette területének egyharmadát, melyről 17 milliós lakosságot 
üldöztek el. Erről döntött Churchill, Roosevelt és Sztálin a jaltai konferencián. Sztálin, 
mint tudjuk, diktátor volt. De akkor minek nevezzük a többi ismert nyugati demokra-
tát, akik számára kellett volna, hogy valamit jelentsen a nép akarata.



A háború következményei

139

Az üldöztetés során 3,3 millió ember halt meg, többségükben nők és gyermekek. A „fel-
szabadított németek” minden magán- és közösségi tulajdona a szövetségesek zsákmánya 
lett. Leszerelték a gyárakat és üzemeket. A tiszti állománynak lehetősége volt, hogy a lo-
pott holmit vasúti kocsikban küldje haza. Németországban betiltották a tudományokat, a 
szövetségesek a tudományos kutatókat saját laboratóriumaikba vitték. A tömegtájékoztatá-
si eszközök szigorú ellenőrzés alatt álltak. Újságok és rádióállomások működtetésére csak 
azok kaptak engedélyt, akik a nemzetiszocializmus időszakában külföldön tartózkodtak.

Hogy a „nemzetiszocializmust” kitöröljék az emberek tudatából, megkezdődött az emberek 
átnevelése. Az általános iskolától kezdve azt sugalmazzák az embereknek, hogy bűnösök, hogy a 
külföldieket szeretni kell stb. A németeket másodosztályú polgárokká tették saját hazájukban. Egy 
újabb érdekes megnyilatkozás Winston Churchill, Anglia miniszterelnöke memoárjaiból: „Német-
országot a nemzetiszocialista rendszer nélkül is szét kellett volna verni”. („II. világháború, első kötet”)

A szövetségesek nem tudtak egyezségre jutni a Németország feletti győzelem kérdésé-
ben, ezért mindegyik megírta a maga történelmét. Churchill értelmezésében ez a következő 
volt: „A II. világháború döntő pillanata az el-alameini csata volt (az afrikai hadszíntéren lezajlott üt-
közet, melynek során a brit csapatok vereséget mértek Rommel hadtestére). Anglia fő szövetségesei – az 
USA és a SZU (melyeket Churchill a Hitler-ellenes koalícióban egyesített) – a szövetséget további kato-
nai »izmokkal« erősítik, ami lehetővé teszi számára a fasiszta fenevad visszaűzését barlangjába.” [19.]

Az angoloknak és az amerikaiaknak hosszú éveken át azt sugalmazták, hogy a nor-
mandiai partraszállás eldöntötte a háború kimenetelét, és ezért „mi győztünk”. Hasonló 
példát hozhatunk a szovjet időkből, amikor a Sztálingrádért folytatott döntő csatát úgy-
mond egy fontosabb csatával, a „Kis Földért” folytatott összecsapással helyettesítettek, 
ahol L. Brezsnyev ezredes párttagsági könyveket osztogatott.

Számomra úgy tűnik, pontosabb leírást kapunk az eseményekről, ha a propagandát sta-
tisztikával helyettesítjük. „Mivel Németország veszteségeinek 75-80%-át a Keleti fronton szenvedte 
el, a szövetségesek ennek megfelelően a Wehrmacht katonáinak 20-25 százalékát tették harcképtelen-
né. Mi több, mivel Nagy-Britannia mindössze 28 hadosztályt vetett be (az amerikaiak 99, a SZU 400 
hadosztályt). Tehát Anglia konkrét részaránya a győzelemben körülbelül 5-6%-ot tesz ki. A briteknek, 
akik úgy gondolják, hogy »mi megnyertük a háborút« ezen kissé el kell gondolkozniuk”. [19]

Az I. világháború kimenetelét 2 millió amerikai katona Európába történő átdobá-
sa döntötte el. A II. világháborúban az amerikaiak szintén megjelentek a „győzelmi” 
torta „felszeletelésén”, de már sokkal nagyobb „étvággyal”.

Mit kaptak az oroszországi németek ettől a háborútól? A Volgai Német Köztársa-
ságot likvidálták, az állam elvette házaikat és vagyonukat. A katonai parancsnokság, 
a komendatura megszüntetése után 50 évvel, nincsenek adataink az elesett oroszor-
szági németekről, valószínűleg nem is lesznek. Ha a munkatáborokról, meghaltakról 
vannak is adatok, és, ami teljesen reális, ezeket meg is lehet kapni, akkor a szibériai és 
kazahsztáni falvakban meghalt németekről ez gyakorlatilag lehetetlen.

Milyen elképzeléseim voltak gyermekkoromban a családról? A német családokban min-
den egyszerű volt: voltak a szülők és a gyerekek. Számomra természetes volt, hogy a német 
családokban a család két nemzedékből áll. Szomszédaink és ismerőseink (Kiszelman, Paul, 
Gejnc, Kajl stb.) családjai pontosan ilyenek voltak. Az oroszoknál és tatároknál ezenkívül még 
ott voltak a nagymamák és nagypapák, ami szintén természetes volt. Úgy gondoltam, más nem-
zetiség, más családszerkezet. Ezt az egyszerű és arányos szerkezetet törte meg a Stork család, 
ahol megvolt a harmadik nemzedék is, és apám úgy szólította őket, hogy „Andreasz” bácsi és  
Ottilia” néni. Később ezt a jelenséget úgy magyarázták nekem, hogy Anton község korábbi la-
kóinál a nagypapák és nagymamák éhen haltak és Krasznojarszki területen nyugszanak.



Anton – Oktyabrszkij – Berlin

140

A meghaltak számát más módszerrel is meg lehet kapni. „Hogy megmaradjunk a 
reális történelmi talajon, felidézzük azt, ami a hivatalos statisztikában ismeretes: Az 1939-
es népszámlálás szerint a SZU-ban 1 millió 430 ezer német élt (l941-ben – 1,5 millió), az el-
ső, háború utáni népszámláláskor pedig, 1959-ben – 1,6 millió. Ez mindössze egyet jelenthet: 
mindazok, akik majdnem 20 év folyamán (!), vagyis 1941 és 1959 között születtek, alig vannak 
többen, mint a háborúban és a háború utáni években meghaltak”. [15.]

A „Második Baku” építésének időszakában kezdték szabadon engedni az embereket a 
közeli járásokból és falvakból. A faluból bekerülni a városba, szerencsének és sikernek számí-
tott. A parasztok megtartása a falvakban a személyi igazolvány segítségével történt. Csakis 
személyi igazolvány segítségével lehetett munkahelyen elhelyezkedni vagy munkásszállásra 
bejutni, a falusi embereknek pedig nem volt igazolványuk. Ma már nehéz elképzelni, hogy 
egy falusi ember nem utazhatott el valahova, nem ülhetett repülőre, nem szállhatott meg egy 
szállodában. Őket nem elég másodosztályú embereknek nevezni, ők akkor jobbágyok voltak.

Lehet, hogy a következő vélemény túlzásnak tűnik, de én sokszor hallottam. „Jó, hogy volt 
háború! Azelőtt mi úgy éltünk a Saranszki járásban, hogy csak fenyőfafáklyánk meg petróle-
umlámpánk volt. Most viszont a városban gáz, villany és vezetékes víz van”. Csak a fiatalok 
tudtak beköltözni a városba. Azok a fiatalok, akik beiratkoztak a városi szakiskolákba, el tud-
tak helyezkedni a városi cégeknél. A leszerelt katonák is a városban maradtak. Hála az „Ok-
tyabrszkiji olajmunkás” hirdetéseinek, a leszereltek számára nagy volt a munkahelykínálat.

Ha visszaemlékezünk Hegel német filozófusra, akkor látjuk, hogy bármely dolog, jelen-
ség egyaránt rendelkezik pozitív és negatív tulajdonságokkal. A háború nemcsak éhínség, 
rombolás és embermilliók halála, hanem egyúttal hatalmas ugrás a technika és a technikai 
fejlődés számára. Épp hogy csak befejeződött a háború, s az „Uralmas” tröszt máris új típusú 
fúróberendezéseket szállít az olajipar számára. A fából készült fúrótornyok korszaka lejárt.

Megjegyezzük, a háború előtt a német tudomány ötven évvel megelőzött minden más 
tudományt. Amikor a szovjet és amerikai hadsereg német területre lépett, megkezdte a gyá-
rak, berendezések és technológiák hazaszállítását. Az ipari kölcsönzés ilyen mintadarabja-
it látni lehet Berlinben, a Műszaki Múzeumban. Ha a régi személyautók során haladunk 
végig, az ember akaratlanul is megáll a háború előtti „Opel Kapitän” előtt. Kakaóbarna 
műanyag motorháztető, az utastérben pedig ugyanolyan színű óra, rádió és fogantyúk. 
De hiszen ez a mi „Moszkvicsunk!” A régi tv-készülékek sorában ott látható a számunk-
ra félelmetesen ismerős „Leningrád T 12” modell is. A táblán az olvasható, hogy 1955-ben 
a készüléket a SZU-ba szállították a jóvátétel kapcsán (Berlinben már 1935-ben rendsze-
res tv-műsort közvetítettek). Na de hogy is van ez? Mihail Rogyin Oktyabrszkij városából 
1945-ben katonaként részt vett a „Telefunken gyár” lebontásában, amit később a Baltikum-
ban szereltek össze. Mindent leszereltek, még a villanydrótokat is, tíz év múlva pedig már 
olyan tv-készülékeket gyártottak, amelyek jobbak voltak a hazai német „Rekordoknál”.

A 70-es években Moszkva környékén már telemetriát alkalmaztak az irányított elektro-
mos fúrásban. Viktor Gofman, aki akkoriban a Turkmenyevóban gyártott elektromos fúró 
berendezés telemetrikus egységét javította, azt mondta nekem: „Ez az ország legjobb gyára. 
Főleg az űrtechnika számára gyárt berendezéseket. A telemetria kiválóan működik az űrben, 
nálunk viszont javítástól javításig 30-40 óra telik el. A telemetrikus műszer 16 méterrel az ék-
fúró fölött van, ahol olyan nagy a vibráció, hogy a tranzisztor belsejében elszakad a szilícium. 
E fogyatékosság ellenére ez volt a világ legjobb műszere. Japán és más fejlett országok is vá-
sároltak belőle. Kizárólag ennek a telemetrikus műszernek köszönhetően sikerült megszün-
tetni a Kola-félszigeten, 9000 méter mélységben a szuper mély fúrólyuk görbületét.”



A háború következményei

141

Miért alkalmaztam ilyen nagy kitérőt? Azért, mert a kutatás kezdeteit 180 német mér-
nök és technikus végezte, akik 1945-től 1955-ig az űripar fejlesztésén dolgoztak. Helmut 
Gröttrup, Werner von Braun egykori helyettese volt a V–2 rakéták irányító berendezé-
sének a szerzője és kidolgozója. Gröttrup nem akart Amerikába menni, amit azzal indo-
kolt, hogy a családjával Németországban akar maradni. Azonban váratlanul családostul 
Moszkva-környéken találta magát, ahol kinevezték egy kutatóintézet igazgatójának (lehet, 
hogy a hófedte Moszkva-környék éghajlata jobban tetszett neki, mint a napfényes Kalifor-
nia). A Szovjetunió neki köszönhetően jutott hozzá az interkontinentális rakétákhoz, vala-
mint ennek nyomán a kapitalista országok elismeréséhez. A hivatalos történelem számára 
elveszett az az érdekes tény, hogy az első kozmikus rakétákat Peenemünde szigetéről lőt-
ték fel még 1943-ban. Nekem úgy tűnik, mindez azért van, mert ezek német rakéták voltak.

Egyik földim, aki Orenburgból jött ki Németországba, beszélgetés közben azt mond-
ta nekem, hogy a történelem, ezen belül pedig a háború története nagyon zavaros dolog, 
s nem tudnám-e neki pár szóban elmagyarázni az egészet. Gondoltam, hogy az egyetlen 
jó megoldás, hogy úgy lehet elmondani neki a történelmet, ha családja történetét össze-
kapcsoljuk a háborúval s annak eredményeivel:

„Százhúsz évvel ezelőtt őseid az orenburgi kormányzóságban a Molocsnaja folyó 
mellett földet vettek nagyapádnak. A világ vezető nagyhatalma, Anglia aggódott Orosz-
ország és Németország gyors fejlődése miatt, összeveszítette őket, akik elpusztították 
egymást. A zsidó bankok megfinanszírozták a forradalmat, és nagyapád olyan »népi« 
kormányt kapott, amely elvette a földjét. Ettől a pillanattól kezdve nagyapád rabszolga 
lett: nem saját maga, hanem Lenin bácsi számára dolgozott.

A harmincas években ugyanezek a bankok megszervezték a világválságot, és fillérekért föl-
vásárolták a német ipart. Válaszul Németország lakossága a választásokon a nemzetiszocia-
lista munkáspártra szavazott, melynek programjában az állt, hogy a zsidókat ki kell szorítani 
Németországból. Hitler belefogott a választók akaratának végrehajtásába. A világ zsidósá-
ga pénzügyi háborút indított Németország ellen, de ez nem befolyásolta a német ipar gyors 
növekedését. Anglia újra tervbe vette a konkurens eltávolítását. 1939. szeptember 3-án Ang-
lia, Franciaország és gyarmataik hadat üzentek Németországnak. Mindehhez ürügyként szol-
gált, hogy Németország behatolt Lengyelországba, ahol a lengyelesítés eredményeként rövid 
idő leforgása alatt 558 ezer németet öltek meg. A francia hadsereg és az angol expedíciós had-
test szétverése után Németország kísérletet tett, hogy békét kössön Angliával, de ez nem veze-
tett eredményre. Időközben a keleti határon megjelent a 4 milliós Vörös Hadsereg, ezért Hitler 
kénytelen volt megelőző csapást mérni a SZU-ra. Újra, csakúgy, mint 20 évvel korábban, rátá-
madtak az Antant országok. A hadműveletek eredményeit ismered.

1941-től 1956-ig édesapád be volt zárva egy faluban, ahol csak a kolhozmezők határai 
között mozoghatott. 1956 után édesapáddal elutazhattál Orenburgba, de nem ülhettetek 
repülőre, nem szállhattatok meg egy szállodában, mert nem volt személyi igazolványo-
tok, s arra sem volt lehetőségetek, hogy azt megkapjátok.

Nem tudom, kié most az a föld, amit elvettek nagyapádtól. A föld mélye, ahol nagy-
apád egykori földje van, ma a British Petroleumé. Ez jó ok arra, hogy átgondoljuk, ki 
nyerte meg a II. világháborút. Amikor kiutaztál Németországba, naivan azt hitted, hogy 
otthon vagy. Kapcsold be a tv-t: minden este arra biztatnak, hogy menj Kanadába, Ar-
gentínába, a Dél-afrikai Köztársaságba stb. (Ideje előkészíteni a lakást 20 millió afrikai 
számára). Egyelőre csak biztatnak, később majd megteremtik a szükséges feltételeket. 
Nos, megpróbáltam röviden beszélni a háborúról és annak következményeiről”.
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Néha nyilvánosság előtt arról beszélek, hogy Németország egy megszállt ország, és 
akkor a szemrehányások tömegét zúdítják rám. A skála meglehetősen széles, kezdve az-
zal, hogy „hol láttál te megszállókat és milyen az egyenruhájuk?”, és befejezve azzal: „a 
Szovjetunió megnyerte a háborút, de ott rosszabbul éltünk, mint itt”. Azok az érveim, mi-
szerint amerikai megszálló csapatok vannak az országban és nincsen békeszerződés a 
győztesekkel, általában nem járnak sikerrel. De azt, hogy Németországot elárasztották a 
külföldiek, akik „gazdagítják a német kultúrát”, a korrupt sajtó mindennapi viselkedése, 
amely Amerika érdekeit szolgálja, valamint az agresszív támadás minden ellen, ami né-
met, ezek megnyugtatják az embereket, és elkezdenek egyetérteni, hogy kormányunk te-
vékenysége szemmel láthatóan nem szolgálja a németek érdekeit. Hogy tudna a német 
sajtó fellépni az oroszországi gáz ellen? Megértem a lengyeleket, akik azt akarják, hogy 
a gázvezeték az ő területükön menjen végig, és arra „ráakaszkodva” nyomást gyakorol-
janak Moszkvára, ezért a lengyelek ellenzik, hogy a gázvezeték a tengerfenéken menjen 
végig. Ha a német sajtó ellenzi a gázvezetéket, akkor semmibe veszi az ország érdekeit. 
Milyen gyorsan eltávolították kancellári posztjáról Schrödert, amikor „nem úgy táncolt, 
ahogy az amerikaiak fütyültek”, nem volt hajlandó részt venni az iraki kalandban, és nyílt 
oroszbarát politikát kezdett folytatni. Ez az eset sokaknak felnyitotta a szemét, s fényt ve-
tett arra, kik Németország igazi gazdái. Németország és Oroszország szövetsége, mind a 
múlt században, mind pedig napjainkban, radikálisan megváltoztathatja a világ helyze-
tét és letaszíthatja a világ vezetőjét az Olimposzról. Washingtonban mindezzel nagyon is 
tisztába vannak, ezért hatalmas pénzeket költenek arra, hogy egymásnak ugrasszák ezt a 
két országot. A Poznerek, Szvanidzék és a hozzájuk hasonló médiaszemélyiségek révén 
az orosz televízió befeketíti Németországot és Oroszországot. A német médiának még en-
nél is egyszerűbb nemzeti viszálykeltést folytatnia, hiszen a gazdái mindenhatóak. Ma az 
USA diktálja a németeknek és az oroszoknak, hogy számukra ki a barát és ki az ellenség.
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Ezt a dátumot minden oroszországi német jól ismeri. Ezen a napon fejeződött be az 
oroszországi németek majdnem tizenöt éves megaláztatása.

Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének 
Rendelete

a különleges rendeltetésű lakóhelyeken élő németek és családtagjaik
jogi korlátozásának megszüntetéséről

Figyelembe véve, hogy az ország különböző körzeteibe kitelepített különleges rendeltetésű né-
met telepeseket és családtagjaikat érintő fennálló jogi korlátozások a továbbiakban nem minősül-
nek szükségesnek,

a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége határozatba foglalja:

1. Törölni kell a különleges rendeltetésű település nyilvántartásából és fel kell szabadítani a 
Belügyminisztérium adminisztratív felügyelete alól azokat a németeket és családtagjaikat, akiket a 
Nagy Honvédő Háború idején, valamint azokat a szovjet állampolgár németeket, akiket Németor-
szágból történő repatriálásuk után különleges rendeltetésű telepekre küldtek.

2. Megállapítandó, hogy a németeket érintő, különleges rendeltetésű településekre vonatkozó 
korlátozások megszüntetése nem vonja maga után a kitelepítésükkor elkobzott vagyon visszaszol-
gáltatását, továbbá a kitelepítettek nem jogosultak visszatérni azokra a helyekre, ahonnan kitele-
pítették őket.

Moszkva, Kreml
1955. december 13. [43.]

Miután megrágalmazták őket az ellenséggel történő együttműködéssel, kitelepí-
tették őket, családjaikat szétszakították és koncentrációs táborokba vitték – a volgai 
németekre kiterjesztették a katonai parancsnokság („komendatura”) intézményét. 
Majdnem 15 éven keresztül nem léphették át a város határát katonai parancsnok en-
gedélye nélkül. Miután az oroszországi németeket felszabadították a munkaszolgá-
lat alól, külön nyilvántartásba vették őket, különleges rendeltetésű telepesek lettek.

1948. november 26-án a Szovjetunió Legfelső Tanácsa ismertette határozatát a né-
metekkel: végleges kitelepítés, a kitelepítés helyéről való szökésért 20 év kényszermun-
ka. Adenauer 1955. szeptemberi moszkvai látogatása után a világ tudomására jutott az 
oroszországi németek végleges kitelepítése eredeti lakhelyükről.

1948-ban Oktyabrszkijban tizenegy tehéncsorda volt. Apám is vett magának egy tehenet. 
A különleges rendeltetésű kitelepítettek tehenei mindennap átléphették a város határait, az 
operatív meghatalmazott nem gördített ez elé akadályt. De ahhoz, hogy a tehén gazdája le-
kaszálja a füvet és hazavigye a szénát, engedélyt kellett kapnia a katonai parancsnoktól. Ért-
hetetlen okoknál fogva a katonai parancsnok egyeseknek engedélyt adott, másoknak nem. 
Utóbbi esetben a szénát meg kellett venni, ami nagyon drága volt. A katonai parancsnok en-
gedélye nélkül nem vethettünk krumplit, nem látogathattuk meg Kandriban a fivérünket.

Tíz évvel a háború befejezése után (1955. március 10-én) a különleges rendeltetésű 
telepesek visszakapták személyi igazolványukat, amitől 1941-ben fosztották meg őket.
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1955. szeptember 1-jén első osztályos lettem a 12-es számú iskolában. Az iskola mel-
lett laktam, szívesen jártam az órákra, órák után pedig az iskolaudvarban töltöttem az 
időt. Este az igazgató, Torgasov Georgij Andrejevics (többségünk számára az igazságos 
tanító példája), az iskolaudvarból hazaküldött bennünket, hogy másnapra megcsináljuk 
a házi feladatunkat. Szeptember közepén a tanító néni kihirdette, hogy kirándulást te-
szünk az Urusszui Hőerőműhöz (a várostól 12 km-re). A megadott napon egy „Škoda” 
autóbuszba ültették mind a három első osztályt. A gyerekek boldogok voltak: új autó-
busz, kirándulás, s az a mágikus szó, hogy „villanyerőmű”.

De a gyerekek egy része ott maradt az iskolában. Nekik nagyon fontos feladatot adtak 
– a könyvtárban kellett rendet csinálni. Amint önök már kitalálták, ezek a gyerekek néme-
tek voltak. Amikor apám hazaérkezett a munkából, elsőként a kirándulásról kérdezett. El-
kezdtem neki magyarázni, hogy nagyon fontos feladatot kaptam. Apám félbeszakított és 
anyámhoz fordult: „Én kém vagyok és diverzáns, ezek most ebből a hétéves gyerekből is 
kémet csináltak”. Akkor nem értettem apám elkeseredését, és különösebben nem tört le. 
Amikor sok évvel később kirándulást vezettem az Urusszui Hőerőműhöz, megkérdeztem 
a német származású főmérnököt, miféle titkaik vannak, hogy akkor gyerekként nem en-
gedtek oda. Azt válaszolta  „A legnagyobb titkunk akkor is, most is az elavult berendezés”.

Házi feladataim ellenőrzésében szüleim az orosz nyelvre helyezték a hangsúlyt. Nem 
azért, mert rossz voltam belőle, hanem mert bátyámnak korábban konfliktusa volt az 
orosz szakos tanárnővel, Harceva Nyina Ivanovnával. Amikor az órán csínytevésével a 
bátyám kihozta a béketűréséből, a tanárnő így kiáltott fel: „Ej, te német!” Válaszul a bá-
tyám hozzávágta könyvekkel teli táskáját. Ekkor a „harctéren” megjelent Anna Ivanov-
na Jevszejeva osztályfőnök, aki nem hagyta, hogy elmérgesedjen a helyzet, elsimította a 
konfliktust. Így ismertem meg a nemzetiségi kérdés részleteit és sajátságait.

N. Hruscsovnak Sztálin személyi kultuszát leleplező híres beszéde után (1957. március) az 
üldöztetésnek kitett népek engedélyt kaptak, hogy visszatérjenek korábbi lakhelyükre, kivéve a 
németeket és a krími tatárokat. A helyváltoztatás szabadsága korlátozott visszaadásának köszön-
hetően Oktyabrszkijba sok német érkezett Ukrajnából. Ezeket Németországból az ércbányákba és 
szibériai erdőirtásra vitték és tízéves kényszermunka után megajándékozták őket a szabadsággal.

És eljött az idő, amikor az oroszországi németek is megkapták a „szabadságot”. Ennél 
a „szabadságnál” szeretnék egy kicsit elidőzni. Az oroszországi németektől elvették há-
zukat, vagyonukat, kompakt élőhelyüket, köztársaságukat. A vagyont meg lehet szerez-
ni, de az egy tömbben történő együttélés megtiltása egyet jelen az asszimilációval és az 
anyanyelv elvesztésével. Az oroszországi németeknek megtiltották, hogy visszatérjenek 
oda, ahonnan kitelepítették őket, és azokba a városokba, melyek nevét egy hosszú lista 
tartalmazta. 1981-ben Antonban lakott ugyan néhány német család, de nem volgaiak, ha-
nem altajiak. A Leningrádból kitelepített németek két ok miatt nem települhettek vissza: 
a város kitelepítési hely volt, valamint szerepelt a tiltott városok listáján.

A németek megkapták a munka és a tanulás szabadságát, kivéve a hadiüzemeket és 
bizonyos tanintézeteket. 1957-ben a „Pravda” kiadónál megalapították a „Neues Leben” 
országos napilapot. „Micsoda megtiszteltetés!” – mondhatná valaki. „Micsoda kont-
roll!” – mondhatná valaki más. Több mint negyed évszázad során ezen újság hasábja-
in semmit sem közöltek a németek történetéről, semmit a volgai német köztársaságról, 
a lágerekről, a kényszermunkásokról. A hangsúly végig a kolhozföldeken és gazdasá-
gokban szervezett szocialista versenyeken volt. Mégis sokan járatták, hiszen az újságot 
anyanyelvünkön írták, és a humor az utolsó oldalon nagyon gyakran tájszólással íródott.



1955. december 13.

145

A németek megkapták a szabad vallásgyakorlás jogát is. Hogy is nézett ki ez a szabad-
ság a gyakorlatban Oktyabrszkijban, megpróbálom példákon bemutatni. Az Oktyabrszkij-
ban lakó németek többsége luteránus volt, mintegy 5%-uk pedig katolikus. Az 50-es 60-as 
években titokban tartották meg az istentiszteleteket, miközben állandóan váltogatták a szín-
helyeket. Sok volt az istenhívő, következésképpen sok volt a gyülekezet is. Legelőször egy 
luteránus gyülekezet alakult meg, melyet Ivan Kondratyjevics Baumgertner (szül. 1899), 
Anton falu szülötte vezetett. Korábban a tagili lágerben volt kényszermunkás.

A luteránusok Fridrih Baumgertner, Emilia Moh és mások házában tartották az istentiszte-
leteket. Minden gyülekezetben voltak beépített informátorok, akik a szerveknek besúgták az 
istentisztelet helyét és idejét. A szervek képviselői megjelentek az istentiszteleten, elkoboztak 
minden nyomtatott irodalmat, és megparancsolták, hogy az emberek menjenek haza. A hívők 
később már nem vittek magukkal könyvet, csak papírlapra másolt szövegeket; ezek alapján zaj-
lott az istentisztelet. A szervek képviselői a papírlapokat széttépték, elkobozták és nem adták 
vissza. Az első istentiszteleteket különböző helyeken más és más prédikátorok tartották. Kisebb 
csoportokban gyülekeztek, ami nem volt annyira feltűnő. Vasárnaponként a város különböző 
pontjain fekete azsúr ruhába öltözött asszonyokat lehetett látni, amint istentiszteletre siettek.

2005 decemberében Berlin Marienfelde nevű kerületében Oktyabrszkij város vallási ak-
tivistáinak ismerős neveit lehetett hallani. Gotfried Martens luteránus lelkész gyászisten-
tiszteletet tartott, eközben a KGB-ügynökök viselt dolgairól is beszélt, amit az elhunyt átélt. 
Fridrih Paul több mint harminc évig volt Oktyabrszkijban a luteránus gyülekezet prédi-
kátora. Muszin KGB-tiszt házkutatásokat tartott, büntetést szabott ki, fenyegetett, állandó 
nyomást gyakorolt rá. Egyszer, a soron lévő házkutatást követően Muszin elvette az összes 
egyházi könyvet és kárörvendően mondta: „Könyvek nélkül nem tudsz prédikációkat tar-
tani”. Gyors választ kapott: „A hitem nem könyvekben van, hanem a szívemben, a hitemet 
nem tudod elvenni”. Pár hónap múlva Muszin nem azért hozta vissza a könyveket, mintha 
meggondolta volna magát, hanem azért, mert egy kollektív levél, melyet egy közeli faluból 
adtak fel (az Oktyabrszkijból küldött leveleket ellenőrizték, szükség esetén megsemmisí-
tették), elérte a megfelelő moszkvai címet. Muszin cselekményei törvényellenesek voltak.

A vallási könyveket illetően akkoriban létezett egy szabály: az 1917 után Oroszországban 
vagy külföldön kiadott könyvek szovjetellenes irodalomnak számítottak. Ezeket elkobozták, a 
könyvek tulajdonosát pedig megbüntették, ami a szabadságvesztésig terjedt. Az 1917 előtti kiad-
ványok a családban maradhattak. Ma már a Muszin-féle cselekmények legálisak, ezzel a vámha-
tóság foglalkozik. A régi könyvek az állam tulajdonát képezik, ezeket tilos az országból kivinni.

A KGB munkatársai „személyes beszélgetéseket” is folytattak. 1964-ben Alekszandr 
Grebet egy istentiszteleten letartóztatták és bekísérték a rendőrségre. A nevelőmunka 
egyetlen mondatból állt: „Ha még egyszer istentiszteletre mész, lecsukatunk!” Alek-
szandr csak 1988-ban kezdett újra istentiszteletre járni.

1989-ben a luteránusok és a baptisták hozzáfogtak egy elhagyatott épület felújításához, 
amely a „Barátság” park tulajdonában volt. Amikor az épületet felújították, rögtön előke-
rült a tulajdonos, s el akarta adni. 1990 elején a „Vidergeburt” városi szervezet, az építési 
osztály, a „Szovjetszkaja Baskíria” napilap és mások a felújított épületet megvédték a lute-
ránus gyülekezet számára. A gyülekezet abban az időben nagyon erős volt és más hívők-
nek is segített. 1990-ben Alekszandr pópa 3000 rubelt kapott az orosz templom számára, 
a Turkmenyevóban lévő mecset szintén 3000 rubelt támogatásban részesült. Ma, amikor 
a németek 2/3-a Németországba távozott, a luteránus gyülekezet ismét nehézségekkel 
küzd. Újra erősödik a nyomás, és valakinek megint nagyon megtetszett az adott telek.
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A ’70-es években sokat írtak a baptistákról. Tudvalevő, hogy a baptisták természe-
tes vizekben keresztelkednek. Az „Oktyabrszkiji Olajmunkás” a következőképpen írja le 
a keresztelkedést: „Bauman behajtja az embereket a folyóba, akik megbetegszenek, és a 
következő napon táppénzre mennek”. A Bauman elleni hajtóvadászat meglehetősen so-
káig tartott, és másfél évi szabadságvesztéssel fejeződött be. A tilalmakat és hajtóvadásza-
tot Burcev V. N., a városi pártbizottság ateista politikáért felelős munkatársa szervezte és 
folytatta, aki később iskolaigazgató, majd művelődési osztályvezető lett. Ismerőseim mon-
dogatták nekem: „Ne bántsd, rendes pasas!”. Semmi bajom Burcev polgártárssal, nem va-
gyok a bírája. Viszont miközben a párt politikáját folytatta, másfél évre börtönbe csukatott 
egy embert. Vajon miért? Azért, mert Istenhez fohászkodott és nem Lenint dicsőítette? Mi-
ért vették el tőle háborús kitüntetését? Attól, hogy a városi pártbizottság meghozta dön-
tését, Benjamin Bauman nem szűnt meg bizonyos történelmi események résztvevőjének 
lenni. Német létére úgy látszik, jó katona volt. Ha ugyanis valami kalamajkát csinált vol-
na, rögtön agyonlőtték volna. Nem szándékom, hogy megszégyenítsem V. N. Burcevet, 
csupán azokat az időket, az erkölcsöket szeretném bemutatni, amikor a „rendes pasasok” 
a karrier érdekében börtönbe segítettek más embereket. Burcev tényleg „rendes pasas”, 
ugyanis a későbbiekben bocsánatot kért Baumantól az ellene elkövetett bűnökért.

A városi pártbizottság a pártonkívüliekre is nyomást gyakorolt. Tudván, hogy a né-
met nemzetiségű tanítóknak tekintélyük van a németek között, arra kényszerítették őket, 
hogy foglalkozzanak a vasárnaponként istentiszteletre járókkal.

Oktyabrszkij a szovjethatalom alatt épült, ezért a városban nem volt pravoszláv templom. 
A legközelebbi templom Vozdvizsenka településen volt. Az Oktyabszkijban lakó hívők autó-
busszal Tujmaziba mentek, onnan Szubhankulovoba (innen indul a „Barátság” olajvezeték), 
ahonnan a templomig már gyalog tették meg az utat. Ha egy házaspár megkeresztelte gyer-
mekeit, akkor hétfőn berendelték őket a munkahelyi pártbizottságra és megdolgozták őket. 
A pópa köteles volt informálni a pártbizottságot. A fiatal szülők szokásos kifogása szerint: 
„A nagymama erőltette, hogy a gyerek meg legyen keresztelve, mi magunk nem is akartuk”.

A háború vége, a jegyrendszer eltörlése, a lakosság jólétének szerény javulása megváltoz-
tatták a nép hangulatát. Úgy gondolom, időszerű feltárnunk, mit takar a „Szocialista Város la-
kossága” fogalom. 1946-ban a város lakott területe 20.000 négyzetmétert tett ki, miközben a 
lakosság 10.000 főből állt. A rendelkezésemre álló meg nem erősített adatok szerint a számítá-
sokba minden embert figyelembe vettek, de a bunkerlakásokat nem, vagyis az emberek szellő-
sebben laktak a fejenkénti két négyzetméternél. Ha háború idején a német nők kétezren voltak 
(Tea Adamovna Emih, a Baskír Állami Egyetem professzora adatai), akkor a devoni olajlelő hely 
feltárása után 1946-ra a német nők száma már elérte a háromezret és még tovább növekedett.

1946 után a német népesség növekedése a férfiak Gulág lágerekből való visszatérésé-
nek, később pedig a Szibériából és Kazahsztánból visszatérő családok egyesítésének volt 
köszönhető. 1956-ig a vállalatok vezetői és a katonai parancsnokság a kitelepítés és kény-
szermunka helyén tartották a németeket. Ez annak a közismert törvénynek a segítségével 
történt, amely kimondta, hogy a szökésért 20 év kényszermunka jár. A németeken kívül 
a krími tatárok, örmények, görögök, bolgárok stb. ugyancsak speciális telepesek voltak. 
Ugyanígy az internált fogvatartottak nagy csoportja, a Németországból visszatért szovjet 
hadifoglyok, mintegy ezer német hadifogoly, és még sok más kényszermunkás.

Egyesültek a családok, a lendületes építkezés pedig sok lakást kínált. Voltak problémák 
a ruházattal, lábbelivel, de a nép nagyon optimista volt. A szeszes italok magas ára mi-
att a háztartások többségében házi sört készítettek. A negyedik napon vendégeket hívtak 
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és éjszakába nyúlóan szólt a nóta. A szomszédok meg akarták egymásnak mutatni, milyen jól 
élnek. A lakások igen szűkek voltak, ezért a vigalom az utcán folytatódott. A vidám társaság-
ban általában tangóharmonika is volt, többnyire házról házra jártak, vagy kimentek friss le-
vegőt szívni. Eközben egy nagy teáskannában velük volt a házi sör is. Aki az útjukba került, 
megkínálták a kannából. Az embereknek nem volt csizmájuk, ünneplőruhájuk, de nagyon 
szerettek beszélgetni. Mindenki vendégségbe járt. Amikor ma az idősebb korosztály tagjai 
azt mondják, hogy „Rosszul élünk”, ez nemcsak azt jelenti, hogy drága a kolbász, hanem az 
emberek zárkózottságát is jelenti. A katonai parancsnokság alóli felszabadulás nagy népván-
dorlást idézett elő az oroszországi németek között. A vállalatok és kolhozok vezetői, akik a ka-
tonai parancsnokság révén ott tudták tartani a németeket a kitelepítési helyükön, egyszeriben 
elvesztették hatalmukat. A németek számára megadatott a lehetőség, hogy az egyik kitelepí-
tési helyről a másikra költözzenek. Az emberek még több levelet kezdtek írni, hogy rátalál-
janak családtagjaikra, vagy háború előtti barátaikra. A németeknek nem volt vagyona, ezért 
könnyen mozogtak. Ha átnézzük Anton község egykori lakóinak sorsát, azt látjuk, hogy Szi-
bériából sokan költöztek Baskíriába, Oktyabrszkijba, és csak egy elenyésző részük tért vissza 
Kemerovóba és a krasznojarszki területre. Mindennek oka az volt, hogy közel volt a Volga, 
a város gyorsan növekedett, ahol a lakáskérdést gyorsan meg lehetett oldani. Ez az időszak 
attól is érdekes volt, hogy olajipari szakmunkások, akik a háború előtt Bakuban dolgoztak, s 
akiket helyhez kötött a katonai parancsnokság, most a városban kezdtek letelepedni.

Alekszandr Vekesszert például 1941 szeptemberében Bakuból Isinbajba küldték, és mi-
helyt lehetősége támadt, Oktyabrszkijba költözött, ahol sok földije és barátja lakott. A gyor-
san növekvő „Tujmazaburnyefty” trösztnek nagy szüksége volt ilyen szakemberekre, s 
így Vekesszerből brigádvezető lett. A háború idején Emanul Tamplon személyében csak 
egy német szakmunkás volt. Ezzel szemben a katonai parancsnokság eltörlése után And-
reasz Kajl és Fridrih Jogann is szakmunkások lettek. Olyan új fúrótorony-építő brigádveze-
tők jelentek meg, mint Karl Vilman, Jakob Lejman, Alekszandr Gaun, Konsztantin Ejszt és 
mások. Egyre több német szakember dolgozott mérnöki munkakörben: Miller, a „Tujmaza-
burnyevty” tröszt főgépésze; Alekszandr Stork, a négyes számú fúróüzem toronyépítő mű-
helyének főnöke; V. Ridel, az egyes számú fúróüzem főgépésze; Karl Keil, a traktorüzem 
főkönyvelője (később a gyengeáramú üzem főkönyvelője). Az első német igazgató 1964-
ben jelenik meg a városban, ráadásul nem az olaj-, hanem az elektromos iparban. E. Sulc 
1984-es nyugdíjba vonulása előtt az egyetlen német származású igazgató volt a városban.

A ’70-es években az újságok és a tv állandóan a tiltott szakmákkal foglalkoztak. Az ál-
lam és az oktatási intézmények vezetői egyes európai országokban igyekeztek tanulói-
kat elhatárolni a baloldali és kommunista ideológiáktól. Manapság ennek minden éppen 
a fordítottja. Ha kiderül, hogy a tanár egy jobboldali párt tagja, akkor haladéktalanul 
elbocsájtják. Az újságok és a televízió mindezt nem veszi észre. A tiltott foglalkozások 
kategóriája a leghaladóbb, kommunizmust építő országban is létezett; az újságok termé-
szetesen ezt nem vették észre. Képzeljék el, hogy a háború előtt egy német elvégzi a ta-
nítóképző főiskola történelem szakát, és történészdiplomát kap. Neki kell feldolgozni a 
tanteremben mindazt, ami a világban zajlik, beszélnie kell az ókori Egyiptomról, de a fa-
siszta Németországról nem szabad, mert ő német. A történelemtanárok voltak a pártpo-
litika közvetítői, és itt, ha valaki német volt, nem volt szabad ezzel foglalkoznia.

Édesanyám Lili nevű unokatestvére orosz emberhez ment férjhez. Ez volt az, ami meg-
mentette a munkaszolgálattól. A háború alatt Szizraniban dolgozott fúrómesterként, a fér-
je, Pjotr, foglalkozására nézve építész, pedig Szamarában titkos föld alatti bunkert épített 
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a főparancsnok számára. Ez a bunker nemcsak háború idején volt titkosítva, hanem az-
után is. Amikor Pjotr 1967-ben beavatott engem a titokba, azt mondta: „Ha kiderül, hogy 
egy ilyen bunker létezett, akkor ez azt jelenti, hogy a kormány lehetségesnek látta Moszk-
va feladását”. A ’60-as évek elején Pjotr a „Tatnyefty” projektnél dolgozott főmérnökként 
Bugulma városban. Hivatali és személyes ügyekben is gyakran fordult meg Oktyabrszkij-
ban, ahol ott volt Lili régi ismerőse, Aron Szlepjan, a „Tujmazaburnyefty” tröszt igazgató-
ja. 1938-ban együtt végezték el a Bakui Műszaki Főiskolát olajfúrás szakon. Több oka volt 
annak, hogy Lili nem szólt arról Szlepjannak, hogy a rokonait keresi. Az én szüleim nem 
ismerték Pjotr nevét, és ez lehetetlenné tette számukra a hozzátartozók keresését.

1963-ban Pjotr Alma-Atában volt kiküldetésben a testvérintézménynél. Miután haza-
tért, azt mondta a feleségének: „Ha elmegyünk Alma-Atába, rögtön megtalálod a nővé-
redet. Alma-Ata központi utcájában ugyanis láttam két nőt, akik hangosan beszélgettek 
németül, úgy, mint a háború előtt a Volgai Német Köztársaságban. Az utcákon sok a 
német, akik németül beszélnek. Ráadásul ott újra felajánlották számomra a főmérnöki 
munkakört, és pár hónappal később lakást is kapunk egy új házban”. A kérdés természe-
tesen a kazah főváros javára dőlt el, és 1963 tavaszán már az új lakás berendezése volt na-
pirenden. A hő- és hangszigetelés érdekében akkoriban az ajtókat műbőrrel vonták be és 
szögekkel mintát ütöttek bele. Amikor befejezték a lakás berendezését, két ácsot is meg-
hívtak az ünnepi asztalhoz. Arra a kérdésünkre, „Hol keressük Lili nővérét?”, egyikük 
azt mondta. „Az én feleségem Antonból származik. Az antoniak többsége Baskíriában, 
Oktyabrszkij városban lakik. Ha a nővére ott lakik, akkor holnap elhozom a lakcímét”.

Másnap Lili megkapta a címet. Egyszerre érzett örömet és bosszúságot. Húsz-egyné-
hány év elmúltával tudta csak meg, hogy nincs egyedül a világban, hogy van egy nővé-
re. A második érzés, hogy több ezer kilométert utazott, hogy megtudja, a nővérével tíz 
éve egymás mellett laknak. Később azzal kapcsolatban, milyen igazságtalanul bántak a 
németekkel, elég keményen fejezte ki magát. „Sokszor hetekig nem hagytam el a fúróál-
lomást, a brigádom gyakran jobb volt a legjobb brigádoknál. Tudva, hogy német vagyok, 
állandóan több szempár tartott megfigyelés alatt. A kitüntetéseket az irodista nők kap-
ták, akik föl se emelték a feneküket a székről. Pusztán azért, mert német vagyok”.

Pjotr a kommunista, az intézet főmérnöke ugyanolyan szellemben nyilatkozott: „Min-
den beosztottam kitüntetést kapott, csak engem kerültek ki azért, mert német a feleségem. 
Mennyiszer kaptam „jó tanácsot”, hogy találjak magamnak más nemzetiségű „feleséget”.

Az élet óvatosságra tanította ezeket az embereket, s az ilyen leckék már az iskolapad-
ban kezdődtek. Amikor Pjotr megnősült, felmerült a kérdés, hol is lakjon? Két verzió 
volt: egy kis alapterületű társbérletben az anyósnál, vagy bátyja hatalmas, többszobás 
lakásában. Lili persze szeretett volna magának külön szobát a nagy lakásban, de Pjotr 
a bátyja tanácsára az anyóst választotta. 1937-ben Baku vezetőinek egy részét a „nép el-
lenségeinek” minősítették, köztük volt Pjotr bátyja is. Hogy miként jártak el akkoriban a 
„nép ellenségeivel”, mindenki tudja, Pjotrnak pedig többször is bizonygatnia kellett az 
NKVD-ben, hogy haragban volt a bátyjával, s így békén hagyták. Pjotr egész életében 
építkezett. Legjobb alkotásának Bugulma város építőinek kultúrházát tartotta. Ez volt az 
egyetlen terv, amelyben megengedték neki, hogy a saját fantáziájára és kezdeményezé-
sére hagyatkozzon. Mielőtt nyugdíjba ment volna, Pjotr a Tatár Tudományos Kutató-Ter-
vező Vállalat kazanyi filiáléjának volt az igazgatója, és valahányszor Bugulmába utazott, 
mindig talált időt arra, hogy megtekintse az építők kultúrotthonát.
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A katonai parancsnokság eltörlése reménnyel töltötte el a volgai német embereket, hogy 
visszatérhetnek Antonba. A fennálló törvény azonban megtiltotta az Antonban történő le-
telepedést, ezért az emberek csak felderítő céllal látogattak oda. Aki meglátogatta Antont, 
rendszerint beszámolt róla a földijeinek. Vendégségbe hívták, asztalhoz ültették, és elárasz-
tották kérdésekkel: „Áll-e még a mi házunk”, „Jó volt-e az almatermés?”, „Antonban meny-
nyi egy vödör alma?”, „Vannak-e már a német beköltözők?”, és így tovább a végtelenségig. 
Különösen érdekesek voltak az első fényképek. A fényképen a Paul család háza látható, 
a Marx utca 135. alatt. A kép 1957. szeptember 15-én készült – a kitelepítés után 16 évvel. 
Mindenki nagy figyelemmel nézegette ezeket a képeket, és megjegyzéseket fűztek hozzá: 
„Mintha csak háború pusztította volna el”, „Hogy lehet az, hogy egy parasztháznak nincs se 
nagykapuja, se kiskapuja?”, „Nehezükre esne lefesteni az ablakokat és kimeszelni a házat?”.

Stork Reingold Alekszandrovics így írja le antoni látogatását: „A katonai parancsnok-
ság megszüntetése után néhány évvel apám, bátyám és én elindultunk Antonba az öreg 
Moszkviccsal. Apám, Stork Alekszander Fridrihovics, aki Antonban született és lakott, 
a háború alatt a krasznoturinszki lágerben volt. A házunkban tanítók laktak, és a házat 
majdnem húsz éve nem renoválták. Amikor apám meglátta, hol van a vécé, sírva fakadt. 
Azon a helyen ugyanis régen egy nagyon jó vizű kút volt, minden szomszéd hozzánk járt 
vízért. Oktyabrszkijban még azt tervezte apám, hogy milyen jót iszik majd a kútból, ezek 
meg vécét tettek a helyére. Vízért pedig jó messzire, vállrúdra akasztott vödrökkel járnak”.

A katonai parancsnokság megszüntetése az ipari vállalatoknál eleinte nem járt együtt 
a drákói szigor megszűnésével, de lassacskán azért eltűnőben volt. Már nem büntették 
meg az embereket, ha elkéstek a munkájukból, és kisebb vétségekért nem ültették le őket.

A vállalatoknál nem volt étkezde, az ebédjét mindenki a maga módján oldotta meg. 
Az 1. számú autóközlekedési vállalatnál dolgozó németek ezt a következőképpen csinál-
ták: falusi szokás szerint szombatonként a háziasszonyok pirogot és német süteményt 
sütöttek. Ennek egy részét kivitték a kamrába és lefagyasztották, a másik részét pedig a 
következő hét folyamán ették meg. Akkoriban ugyanis még nem volt hűtőszekrény. Az 
1. számú autóközlekedési vállalatnál nem vízzel, hanem forró gőzzel fűtötték a rend-
szert. A pirogot tehát pár órára a fűtőtestre rakták, ezalatt fogyaszthatóvá vált. Ez ma-
gyarázza a következőt: az 1. számú autóközlekedési vállalatnál a forró teavízzel nem volt 
probléma, helyesebben, a forró teavíz kérdése az egész SZU területén megoldott volt. A 
kor jól ismert vicce így hangzik: A külföldi utas csodálkozik: „A Vlagyivosztok–Moszk-
va vasútvonalon minden állomás neve „Kipjatok”. Hát nem túl praktikus!” [„Kipjatok!” (forró 
víz) – az árusok minden állomáson így kínálták a teavizet az utasoknak.]
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1964 augusztusában még úgy volt, hogy Hruscsov látogatást tesz Oktyabrszkijban. A 
városban folyt a nagytakarítás. Narisevóban a háztetetőkön palára cserélték a szalmát, 
az utcákat aszfaltozták, a kerítéseket festették. A város Zaitovo felőli bejáratánál szintén 
zajlott a takarítás: a tizenöt napos fogvatartottak kékre festették a kerítéseket. A Lenin su-
gárúton a biztonságiak végigjárták a padlásokat, majd lelakatolták és lepecsételték őket.

Tujmazi felől a város bejáratánál van a „Kétezres” fúrótorony. A furatot D. Mihajlov 
fúrómester brigádja hajtja. A tervezett mélység 5000 méter. Ahhoz, hogy ezt a példátlan 
mélységet elérjék, a legmodernebb technikát alkalmazzák. Egy új típusú fúrási módról 
van szó – elektromos fúrás, változó fordulatszámú ékfúróval. A fordulatszámot a háló-
zati frekvencia változtatásával érik el. Az irányítóállomás mellett elhelyezett nagy fém-
szekrények alakítják át a frekvenciát. Már maga a fúrótorony is lenyűgöző – magassága 
53 méter. Körzetünkben először jelenik meg ilyen bonyolult szerkezetű fúróberendezés.

Az összeszerelést Gaun A. tapasztalt brigádjára bízták. Bizonyos okok miatt a munká-
nak erről a részéről az újságok nem írtak, kitüntetéseket nem osztottak, de azért a brigád 
minisztériumi prémiumban részesült. Ma ez a fúrótorony a Narisevói-hegy tetején áll, 
mint városi tv-torony. Nemcsak a fúróállomáshoz vezető utat aszfaltozták le, hanem ma-
gát a fúróállomást is. A Fúróberendezések Országos Intézete munkatársai 24 órás felvételt 
készítettek a fúrási folyamat energetikai és technológiai paramétereiről. A „Tujmazabur-
nyefty” a Kandri-Kul tó partján előregyártott házat épített a magas rangú vendég számára.

És ím, eljött a nap, amikor az ország vezetője (hivatalosan – az SZKP KB első titkára) 
látogatást tesz egy kis baskíriai városban. Már reggeltől talpon van mindenki, a sugár-
úton végig emberek várakoznak a kordon mögött. Előző este a város üzleteiben addig 
soha nem látott hiánycikkek jelentek meg (1964 novemberéig tulajdonképpen minden hi-
ánycikk volt). Az akkori beszélt nyelv a „kihajít” szót használta az „eladni” szó helyett.

A tömegben sok egyforma fekete ruhás ember volt, ezek voltak a tatár rendőriskola hall-
gatói. Ebéd után elterjedt a hír: „Már Mihajlovnál van, a „Kétezresen!”. A rendezők kötelet 
húztak ki, előtte felsorakoztatták a megbízhatóbb embereket. Megérkezett egy hangszórós 
motoros, aki felszólította az embereket, hogy virágot ne dobáljanak a gépkocsira. Aznap a 
sugárút rengeteg pontján megfordultam, de a gépkocsioszlop megjelenésekor éppen az Urál 
áruházzal szembeni kis téren voltam. Az autóban baloldalt, mint tudjuk, a sofőr ül. Tehát 
mindazok, akik ezen a kis téren álltak, Hruscsov arcát csak az üvegen keresztül láthatták. A 
gépkocsioszlop elhajtott, mi pedig futásnak eredtünk a „Fontan” mozi melletti Technika Há-
zához. A Technika Háza melletti tér tele volt emberekkel. Mi, 16 évesek, fölmásztunk a kerí-
tés tetejére. Megérkezett egy öntözőkocsi is. Ott állapodott meg, ahol ma a dicsőségtábla van. 
Egy illuminált állapotban lévő kopasz férfi fölmászott a víztartály tetejére, és azt kiabálta: „Jó 
napot, elvtársak!” Civil ruhás fiatalemberek elkapták és a lábánál fogva lehúzták a tartályról. 
A nagy lendülettől fenékkel az aszfalton találta magát. Azonnal odakanyarodott egy rendőr-
motoros, a szerencsétlent bevágták a „bölcsőnek” becézett pótkocsiba, és elvitték az őrsre.

Az utcán már sötétedett. A Technika Háza lánccal volt körülvéve és teljes fényár-
ban állt. Az emberek várakoztak. Amikor az épületből elkezdtek kifelé jönni, minden-
ki úgy gondolta, hogy most történni fog valami. De csalódnunk kellett… Közölték, 
hogy Hruscsov elvtárs sok sikert kívánt, ünnepélyesen elbúcsúzott, kiment a hátsó 
ajtón, beült a gépkocsiba és eltávozott. A nép el volt keseredve. Mindenki azt várta, 
hogy a főtitkár majd beszédet tart, mire az „kiszökött” a hátsó ajtón.
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Az adott időszak azért volt érdekes, mert mindennap, amikor hazajöttünk az iskolá-
ból vagy munkából, Hruscsovról szóló vicceket hallottunk, és ez így folyt éveken keresz-
tül. Szeptember elsején megkezdődött a tanítás az Olajipari Technikumban, és mi, diákok 
véleményt cseréltünk Hruscsov baskíriai látogatásáról. Egyikünk idézte Hruscsov szava-
it, amit a szovhoz dolgozóinak mondott, amikor rossz volt a kukoricatermés: „Nem nő a 
kukorica, akkor ne vessetek! Nem nekem, hanem a teheneknek kell a kedvükbe járni”. Az 
effajta kifejezések adták nekünk, diákoknak az első elképzeléseket a média szerepéről.

Hruscsovot a látogatása idején A. T. Smarjov kísérte el, aki 1948-ban a „Tujma-
zanyefty” tröszt igazgatója, a háború alatt pedig a „Basnyeftyerazvedka” tröszt fő-
mérnöke és igazgatója volt. A. T. Smarjov a főtitkári látogatás idején a Közép-volgai 
Állami Gazdaság elnöke volt, ahol Oroszország teljes olajtermelésének 87,2%-át hoz-
ták felszínre. Az Urál–Volga vidéki olajmunkások 1975-ig tartották a versenyt az olaj-
termelésben, aztán Nyugat-Szibéria került az első helyre.

1964 októberében Hruscsovot leváltották, ugyanis személyi kultusszal vádolták. A 
társadalomismereti órán a tanár nem kérte számon a legutóbbi óra anyagát, melynek cí-
me: „N. Sz. Hruscsov szerepe a világbéke megerősítésében”. A tanár kissé nyomott han-
gulatban és hervatag hangon, röviden beszélt nekünk a személyi kultuszról, valamint 
Hruscsovról alkotott véleményéről (a megelőző órán ezzel tökéletes ellentétes vélemé-
nyen volt). Volt egy személyes megjegyzése is, hogy Ukrajnában, abban a faluban, ahol ő 
lakott, tíz-egynéhány évvel ezelőtt fölépült egy dácsa, amit magas kerítéssel vettek körül. 
Az egész idő alatt ebben a dácsában Hruscsov összesen egyszer fordult meg.

Hruscsov leváltása után néhány héttel megélénkültek a boltok polcai. Megszűnt a ke-
nyérért való sorban állás, a kukoricás és borsós kenyér pedig immár a múlté lett. A liszt 
is bekerült a választékba és többé el sem tűnt onnét. Korábban apám Belebejből hozta a 
lisztet, ahol a nyugat-baskíriai olajkutató munkák dolgozói a vállalatnál szerezték be. A 
boltokban a szocialista országokból származó árucikkek jelentek meg. A bor Bulgáriából, 
Romániából, Magyarországról, a cigaretta Bulgáriából. Megjelentek a cseh cipők a „Ce-
bo” gyárból stb. Naponta bármikor lehetett venni félbarna kenyeret 13, fehéret pedig 19 
kopejkáért. Ez a kenyérár 25 évig kitartott. A hús a moszkvai boltokban kilónként 1 ru-
bel 80, Oktyabrszkijban a piacon pedig 5 rubel volt. Oktyabrszkijban a boltokban kevés 
hús volt, ezért csak „kéz alatt” lehetett venni. A pultokon belsőségeket, farkat, lábat stb. 
kínáltak (ezeket így neveztük: „orr, fül, gége, farok, cici, fütyi).

Sok oktyabrszkiji lakos tartott háziállatot, baromfit, sertést, tehenet. Ősszel, vágás előtt sok 
kenyeret vettek, ezzel táplálták fel őket (az utóbbi években a kereskedelem rájött, hogy táp is 
van a világon). A hatóság ezzel a jelenséggel úgy vette fel a harcot, hogy minden évben razzi-
át rendezett. A razzia eredményeként mindig megjelent egy újságcikk, amely megnevezte a 
vétkeseket és a büntetési tarifákat. Az emberek pedig együtt éreztek megbüntetett társaikkal.

Oroszország régen mezőgazdasági ország volt, fő exportcikke a gabona. A bolsevi-
kok kiirtották a parasztokat, akik ezt a bőséget előállították. A bolsevikok semmit sem saj-
náltak volna azért, hogy rendbe hozzák a mezőgazdaságot, de az országot ellátni nem 
sikerült. A Fordokat és a Fordzonokat kopírozták, a parasztokat üldözték, éheztették, kér-
lelték, behívták katonának, börtönbe csukták, de semmi sem változott. A régi Oroszország 
legfőbb gazdasága A KULÁK volt, aki látástól vakulásig dolgozott, abban az időben fejlett 
módszereket alkalmazott, és ő volt a szomszédok példaképe. Miben állt az ő tudása? Hol, 
mikor, és mit vetni? Ez határozta meg a munka sikerét. A kulák helyett a bolsevikok egy 
olyan nagy hangú, írástudatlan bunkót javasoltak, akinek párttagkönyv volt a zsebében.
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Anton község egykori lakói sok szót fecséreltek, hogy meggyőzzék Szadovoje 
mostani lakóit: a szőlő itt megterem (a falut a Volgától elválasztó hegyet annak idején 
Szőlőhegynek hívták). Baskíriában, Antontól 1000 kilométerrel északra is megterem 
a szőlő. Ugyanúgy, mint 500 kilométerrel délebbre a Don mentén (lásd: cimljansz-
ki pezsgőbor). Azt mondtuk: „A ti állami gazdaságotokat, amit a mi kitelepítésünk 
után, 1944-ben szerveztek meg, szőlőtermesztő állami gazdaságnak nevezték stb. Vá-
laszul ezt kaptuk: „Nálunk nem terem meg a szőlő, mert mindig elfagy”.

A „feketézés”, meg a „protekció” szót mindenki ismerte. A „feketézés” átfogta az élet min-
den szegletét: a mozijegytől a személyautóig, a gyógyszertől a temetőparcelláig. Ha vásárolni 
(„szerezni”) akartunk valamit, akkor elkezdtük keresni az adott dolog elosztójához vezető utat.

Vegyünk egy átlagos élethelyzetet. A szomszéd át akarta helyezni a pöcegödröt egy má-
sik helyre, és nem tudott semmi jobbat kitalálni, mint hogy a kút mellé tegye. Apám erről 
beszélt vele, de az illető nem reagált kellően. Apám kicsit gondolkodott, majd elindult az 
egészségügyi-járványügyi állomásra, ahol megértésre kellett találnia. És valóban, az állo-
más dolgozói mélységesen fel voltak háborodva, és megígérték, hogy másnap tájékozód-
nak a dolog felől és büntetést szabnak ki az illetőre az egészségügyi normák megszegése 
miatt. Másnap a szigorú szakemberek kiszálltak a helyszínre és komoly arccal méregettek 
és jegyzeteltek. Egyszer csak megjelent a szomszédasszony (a „Méterárubolt” eladója). „Ma-
rija Ivanovna, hát itt tetszik lakni?” Az ellenőrök felettébb örültek az egészségügyi normák 
megszegőjével való találkozásnak, és egy csomó kellemes dolgot mondtak neki. Néhány nap 
múlva apám levelet kapott: „Ivásra ne használják a kútvizet, mert szennyvízgödör van a kö-
zelében”. Innovatív döntéseivel ez az intézmény a mai napig is csodálkozást vált ki belőlem.

Akkoriban állandó beszédtéma volt az ország vezetőjének leváltása. Hruscsov el-
ment és a boltokban megjelentek a legszükségesebb árucikkek. A diákok a maguk 
módján, egy Puskin vers átköltésével dicsőítették az első titkárt:

„Elvtárs, hidd: eljő még a vodka régi ára.
Nyugdíjas már Nyikita,
Kedvezmény lesz a zakuszkára.”

Nekünk, oroszországi németeknek, azért érdekes Hruscsov személyisége, mert elsőként 
beszélt Sztálin személyi kultuszáról és a lágerekben ártatlanul meghalt milliókról. Mindezt 
hangosan közölte a XX. kongresszus küldötteivel, és bennünket, akiket az üldöztetések érin-
tettek, csupán 1989-ben értesítettek erről, miután Hruscsov beszédét kinyomtatták az újságok-
ban. Gyakorlati munkájában Sztálin az NKVD-re támaszkodott. Sztálin alatt majdnem teljesen 
megszűntek a kongresszusok, plénumok, politikai bizottsági ülések – az ipari kérdéseket köz-
vetlenül a dolog felelőseivel döntötte el. Hruscsov visszatért a régi rendszerhez, a párt vezető 
szerepéhez. Beszédében Hruscsov Sztálinra zúdította embermilliók elpusztításának felelős-
ségét. Ő, aki személyesen írta alá a tömeges kivégzési listákat, e lépésével igyekezett megtisz-
títani a szervező és ihlető pártot minden bűntől, amit majdnem fél évszázadon át elkövetett.

Oktyabrszkijban a városi pártbizottság első titkára felelt az Olaj- és Gázkitermelő 
Igazgatóság és a varroda tervteljesítéséért. Az első titkár jelszavakkal – „Davaj-davaj!” 
– és megrovások kiosztásával igyekezett elősegíteni az eredmények elérését. A gyakor-
latban ez a következőképpen nézett ki: az igazgatói posztra pályázó embernek egy sza-
márlétrán kellett végigmennie – komszomoltitkár, párttitkár, vagy városi pártbizottság 
instruktora. Az illetőből ezek után lehetett igazgató. Ha kijárta ezt az iskolát, akkor a je-
lölt az emberi tevékenység bármely területén képes volt irányítani.
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Olyannyira igazgattak és irányítottak, hogy még nekem, kopasznak is égnek állt a hajam. 
Újabb néhány példa azok számára, akik azt állítják, hogy a kommunisták alatt jobban éltünk. 
A vállalatok minden nyáron egymás után álltak le. Ilyenkor munkások ezrei utaztak le a kol-
hozokba betakarítani a jövő évi takarmányt. Mindenekelőtt a pajtákból és tárolókból kitakarí-
tották a tavalyi termés maradványait. A szokásos kérdésre, hogy – „Miért nem etettétek meg 
a takarmányt az állatokkal?” A kolhozparaszt szokásos válasza ez volt: – „Mert az állat nem 
eszi meg az általatok begyűjtött hajtásokat”. „De akkor miért kell nekünk ezt betakarítani?” 
„Nem tudjuk, a ti hajtásaitok nem kellenek se nekünk, se az állatoknak”. Hosszú évekig foly-
tatódott a takarmány ily módon történő begyűjtése. Az emberek, az autók lejárták a füvet, ez-
zel is csökkentve az olyannyira szükséges széna mennyiségét, amiből mindig is kevés volt.

A második közismert ostobaság a hulladékgyűjtés volt. Mindenkire tervet szabtak ki, 
még azokra is, akiknek a kezében legfeljebb irodai gemkapocs fordult elő. Szörnyű kár 
érte az államot, amikor a terv teljesítéséhez csak néhány tonna ócskavas hiányzott. Ek-
kor kinyitották a raktárakat, és az új, gyárilag lekent alkatrészeket és szerszámokat küld-
ték a kohókba. Pótalkatrészek, szerelési részegységek, gépegységek, melyeknek ára több 
ezer rubel, ócskavassá váltak, vagyis kopejkává. Ötven rubelnél magasabb értékű lopás 
esetén a vétkest büntetőeljárás fenyegette. Ugyanakkor azok, akik többezres nagyságren-
dekben pusztították a népi javakat, jutalmat kaptak az ócskavas-leadási terv teljesítéséért.

Az igazság kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy mindez már Brezsnyev korában volt, 
de az irányvonalat még Hruscsov kezdte el. Az ingyenélőkre vonatkozó rendelet sze-
rinti száműzetést „hruscsovi száműzetésnek” nevezték. Ennek a mechanizmusa nagyon 
egyszerű. Az illetőt kirúgják munkahelyéről, és máris elítélik mint ingyenélőt, mondván, 
hogy sehol sem dolgozik. A száműzetést a hatalom számára nemkívánatos emberek fél-
reállítására, különböző szekták aktivistái ellen alkalmazták.

A város tanulóifjúsága számára ingyenesen vetítették az „Orosz csoda” c. filmet, 
melyben bemutatták, milyen rosszul éltek az emberek régen és milyen jól élnek most. 
A film után mi, gyerekek siettünk a 6-os számú élelmiszerboltba, hogy sorbaálljunk ku-
koricakenyérért. 1961-ben Hruscsov ünnepélyesen kijelentette: „A szovjet emberek je-
lenlegi nemzedéke már a kommunizmusban fog élni!”

Hruscsov idején megindult egy nagyszabású építkezés. Ennek eredményeként sok 
Oktyabrszkiban élő ember cserélte fel a barakkot a kisméretű hruscsovi lakásra. Lehet, 
hogy Hruscsov nem értett a mezőgazdasághoz, de egy-két dolgot azért megváltoztatott. 
A tehenek silótakarmányt kaptak, és Oktyabrszkijban megszűnt a tejért való sorban állás.

Hatalmának utolsó hónapjai alatt adták ki az 1964. 08. 29-i keltezésű, az 1941. 08. 28-as ren-
deletet hatálytalanító ukázt. Mi, németek 23 éven át hivatalosan kémeknek és diverzánsoknak 
számítottunk. Ezt követően még 25 éven át folytatódott az agyonhallgatás, mígnem a pereszt-
rojka alatt a központi lapokban megjelentek az oroszországi németekről szóló első cikkek.

Az 1964-es rendelet eltörölte az oroszországi németek elleni koholt vádakat. A német te-
rületek visszaadásának kérdésére a rendelet a következőképpen reagált: „A német lakosság 
az új lakóhelyén gyökeret vert, korábbi lakhelyét pedig betelepítették”. 1957-ben a kitelepí-
tett csecseneknek, kalmükoknak, balkároknak, karacsajeveknek és ingusoknak visszaadták 
régi területeiket. Úgy látszik, ők rosszul vertek gyökeret. Az, hogy a hatalom megtagadta 
az ősi német területek visszaadását, forrongást idézett elő a németek körében. A követke-
ző német aktivisták ismeretesek előttem, akik a 60-as években tevékenykedtek: Ivan Davi-
dovics Gelm „Tujmazanyefty”, Ellenőrző-Mérőállomás, lakatos); Alekszandr Baumgertner: 
„Tujmazanyefty”, közlekedési részleg, akkumulátorkezelő); Emilia Lerh (az oktyabrszkiji 
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varroda gazdasági vezetője). Oktyabrszkijban a helyi németek delegációja felkereste a váro-
si pártbizottságot. A küldöttséget E. Pankratov fogadta, aki az ideológiai munkáért volt fele-
lős. Azzal az utasítással tessékelte ki a németeket, hogy ne folytassanak autonómia melletti 
agitációt, mert ellenkező esetben kellemetlenségeik lesznek. Az oktyabrszkiji németek ezt 
úgy értelmezték, hogy „nem a megfelelő helyen kopogtattak” – Moszkvába kell menniük.

1965 nyarán a németek második küldöttségének Emilia Lerh, a varroda dolgozója 
is tagja volt. Emilia Lerh, aki a háború egész ideje alatt munkaszolgálatosként építet-
te a várost, 1945-ben pedig az „Basnyeftyesztroj” munkaszolgálatos egységének veze-
tője volt. A város arról ismerte, hogy 1958-ban kórust szervezett a varrodában, amely 
a különböző ünnepségeken német népdalokat énekelt. Később a „Neues Leben” újság 
terjesztésével és megrendelők gyűjtésével foglalkozott. Miután visszatért Moszkvából, 
tájékoztatta az aktivistákat a Kremlben történt sikertelen találkozóról. A városi pártbi-
zottság megfenyegette, hogy kizárja a pártból, de tagsági könyvét sikerült megőriznie.

A Volga menti Német Köztársaság visszaállításáról szóló kérés elutasítását Mikojan 
azzal indokolta, hogy a köztársaság visszaállítása oda vezetne, hogy a szűzföldek kör-
zetéből mintegy félmillió német menne el, nélkülük pedig lehetetlenség a mezőgazdasá-
got működtetni. Vagyis a németek jól végzett munkája az oka annak, hogy megtagadták 
tőlük az államiságot. Akkor Mikojan még azért aggódott, hogy Kazahsztán elveszít fél-
millió németet. Miután megtagadta a németektől ősi területeiket, nemcsak Kazahsztán, 
hanem Oroszország is elvesztett egy-egy millió németet.

1967 nyarán Moszkvába utazott az oroszországi németek harmadik küldöttsége. 
Ezt a küldöttséget a Kreml nem fogadta, tagjait terrorral sújtották: munkahelyükről 
elbocsátották, és házi őrizetbe helyezték őket.

Hruscsov megvalósította az atomfegyverek tömeges gyártását. Ezzel az akkori idők szá-
mára páratlan lépést tett. A hadsereget egymillió-kétszázer főre csökkentette. Néhány hivatá-
sos katonának már csak néhány hónapja volt vissza szolgálati idejéből (25 év). Ennek ellenére 
egyszerűen elbocsátották őket a hadseregből. A gyorsan fejlődő Oktyabrszkij városnak ily mó-
don sok katonatisztet kellett befogadnia. A város köteles volt számukra lakást és munkahelyet 
is biztosítani. A tisztek saját magukat GKA-nak (a Genfi Konferencia Áldozatának) nevezték.

1937-ben Hruscsov, a Moszkvai Pártbizottság első titkára és a moszkvai vezető „Troj-
ka” tagja volt, ami azt jelenti, hogy ítéletek ezreit írta alá. 1938-ban az Ukrán Kommunista 
Párt Központi Bizottságának első titkáraként még nagyobb mértékben pusztította a né-
pet. Nem a Szovjetunió egykori vezetője iránti szimpátiáról vagy gyűlöletről van itt szó, 
hanem annak mélységes hallgatásáról. Hruscsov fejlesztette az állattenyésztést, de az or-
szág lakosságát kukoricakenyérért állította sorba. Kulturális téren megkövetelte a kerin-
gőt és a tangót, de katonai téren majdnem kirobbantotta a harmadik világháborút. Az ő 
vezetése idején történt, hogy sortüzet zúdítottak Novocserkasszkban a békés tüntetőkre.

Oktyabrszkij városa betöltötte 60. életévét. Az eltelt évek során a városnak nem volt nagyobb 
alakja, mint Hruscsov. De valahogy a város történetíróinak Nyikita Szergejevics nem felelt meg 
– nevét elhallgatták. A hivatalos történetírók is elhallgatják a nevét, függetlenül attól, hogy sok-
kal jelentősebb tetteket hajtott végre a Szovjetunió élén, mint az utána következők. Közismert az 
ENSZ szónoki emelvényéről tett bejelentése: „Majd én megtanítalak benneteket kesztyűbe du-
dálni!”. Hruscsov közölte az egész világgal, hogy a Szovjetunió atomhatalom. Az ő idején tört 
ki a hírhedt karib-tengeri válság, mely majdnem nukleáris háborúba taszította a világot.

Az utána következő vezető államcsínyt hajtott végre: Hruscsovot egy Moszkva környé-
ki faluba záratta, s megfosztotta a külvilággal való minden kapcsolattartástól. Hruscsov 
falusi száműzetésében halt meg 1971. szeptember 11-én. Pontosan harminc évvel később 
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az amerikai elnök bejelentette az egész világnak azon országok egyelőre még nem teljes 
listáját, amelyeket „meg akar tanítani kesztyűbe dudálni”. A történelem ismétli magát.

Leonyid Brezsnyev, aki leváltotta Hruscsovot, az ország átalakításában passzivitást tanú-
sított. Őt inkább érdekelték azok a kitüntetések, melyeket különböző afrikai vezetőktől kapott. 
Amikor a mellén már nem maradt hely a kitüntetések és érdemérmek számára, kiruccant a 
szépirodalom területére. Először a szűzföldek feltörésének minden érdemét magának vindikál-
ta, majd pedig az úgynevezett „Kis Földet” [hídfőállás Novorosszijszk közelében – a ford.] tette 
meg a második világháború fordulópontjának. Ott ugyanis Brezsnyev a harcok résztvevője volt.

Vezetése idején bizonyos enyhülés kezdődött, elkezdték Nyugatra engedni a zsi-
dókat. Ugyanakkor üldözték Szolzsenyicint és Szaharovot, azonkívül szaporodtak 
egyéb drákói törvények is. 1972. június 7-én a Szovjetunió Elnöki Tanács Elnöksége 
rendeletet adott ki, mely büntetőjogi felelősséget állapított meg arra, hogy a bebör-
tönzötteknek élelmiszert vagy más eszközt adjanak át vagy ezt megkíséreljék. A cá-
rizmus üdvözölte azt, amikor a letartóztatottaknak alamizsnát adtak.

Oktyabrszkij vidéki kisvárosnak számít. Azt gondolhatná valaki, hogy itt semmi sem tör-
ténik. A világ eseményei azonban visszatükröződnek a város és lakói életében. Az állami szer-
vek, a cenzúra, a sajtó mindent elkövetett, hogy a lakosság ne rendelkezzen információval. 
A városnak majdnem minden lakója ismert valakit, aki aláírását adta arról, hogy nem terjeszt 
államtitkokat. „Vitya, mesélj arról, amikor Kubában szolgáltál. Lőttél az amerikaiakra?” Így 
ugrattam barátunkat, J. Burkovot. Az ilyen kérdésre ez volt a tipikus válasz: „Haver, jól tudod, 
hogy aláírtam. Ha beszélek, dutyiba kerülök”. További kérdés: „Mi történik Afganisztánban 
azon kívül, hogy szeretjük az afgán népet?” – „Háború. Többet nem mondhatok”.

1968 tavaszán Csehszlovákiában felkelés tört ki a szovjet diktatúra ellen. A szovjet had-
sereg természetesen „segítségére” sietett a megtévedt testvéri népnek. A csehszlovákokat 
bizonyára nemcsak a marxizmus–leninizmus érveivel győzködték, s ezért Oktyabrszkijba 
megérkezett néhány cinkkel lezárt koporsó. Az elesettek közül kettőt, Z. Zijazetgyinovot 
és V. Anaskint (az anyja német) jól ismertem, mint szomszédot és a 12-es iskola tanulóját.

Egy fiatal tisztnek jutott a szállítmány kísérőjének hálátlan szerepe. Mindkét csa-
ládot meglátogatta. Együttérzésén kívül sok-sok ajándékot adott át, amit az alakulat 
tisztjei és azok feleségei gyűjtöttek össze. A fiatal tiszt elmondta, milyen becsülettel és 
férfiasan teljesítették fiaik katonai kötelességüket. A kiegészítő parancsnokságon ke-
resztül megszervezte a kiemelt sírhelyek, sírok kiásását, a szállítást, emlékművet, an-
nak kerítését, fúvószenekart, díszlövést végrehajtó katonákat, halotti tort stb.

A temetés napján nagy tömeg gyűlt össze, akik a 12-es számú iskola környékén laktak. Külön-
leges kötelességüknek tartották a részvételt szüleink, akiknek fiai a hatalmas kontinensen szétszór-
va szolgáltak a hadseregben. Különösképpen az én szüleim – én Kamcsatkán szolgáltam, F.Halilov 
– Amuri Flottillia, I. Zabolotnij – Vinnyica, N. Sztarikon – Kronstadt, A, Boltyenkov – Németország.

És egyszer csak felülről jövő parancsra megváltoztatták a temetés forgatókönyvét. 
Nem lesz díszsortűz, nem lesz fúvószenekar. Nem engedélyezték, hogy a temetési me-
net a sugárúton haladjon végig. A hatalom disznóságairól, amit az országért elesett kato-
nákkal műveltek, még sokáig beszéltek a családjainkban.

A második hasonló eset még ugyanabban az évben történt a kínai határon. Az ott szol-
gáló katona anyja mondta a szüleimnek: „Nem ír a fiam. Az az érzésem, hogy éjjel-nappal 
figyelik a házunkat”. Szüleim vigasztalták, ahogy csak tudták: „Ez a szorongás még a ka-
tonai parancsnokság időszakából maradt benned. Ma már nem figyelik a németeket”. Ta-
vasszal, amikor elolvadt a hó, rátaláltak a kínaiak által lelőtt katonára. A szülők értesítést 
kaptak fiuk haláláról, a szervek pedig megszüntették a ház figyelését.
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A HAZUGSÁG

Hazugságban nőttünk fel, vele együtt is halunk meg. Mindig mindenhova elkísér 
bennünket. Gyakran van, hogy a hazugság megfelel nekünk, néha viszont megmaka-
csoljuk magunkat, s harcba szállunk vele.

Ahhoz, hogy a hazugság befészkelje magát az elmékbe, a tömegtájékoztatási eszközök 
tartósan, napi huszonnégy órán át ismétlik azt. Ha a sugalmazás kellő ideig tart, az em-
berek hinni kezdenek benne, és igazságként fogják fel. Ezzel kapcsolatban Luther Márton 
mondta: „A hazugság olyan, mint a hógolyó, minél tovább gurítják, annál nagyobb lesz.”

A háború alatt anyám munkaszolgálatos volt Kemerovóban a „Szevernaja” bányá-
ban. A Volgáról ide kerülve az emberek természetesen érdeklődtek Sztahanov élmun-
kás bányász eredményei iránt. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a Sztahanovról hallottak 
és olvasottak nem voltak összhangban a valósággal. A Sztahanov hősies munkaeredmé-
nyeit megelőzően egy-egy bányász maga fejtette a szenet, szállította el és dolgozott a vá-
jat megerősítésén is. Sztahanov viszont csak szenet fejtett, a többi munkás meg a keze 
alá dolgozott. Ez a magyarázata annak, hogy huszonegyszeresen túlteljesítette a normát.

Oktyabrszkij városnak is megvolt a maga hőse D. Mihajlov fúrómester személyében. Az ő 
számára is előkészítették a fúróállomást: megfúrták az irányt, betették a béléscsövet, bebeto-
nozták. Aztán érkezett hősünk és évente negyvenezer méter lyukat fúrt. A többi brigád meg 
elejétől végig dolgozott a teljes technológiai folyamaton meg a furat elkészítésén. Tyumenyben 
megint más utat választottak. Lényegesen megnövelték a brigád létszámát és a fúróberendezé-
sek mennyiségét. Innen a hatalmas brigádteljesítmény, innen a szocialista munka újabb hősei.

De nem feltétlenül kell a hősökre koncentrálnunk, elegendő, ha magukra a hősi dol-
gokra szorítkozunk. A Guinness-rekordok könyve szerint a világ legmélyebb fúrólyu-
kát (12.252 méter) 1991-ben a Kola-félszigeten mélyesztették. Az eredmény nem egyetlen 
brigád teljesítménye. Ezerfős kollektívák dolgoztak a keze alá.

Az egykori SZU-ban az elektromos fúrás központja Oktyabrszkij volt, az ufai lelőhelyeket 
többnyire villanyfúróval fúrták. Ennek több oka lehetett, de köztük az egyik az erős, tömör kőzet-
réteg volt. A Kola-félszigeten egyáltalán nincs üledékes kőzet, az alap kibújik a felszínre, ezért a 
villanyfúró ideális az erős rétegek számára. A világ három legmélyebb furatához (Kola-félsziget, 
Azerbajdzsán és a baskíriai Kulgunyino) a Szerafimovi Automatika és Telemechanika Kísérle-
ti Gyár három kutató laboratóriumot gyártott le, melyeknek az volt a rendeltetése, hogy folya-
matosan rögzítsék az energetikai és technológiai paramétereket. Az energetikai paraméterekhez 
tartoztak a fázisfeszültség, az aktív és reaktív teljesítmény és a cosinus FI; a technológiai paramé-
terekhez az átmosó folyadék nyomása, mennyisége, a fúróra nehezedő teher és a fúrási sebesség 
volt. Ezeket a laboratóriumokat az Országos Olajipari Kutató- és Tervező Intézet fejlesztette ki, 
ami a már működő laboratóriumok aktuális korszerűsítését jelentette. Aztán a laboratóriumokat 
új alapra rögzítették. Elfértek egy Gaz–66-os teherautó alvázán, s így nőtt a mobilitásuk. A labo-
ratóriumok bejáratása az Ufai Olajbányászati Központ oktyabrszkiji részlegének kísérleti telepén 
történt. A tesztelés során javításra kerültek bizonyos elemek, és módosították a működési me-
chanizmust is. Ennek eredményeként sikerült tökéletesíteni a Kola-félszigeti szupermély fúrást.

A következő fontos lépés, amin az Ufai Olajbányászati Központ dolgozott, a fúró-
fej volt. Az Ufai Olajbányászati Központ számára a világ legjobb fúrófejét Finnország 
vette meg az Amerikai Howard Hughes Konszerntől (A ’70-es években ugyanis még 
folyt a hidegháború). A gyárilag lefestett, kemény kartonba csomagolt óceánon túli 
fúrófejek mindig kiváltották a fúrómesterek csodálatát. A kujbisevi gyár legyártotta 
az amerikai gyártmány „másolatát”, különös tekintettel az acél kémiai összetételére.



A hazugság

157

Századrésznyi pontossággal készítették el az ötvözetet, de csak közepes eredménnyel 
sikerült. A fúrófejek fúróállomáson történő kipróbálása megmutatta, hogy a felső szer-
gijevi gyár fúrófejei nem voltak rosszabbak az amerikaiaknál, s mi erre nagyon büszkék 
voltunk. E munkák résztvevői ki tudnák egészíteni a történetet, ezért javaslok néhány 
nevet: E. Monov, O. Popov, A. Buzgyakov, M. Sakirov, V. Jancevics, A. Klimov és mások. 
Számomra úgy tűnik, az elmondottak a város történetének is javára válnának. Amikor a 
szememre vetették, hogy az én történetemnek nagyon kevés szereplője van, felidéztem 
még néhányat, akik emelték volna a város rangját, ha beveszik őket a város történetébe.

Hosszú évtizedeken át Belebej, Tujmazi, Bugulma piacain az oktyabrszkiji kertészek saját 
kertjeik termését árulták. Ezzel azt szeretném mondani, hogy ők voltak az egész körzet leg-
jobb kertészei. Felidézhetjük A. Zolotovot, a Tungusszkai Meteor lelkes kutatóját, a feltaláló 
lakatost, M. Rogyint, aki éveken át a maga konstruálta személyautóval járt. A továbbiakban 
azonban már nem kívánok ezzel a témával foglalkozni, érdeklődésem más irányba mutat.

A hazugságnak széles a skálája – az ártatlantól a tragikusig. Minden évben mindannyian hal-
lottuk a klasszikussá vált közleményt: „Ebben az évben a vetési munkálatokat két héttel korábban 
fejezték be, mint egy évvel korábban”. Minden tavasszal elhangzott ez a mondat, ezért ez szerint 
már régen ideje volna januárban kezdeni a vetést, ennek ellenére mégis csak tavasszal kezdik.

Vagy: „A szovjet nép megvitatja az új alkotmányt, tanulmányozza a főtitkár beszámoló-
ját…” A nép a füle botját sem mozdította az ilyen „nevezetes eseményekre”. Vagy ha még-
is a kezébe került egy ilyen hosszú beszéd, rögtön félrerakta anélkül, hogy elolvasta volna.

Egy tragikus színezetű hazugság 1941. augusztus 28-áról: „Ha a Volga-menti néme-
tek együttműködnek a fasiszta Németországgal, akkor ki kell telepíteni őket Szibériába, 
és el kell látni őket földekkel”. Nem könnyű rájönni az ilyen hazugságra: diverzánsok és 
kémek ezreinek szántóföldet adni. Ez annyira sikerült, hogy félmillió német halt éhen 
vagy pedig az embertelen munkába pusztult bele.

Ma Németországban lépten-nyomon találkozom ezzel a jelenséggel. A média sokat beszél 
az egészségügyi reformról, de a gyakorlatban csak azt látjuk, hogy minden orvosi rendeléskor 
tíz eurót kell fizetnünk. Plusz az egészségügyi pénztárnak – mínusz a betegnek. Minden egyéb 
változatlan marad. Az egész felhajtás azért van, hogy kivegyünk egy tízest a beteg zsebéből.

A pozitív árnyalatú hazugságra is vannak példák. Ha az NKVD lágereiben a favágók 
brigádja nem teljesítette a tervet, akkor a felügyelő kimutatásban hozzáírt még néhány köb-
métert. Így a kényszermunkások megkapták az élelmiszer-fejadagot, és az esélyt arra, hogy 
holnap teljesítsék a normát. Ha a felügyelő ezt nem csinálja meg, akkor a napi 60 deka kenyér-
rel a brigád nem hogy dolgozni, de még járni is alig tudott volna. Az ember veszített a súlyából 
és erejéből – munkaképtelenné vált, s onnan már nem volt messze a „mennyország kapuja”.

A legfőbb, vagyis a hosszú távú következményekkel járó hazugság, a történelemben 
és a politikában van. Az iraki háborúval kapcsolatban azt állítja a média, hogy Irak terü-
letén a tömegpusztító fegyverek hatalmas arzenálja található. Az Európai Unió szakem-
berei alaposan végigfésülték Irakot és semmit sem találtak. Kihirdették a világnak, hogy 
Irakban nincsenek tömegpusztító fegyverek. Ennek ellenére az amerikaiak betörtek az 
országba. Igaz, ők sem találtak tömegpusztító fegyvereket, de nem is kerestek. Nekik 
az olaj kellett. Olajtartalékai tekintetében Irak a második helyen van Szaúd-Arábia után.

Az oktyabrszkiji ember ezt a háborút „a konkurensek katonai úton történő kiiktatá-
sa” forgatókönyvben szemléli. Az amerikaiak Irakból elüldözték a már sok éve ott dol-
gozó „Tatnyefty” és „Lukoil” cégek fúróbrigádjait. Ugyancsak elűzték a világhírű francia 
„Schlumberger” cég geofizikusait, elűzték a németeket, elűzték összes versenytársukat. 
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Egy svájci független lap így kommentálja az iraki háború eredményeit: „2007. január 18-
án az iraki bábkormány új olajtörvényt írt alá. Az új törvény szerint a következő harminc évben az 
Irakban kibányászott olaj 70%-a a (többnyire amerikai) konszernek tulajdonába kerül, s minden-
nek 20%-a adómentes. Az új törvény tehát törvényes rablásnak minősül.” [23.]

E sorok olvasóinak annak idején kár volt nevetniük a politikai tájékoztatókon az „ag-
resszív amerikai imperializmuson.” Én a magam részéről bevallom, hogy akkor tévedtem.

Az iraki háború okairól szóló következő érdekes vélemény az olajdollárokkal függ 
össze. „Az amerikai média eltitkolja az igazságot az iraki háború okairól. Az amerikai kor-
mány úgy döntött, hogy megakadályozza az OPEC országok dollárról euróra történő átállását az 
olajár-elszámolásban. 2000 novemberében Irak volt az első ország, amely úgy döntött, hogy e téren 
a dollárról áttér az euróra. Ez az amerikai világuralom végét jelentette volna. Amerika ingyen elé-
gíti ki mérhetetlen olajéhségét. A „zöldhasú bankjegyeknek”, melyeket a Föderatív Tartalék Rend-
szer nyomtat, ugyanis nincs aranyfedezete. Szaddám Huszein megdöntésének egyetlen oka az 
volt, hogy az olajelszámolásokban mások a dollárról euróra akartak áttérni”. [8.]

A Föderatív Tartalék Rendszer tulajdonára szemet vetni nem lehet büntetlenül. Raj-
segger úr így írja le a másik bátor embert, John Kennedyt. „1963. június 4-én John Kenne-
dy, az Egyesült Államok elnöke aláírta azt a dokumentumot, mely megfosztja a FTR-t állam feletti 
hatalmától. Ez a dokumentum újra a kormánynak adja a jogot, hogy az maga nyomtassa a dollárt. 
Az USA kormányának páncélszekrényeiben tárolt ezüst minden unciájára rányomták az »USA 
dollárt« és így hozták forgalomba. Kennedy így 4,3 milliárd dollárt adott át a pénzforgalomba. Ha 
a kormány elegendő dollárt tudott volna magának fenntartani, nem lett volna szüksége az FRT 
szolgálataira, s esélye lett volna az adósságelszámolásra. Az államadósság azokból a kamatokból 
keletkezett, amit a FRT-nek dollárban fizettek ki nyomdaköltség gyanánt. Ez 1963-ban összesen 
6000 milliárd dollárt tett ki. Öt hónappal később Kennedy elnököt meggyilkolták, és az USA-dol-
lárok megszűntek létezni. Lehet, hogy Kennedy elnök meggyilkolása minden későbbi elnök számá-
ra figyelmeztetés volt, ha netán ellenőrzésük alá akarnák vonni az FRT-t.”[8.]

Hogy áttérjünk az évszázad legnagyobb hazugságára, kissé el kell vonatkoztatnunk a témá-
tól, s lehetőséget kell adni az olvasónak, hogy megértse, miért foglalkozom történelemmel. Mi-
ért van az, hogy az „Oktyabrszkij és lakói” című könyvben gyakran nézem a tevéket, melyek ott 
sohasem léteztek, s azon gondolkodom, vajon mennyi ilyen „teve” van az újkori történelemben.

1953. március 3-án (Sztálin halálának napján) a csomagküldő szolgálat küldött a csa-
ládunknak egy „Moszkvics” típusú rádiókészüléket. Nekem ez nagy dolog volt, és a kí-
váncsiság, hogyan működik a készülék, hosszú éveken át izgalomban tartott. Tíz évvel 
később, amikor az olajipari technikumban tanultam, tanulmányoztam a villanylámpákat, 
és otthon már forrasztottam tranzisztoros zsebrádiót (Plotnyikov „Moszkva” típusú ké-
szülékének kapcsolási rajza a „Rádió” című újságból, 1963. 8. szám). Az új hordozható rá-
diókészülékek nagyon népszerűek voltak, s én nagyon örültem, amikor szétszedhettem 
valakinek a hibás készülékét és bütykölhettem rajta. A francia szerzők által írt „A rádió 
(televízió) javítása – semmi sem egyszerűbb” című könyvek a kezdő rádióamatőr kezébe 
adják a hibakeresés módszerét, és magabiztosságot az elektronikus eszközök javításában.

Amikor befejeztem az oktyabrszkiji olajipari technikumot, nemcsak diplomát, hanem 
az ismeretlen „X” közvetett keresési módszerét is megkaptam. A gazdasági geofizika 
sem más, mint az olajtartalmú rétegek keresése több geofizikai módszer segítségével.

Az ufai felvonójavító igazgatóságon eltöltött tizenkét év munka azt jelentette szá-
momra, hogy mindennap az aktuálisan felmerült kérdésekre kerestem a választ. A 
meghibásodott futódaru, vákuumos vagy indukciós kohók, fémmegmunkáló gépek 
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akkor kezdtek újra működni, ha az ember megtalálta a helyes válaszokat. A hibátlan 
berendezés, szerkezeti részegység, kapcsolási rajz részeinek fokozatos kizárásával kö-
zeledünk a hibához. Amikor megtaláljuk, a javítás már gyerekjáték. A következetes-
ségről, logikáról való lemondás (a „ráhibázás” módszere) nem mindig helyes.

Elértem a nyugdíjkorhatárt, gyakrabban kezdtem orvoshoz járni, s gyakrabban gondolkoz-
tam el az élet értelmén, miközben természetesen nem tudtam kikerülni a történelmet. Minden 
kellemetlen élethelyzetben fölteszem a kérdést „Miért történt?” – és megpróbálok rá válaszolni.

Elégedetten észlelem, hogy az orvostudomány sok geofizikai módszert alkalmaz. A ré-
gi optikai módszert („Mutasd a nyelvedet”, „Mondd, hogy Á”.) tökéletesítve különböző 
szondákkal betekinthetünk a gyomorba, szívbe, láthatjuk, mi a baja a betegnek. Az akusz-
tikus módszereket (a hát kopogtatása, a mellkas sztetoszkópos meghallgatása) indukciós, 
radiológiai, ultrahangos stb. módszerek tárházával helyettesítették. De az orvostudomány 
mérföldes léptei valahogy nincsenek összhangban a történelemtudomány egy helyben to-
pogásával. Feltett kérdéseimre a történelmi olvasmányaim nem adnak választ, ezért az igaz-
ságot közvetett módszerekkel keresem. A kapott eredményt értékelni kell, mennyire hiteles, 
figyelembe véve a nemzetet, országot, időpontot, a történész vagy szerző érdekeltségét.

Ha a végeredmény egyezik a „Kinek volt hasznára az adott esemény?” kérdésre 
adott válasszal, akkor igaznak tartom, és így meggyőződésemmé válik. Némi humor-
ral használom fel ezeket a módszereket a történelmi igazság megtalálásában, de az 
eredményeket megfelelőnek tartom.

Egyszer ismerőseim körében beszámoltam egy történelmi felfedezésemről: „1941. au-
gusztus 25-én a SZU megtámadta Iránt”. Tucatnyi tekintélyes férfiú (mindannyian dip-
lomások) együttérzéssel néztek rám. Egyikük szokás szerint meg is kérdezte, véletlenül 
nem ütöttem-e meg a fejemet. Így tanították nekünk a történelmet, de talán helyesebb így 
mondanunk: Így leplezték el előlünk a történelmet.

A II. világháborúról gazdag irodalom áll rendelkezésre, de kérdéseinkre nem ad 
választ. A háborúról alkotott fogalmaink könyvekre, filmekre, szüleink elbeszéléseire 
épülnek, de ezek szintén nem adnak választ a feltett kérdésekre. Megpróbálok bemu-
tatni néhány esetet a kor politikai, gazdasági körülményeivel együtt, amelyek nincse-
nek összhangban a hivatalos történelem álláspontjával.

Minden háború a következő kérdéssel kezdődik: Ki kezdte? Ki folytatta? Ki a vétkes? 
A hivatalos történelem így válaszol: Németország!

1. Miért számít Németország Lengyelország elleni támadása a II. világháború kezdetének? 
1939. szeptember l-jét megelőzően olyan sok hadi cselekmény volt, hogy közülük bármelyiket 
a háború kezdetének nevezhetnénk. Közülük néhányan több háborús paraméterrel rendelkez-
nek, mint két európai állam helyi konfliktusa. Példa lehet erre az 1936-os spanyolországi há-
ború, melyben sok, nemcsak európai ország képviselői vettek részt. 1930-ban Japán elfoglalta 
Mandzsúriát. Amerika pénzzel segítette Kínát, a Szovjetunió pedig tanácsadókkal és fegyve-
rekkel. Ebben a háborúban 20-30 millió ember halt meg. Ez tehát már világháborús paraméter.

1938. november 30-án a milliós létszámú Vörös Hadsereg megtámadta Finnországot, mi-
re a „haladó többség” kizárta a Népszövetségből a Szovjetuniót. A bolsevikok Finnország elle-
ni támadása miatt Európa neheztel. Angol és francia csapatok arra készültek, hogy segítséget 
nyújtsanak Finnországnak, de tetszik tudni, hogy van ez. Az az „örökös elfoglaltság”. Néhány 
hónappal a finn háború befejezése után a Szovjetunió megtámadja Lengyelországot – csend-
ben, annak rendje-módja szerint. De hiszen Franciaország, Anglia és gyarmataik hadat üzentek 
Németországnak Lengyelország megtámadásáért! Netalántán a Szovjetunió ellen is ezt kellett 
volna foganatosítani? De nem! Úgy látszik, helyes a lenini mondás: „Jó úton jártok, elvtársak”.
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1941. június 25-én a Szovjetunió újra háborút kezdett Finnország ellen. A „világköz-
vélemény” nem reagált, mert nem állt érdekében.

A német–lengyel konfliktust vizsgálva észre kell vennünk pár részletet. A legreáli-
sabb, legvalószerűbb a konfliktus A. Uszovszkij általi leírása: „Németország 1938. október 
24-én területi követeléseket fogalmazott meg Lengyelországgal szemben. Nem követelte 
vissza az ősi német földeket, az ott élő németeket. Németország csupán Gdanszk (Danzig) 
visszaadását követelte, mely 1919-től 1939-ig nem tartozott Lengyelországhoz. Németor-
szág második követelése az volt, hogy autópályát és dupla sínpáros vasutat építhessen 
az úgynevezett „lengyel korridoron” keresztül. Gdanszk visszaadását Németország nem 
Lengyelországtól (a de facto tulajdonostól) követelte, hanem a Népszövetségtől (a de jure 
tulajdonostól), amelynek formális igazgatása alatt állt a „szabad város”. [4.]

1939 tavaszától Lengyelországban a „lengyelesítési” folyamattal egyidejűleg német-
ellenes kampány kezdődött. Összeírták a megbízhatatlan németeket, kirabolták és meg-
gyilkolták őket. Pár hónappal a háború kezdete előtt hetvenötezer német szökevény talált 
menedéket Németországban. Sok németet a határ átlépésekor gyilkoltak meg. Tsayas ameri-
kai történész úgy véli, hogy 1939. szeptember elején lengyel területen a németek elleni gyil-
kosságok voltak a II. világháború első tömeggyilkosságai. A történész az áldozatok számát 
legalább 4000-5000 főre teszi. A német tömegtájékoztató eszközök állítása szerint az áldoza-
tok száma 58.000 fő volt. [6]. Németország lakossága kétmillió lengyelországi német meg-
mentését követelte, az angolok viszont nyíltan a lengyel kormányt támogatták.

E konfliktus miatt (hogy Lengyelországtól azt követelték, ami nem az övé) kezdődött 
a két ország közti háború. Ezután Anglia aktivizálta magát, hogy más országokat is be-
vonjon a háborúba. Amelyik ország ellenszegült, azt elfoglalta.

Faruk egyiptomi király megtagadta a Németország elleni háborút, amiért 1940 no-
vemberében megbüntették: az angolok szétverték a gyenge egyiptomi hadsereget és el-
foglalták Egyiptomot. Irak miniszterelnöke, Rashid Ali al-Gailani szintén megtagadta a 
Németország elleni háborút. Az iraki hadsereg kapitulált.

Reza Pahlavi iráni sah nem üzent hadat Németországnak, ezért mindjárt két hadse-
reg is megtámadta, az angol és a szovjet. 1941. augusztus 25-én kezdődtek meg az Irán 
elleni hadműveletek. Szeptember 17-én angol tankok hatoltak be Teheránba, a szovjet 
csapatok pedig elfoglalták az olajlelő helyeket. Iránt angol és szovjet zónára osztották. 
A háború végén a Szovjetunió nem akarta kivonni csapatait Iránból. 1946-ban H. Tru-
man, az Egyesült Államok elnöke követelte a szovjet csapatok kivonását Iránból, ellen-
kező esetben kilátásba helyezte a „szuperbomba kipróbálását”. A Japánban kipróbált 
fegyver nagyon meggyőző érv volt, ezért Iránból ki kellett vonni a szovjet csapatokat.

A történészek többsége egyetért abban, hogy a II. világháború tulajdonképpen az I. 
világháború folytatása volt. „Ebből kiindulva, a versailles-i szerződés 1919. június 28-án 
történt aláírása a II. világháború kezdetének számít”.

2. Vajon agressziónak tekinthető-e, hogy Németország hadműveleteket indít a tőle 
húsz évvel korábban elvett területeiért?

Ausztria csatlakozott Németországhoz, a néptömegek lelkesen fogadták a bejelentést. 
Még 1918. november 12-én Bécsben a Nemzetgyűlés egyhangúlag elfogadta a törvényt, 
melynek második paragrafusa szerint „Ausztria a Német Köztársaság alkotórésze”. 1938. 
április 10-én az osztrákoknak végre lehetőségük volt, hogy megszavazzák Németországhoz 
való csatlakozásukat. Az osztrákok 99,7%-a megszavazta régi álmát, hogy minden német 
egyetlen államban éljen. Ezzel szemben 1943. november 2-ától kezdve a mai napig minden 
történelemkönyv azt állítja, hogy „Ausztria volt Hitler hódító politikájának első áldozata”.
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1938 októberében a német hadsereg behatolt a Szudéta-vidékre. Hárommillió német üdvö-
zölte őket, virágesővel fogadták a katonai menetoszlopot. Húsz éven keresztül az itteni német 
lakosság a csehek elnyomása alatt élt, az ő számukra ez volt a felszabadulás. Azonkívül húsz-
ezer szudéta német szabadult ki a börtönökből és lágerekből. 1938. szeptember 29-én München-
ben Anglia, Franciaország, Olaszország és Németország aláírták Csehszlovákia felosztását. 
A szlovákok sem érezték jól magukat a cseh hatalom alatt, ezért kikiáltották önálló államukat.

1939 márciusában a Wehrmacht bevonult Memelbe (ősi német föld, melyet 1923-ban Litvá-
nia elfoglalt és a Klaipeda nevet adta neki). A néptömegek üdvözölték Memelnek a Birodalom-
hoz történő csatolását. Még 1938-ban a választásokon a lakosság 90%-a a német pártokra adta a 
szavazatát. [6.] 1939. május 15-én a Népszövetség elfogadta Memel Németországhoz csatolását.

„A Harmadik Birodalom összes területi szerzeménye nem egyéb, mint a tulajdon visszaadása 
az eredeti tulajdonosnak. Meglehet, a visszavétel durva és erőszakos, de teljesen legitim volt.” [4.]

3. Németországnak Anglia, Franciaország és gyarmatai üzennek háborút, de mégis 
Németország az agresszor? Lehet, hogy azért, mert a történelmet a győztesek írják. Már 
több mint hatvan éve a II. világháborúról a hazugságot sugalmazzák nekünk.

4. Vajon miért támad a gyenge Németország (fegyverzetét tekintve) a nála egyenként 
is erősebb Angliára, Franciaországra, USA-ra és a Szovjetunióra?

Németország agresszivitásának propagandisztikus fölerősítésére a „Blitzkrieg” szót szok-
ták használni. V. Szuvorov nagyon jól bánik ezzel a szóval: „Egyik alkalommal a »Spiegel« (1996. 
6. szám) leközölt egy cikket, amelyben, enyhén szólva, nem a legjobban nyilatkozott az »Az M-nap« 
című könyvemről. A cikk elején – kétoldalas terjedelemben – hatalmas fényképet látunk nevető német ka-
tonákról. Ez a fénykép egymaga több igazságot közölt a háborúról, mint az egész cikk, hasonló cikkek so-
kasága, sőt több könyvtárnyi könyv. A fénykép 1941-et, a Blitzkrieget ábrázolja, és a német katonákat, 
amint szovjet földön menetelnek. Nagyon sokan vannak, mindannyian gyalogosan. Nincs náluk egyet-
len géppisztoly sem. A fegyverzetük 1898-as típusú puskákból és néhány géppuskából áll. A háttérben 
pedig szekerek, szekerek, szekerek. Hát ez volt a Blitzkrieg. Ha nevetni akarnak, keressék meg ezt a lapot.”

5. Váratlanul kezdődött-e a II. világháború?
Ha feltételezzük, hogy a történelemkönyvek és történelmi kutatások hazudnak, akkor van 

értelme, hogy valami semlegeset keressünk, pl. egy nem történelmi kiadványt a háború előtti 
időkből. Javaslom, vegyük az 1936-os olimpiáról szóló könyvet (példányszám 1.200.000, kia-
dás éve 1936). Az első oldalon olyan mondatot várnék, mint például: „1936-ban Földünk ifjú-
sága Berlinben gyűlt össze az olimpia ünnepére!” De ha kinyitjuk a könyvet, ezt látjuk: „Sötét 
felhők kavarognak Európa felett. Milliók élnek szörnyű várakozásban. Szörnyű palotaforradalmak tör-
nek ki, és Németország a béke szigeteként úszik a népek tengerében. A német nép, mely visszatért forrá-
saihoz, a Führer vezetésével keményen és határozottan lépdel az idők forgatagában”. [42.]

A háború általában váratlanul kezdődik, de hogy mindenképp elkezdődik, azt előre 
tudhatjuk. 1935 elején Volhiniából 8300 német családot telepítettek ki, utána pedig 1936 
nyarán lengyeleket és németeket. Annak, hogy 64.000 polgárt küldtek Kazahsztánba és 
Szibériába, kell, hogy valamilyen oka legyen. E cselekményekben két verziót látok: Len-
gyelország meg akarja támadni a Szovjetuniót, vagy a Szovjetunió meg akarja támadni 
Lengyelországot. 1940 áprilisában Lengyelországból (a Wehrmacht által elfoglalt területek-
ről) a központi körzetekbe deportáltak (képtelenül hangzik) 77.288 menekültet. Többségük 
zsidó (84%) és lengyel (11%). Ezt a „felszabadított” területekről történő deportálások kö-
vették. Kérdés, miért a kitelepítés, ha nem várható háború vagy nem tervezik azt? Ugyan-
ez történt a Távol-Keleten: 1937-ben a Tengermellékről kitelepítették a koreai lakosságot. 
Hogy értsük ezt: Japán meg akarta támadni a Szovjetuniót vagy pedig megfordítva?
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A hivatalos történelem mindig megtalálja a háború okainak minden ember (katona) 
számára egyszerű, könnyen érthető magyarázatát. Az I. világháborút egyszerűen azzal 
magyarázzák, hogy egy szerb lelőtte az osztrák trónörököst. A II. világháborúhoz ez a vál-
tozat nem illett, holott provokatív gyilkosság volt bőven. Wilhelm Guszlovot, Hitler szemé-
lyes barátját, a nemzeti szocialisták egyik vezetőjét egy zsidó ölte meg. Mindez semmiség? 
Ernst von Rata német diplomatát Párizsban egy zsidó provokátor lőtte le, amit megint csak 
nem követett hadüzenet. Az ezt követő 1938. november 9-i közismert pogrom okait nem 
a diplomata meggyilkolásával, hanem a német antiszemitizmussal hozzák összefüggés-
be. Vajon melyik országban nincs antiszemitizmus? A kedves olvasó meg tudja monda-
ni? A propaganda Hitlernek felrója a világuralmi törekvést. Ez a koncepció összeomlik az 
amatőr történészek egyszerű kérdéseitől. Ezért az ilyen kíváncsiskodók számára ott van-
nak a Btk. megfelelő paragrafusai, valamint az irattárak ajtaján lógó „hatalmas lakatok”.

A sztálingrádi ütközetet sok történész nevezi a II. világháború döntő csatájának. Ezért az 
ütközet eredményein sokat dolgozott a propaganda. A történelmi tankönyvek szerint en-
nek háromszázezer német hadifogoly volt az eredménye. A volgográdi Mamajev Kurgan 
látogatói ezt olvashatják az emléktáblán: „Mindegyik harcoló fél veszteségei milliós nagy-
ságrendűek.” Ezzel kapcsolatban a német források a következő számokat említik: „A sztá-
lingrádi katlanban bombázás, tüzérségi tűz, éhség, hideg és betegségek következtében százezer német 
és román pusztult el. 95.000 katona esett fogságba. A túlélők és a Németországba hazatértek 6000-
en voltak.” [20.] A számok nagy szóródása miatt nehéz bárminemű következtetést levonni.

Borisz Szokolov orosz történész majdnem ugyanazokat a számokat közli, de érde-
kes pontosításokkal. „Háromszázezer németet és románt kerítettek be Sztálingrádnál. Közü-
lük 91.000-en estek fogságba, 20.000-et azonnal kivégeztek. Ezek az úgynevezett bűnsegédek, 
vagyis olyan vöröskatonák, akik átálltak a Wehrmacht szolgálatába. Közülük 5000-en átélték 
a gulagot és visszatértek Németországba. A hazatért foglyok több mint fele katonatiszt volt, 
aminek az a magyarázata, hogy orosz fogságban a tisztek jobb ellátást kaptak, mint a sorkato-
nák. A Wehrmachtban a közkatonák és a tisztek egyforma ellátásban részesültek.”

6. Van egy közkeletű kijelentés, mely szerint Hitler azért támadta meg a Szovjetuni-
ót, mert élettérre volt szüksége. A támadás 1941-ben történt, amikor fél Európa Hitler 
kezében volt, ezen belül Belgium hatalmas afrikai gyarmatai. Hitlernek nem volt elég 
ereje az elfoglalt terület fenntartására, ezért arra törekedett, hogy ezeket békekötés fe-
jében visszaadja. A német hadtudomány, és maga a kancellár, nem győzték ismételni, 
„a kétfrontos háború Németország vereségéhez vezet”. A Brit Birodalom is Német-
ország ellen harcolt, az Egyesült Államok támogatásával. Miért kellett volna a néme-
teknek még egy újabb ellenség, mely a világ legnagyobb hadseregével, legmodernebb 
fegyverzetével rendelkezett? Mindezek ellenére Németország kezdte a háborút. Miért?

Nem tartom kielégítőnek A. Uszovszkij magyarázatát sem, miszerint Hitler kizárólag 
a bakui olaj miatt kezdte a háborút. A legvalószerűbb tényező a legmodernebb fegyver-
zettel rendelkező négymilliós hadseregnek a megléte. Miféle olajról van szó, amikor a ha-
táron ott áll a hétszeres harckocsifölénnyel rendelkező ellenfél?!

7. „A vérszomjas Hitler világhatalomra tör” – ismételgették a nyugati újságok.
Miután 1939 szeptemberében felosztották Lengyelországot, Hitler az Angliával törté-

nő békekötés lehetőségeit kereste. 1940. május 23-án Hitler Abbeville-nél leállította az an-
gol expedíciós hadtestet üldöző német tankokat. Igen, „a vérszomjas Hitler” lehetőséget 
nyújtott az angoloknak, hogy minél kisebb veszteséggel evakuálják hadtestüket a konti-
nensről. 330.000 angol és francia katonát és tisztet mentettek át Angliába.
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Két héttel később a franciák megadták magukat. 1940. június 19-én Hitler a békéről 
beszélt a Reichstagban. Szüksége volt a békére, Churchill viszont csak a győzelemről be-
szélt. 1941 májusában lord Halifax birtokán ejtőernyővel földet ért Rudolf Hess, Hitler 
személyi titkára. Hess békeajánlattal érkezett, amit a mai napig titkok öveznek.

8. A nemzetiszocialisták és a zsidó kérdés.
Erről a témáról is hatalmas irodalommal rendelkezünk. A zsidók nácik általi meg-

semmisítéséről nyolcszázötvenezer könyv íródott. Az ilyen könyvek szerzőit nagy figye-
lem övezi, közülük többen Nobel-díjat kaptak. Több tucat könyvet szenteltek a cionista 
szervezetek és a Gestapo hivatalainak gyümölcsöző együttműködésének is. Akik erről 
a témáról írnak, feltétlenül érintik Németország Btk.-jának számunkra fenyegető 130-as 
paragrafusát. Az egykori Szovjetunióban az antiszemitizmussal foglalkozó paragrafust 
1947-ben kivették a Btk.-ból, ami azt jelenti, hogy a zsidók elvesztették előjogaikat, vala-
mint, hogy az országban fokozatosan csökkent a zsidóellenesség.

Németországban a zsidó szervezetek azzal vannak elfoglalva, hogy felfújják az an-
tiszemitizmus kérdését, s ezzel beavatkoznak annak az országnak az életébe és bel-
politikájába, mely befogadta őket. A zsidóellenességre spekulálva folyton újabb pénzt 
követelnek. A szegény zsidók befogadására irányuló törekvések közül (Birobidzsan, 
Uganda, Krím, Srí Lanka) ezt csak az „ígéret földjén” sikerült a nemzetiszocialistáknak. 
Nem a zsidók iránti szeretetből, természetesen, hanem egyszerűen azért, mert a cionis-
ták és a nemzetiszocialisták érdekei egy bizonyos ideig egybeestek.

„Amikor 1935-ben a nemzetiszocialisták kongresszusa és a Reichstag elfogadták és tá-
mogatták a nürnbergi rasszista törvényeket, akkor a „Judische Rundschau” is sietve tá-
mogatta őket: „Németország érdekei egybeesnek a cionista világkongresszus céljaival, 
Németország nagyszerű lehetőséget ad nekünk, hogy saját magunk lehessünk, és állami 
támogatást kínál a zsidó kisebbség különálló életéhez”. Együttműködve a náci hatóságok-
kal, a cionista szervezetek országszerte körülbelül negyven táborból és mezőgazdasági 
központból álló hálózatot hoztak létre, amelyben azokat tanították, akik az „ígéret földjé-
re” szerettek volna áttelepülni. Mindezen központok és táborok fölött büszkén lobogtak a 
fehér-kék Dávid-csillagos zászlók. A németországi cionista szövetség volt vezetője, Hans 
Friedentahl mondta: „A Gestapo azokban a napokban mindent elkövetett, hogy támogas-
sa az emigrációt, különösen Palesztinába. Gyakran kaptunk tőlük különféle segítséget…” 
(F. Nicosia „A III. Birodalom és a palesztin kérdés”, 1985) 1938-ban mintegy százötven-
ezer zsidó hagyta el Németországot, kevesebb, mint a zsidó közösség 1/3-a”. [4.] (28. old.)

Ha a Gestapo gondoskodott és segítséget nyújtott a zsidóknak, akkor lehet, hogy a 
Wehrmacht nem állt a helyzet magaslatán.

Az 1939-ben a Vörös Hadsereg által elfoglalt országok lakossága az NKVD szervei ré-
széről kegyetlen üldöztetéseknek volt kitéve. Amikor a Wehrmacht zsidó lakta telepü-
lésekre érkezett, a településeken zsidóellenes erőszakhullám vonult végig. A lengyelek, 
ukránok és beloruszok szemében az NKVD gaztetteiért a zsidók voltak a felelősök, ezért 
pogromokat rendeztek. A lengyel származású történész, Bogdan Muzial leírja az 1941-
ben történt eseményeket és benne a Wehrmacht szerepét is.

A Wehrmacht vezetősége erőfeszítéseket tett, hogy megszüntesse a pogromokat az 
általa ellenőrzött területeken. Ha nincsenek a megszállók, akkor a pogromok hatalmas 
méreteket öltöttek volna. A lvovi katonai parancsnok, Wintergerst ezredes arra kapott 
parancsot, hogy „minden rendbontásnak elejét kell venni”. A Zlocov településen rende-
zett pogromot, mely két napig tartott, a német katonák fojtották el. A pogrom áldozatait 
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a német szanitécek ellátták, majd hazaküldték őket. Hasonló pogromok voltak Termo-
polban, Boriszlavlban és Drogobicsban. 1941. július elején Drogobics parancsnoka kihir-
dette: „a zsidók a német hadsereg védelme alatt állnak…” Hasonló események leírását 
láthatjuk Raul Hilberg zsidó történésznél és Dieter Paul történésznél [6.], (119. old.)

V. Rezun híres szovjet kém, aki Angliába menekült, bizonyítékok sokaságát hozza 
fel arról, hogy július 6-án Sztálin meg akarta támadni Németországot. „Megtisztulás” 
című könyvében Németország Szovjetunió elleni támadását Rezun idiotizmusnak neve-
zi. Úgy látszik, ahhoz, hogy okosabbak legyünk, meg kellett volna várnunk július 6-át és 
megéreznünk a Vörös Hadsereg hétszeres harckocsifölényét.

Az egyszerű átlagembernek ki kell dolgoznia magában a hazugság felismerésének 
módszereit és a vele szemben tanúsított ellenállás útjait. Ha nem rendelkezünk valódi in-
formációval, csak saját tapasztalatunkra és tudásunkra támaszkodhatunk. Ha egyikkel 
sem rendelkezünk, akkor fel kell tennünk a kérdést: „Kinek előnyös ez?” Tekintsünk át 
néhány hazugságot a közelmúltból és a jelenből: Szeptember 11.: száj- és körömfájás; ma-
dárinfluenza; a szén-dioxid-kibocsátás miatti globális felmelegedés stb. Meg kell tanul-
nunk, hogy az elit nem arra szomjazik, hogy megmentsen bennünket a terrorizmustól, 
betegségektől, járványoktól és éghajlatváltozástól. Egy közönséges hazugság segítségé-
vel megszabadít bennünket fölösleges pénzünktől és megerősíti a hatalmát.

A szeptember 11-i hazugság a legdurvább és a legbűnösebb a fentiek közül. Szabad 
szemmel lehetett látni a hazugságot: a kilencvenedik emeleten a tizenöt perce égő kero-
zintól hirtelen összeomlott az egész épület. Ennek a hamisításnak a témájáról sok köny-
vet írtak. Én személyesen azon csodálkoztam a legjobban, hogy már 2007. szeptember 
11-én a Központi Német Televízióban elhangzott Andreas von Bülow nyilatkozata. Bü-
low, aki a politikai korrektségről és Amerika-szeretetéről híres, „A CIA és szeptember 
11.” című könyvében nyíltan leleplezi ezt a hazugságot. 2001. szeptember 11-én George 
Bush hadat üzent a terrorizmusnak és megadta azokat az országokat, amelyek támogat-
ják a terrorizmust. Pár órán belül megjelentek azok a személyek és az a szervezet, amely 
a terrorcselekményt végrehajtotta. Ezek többnyire arabok voltak, és az egésznek a levét 
az afganisztáni pastuk itták meg. Oroszország természetesen elítélte a terrorizmust és 
felvette velük a harcot, mármint a csecsenek személyében.

Egyes szerzők a fasizmusban látják a terrorizmus gyökereit, a szó propagandisztikus je-
lentésére gondolva. Ha ezek a szerzők valóban keresnék a terrorizmust, akkor azt nem az 
arab sivatagban vagy Németországban kell keresniük, hanem Oroszországban. Mintegy 
száz évvel ezelőtt jól ismertek voltak Borisz Szavinkov, Alekszandr Uljanov, Azef. A több-
szörös bankrablók (természetesen a nép javára) és útonállók, az Amerikai Bankok által fel-
fegyverzett, „önvédelmi” csapatok miniszterek, katonai és rendőrségi tábornokok gyilkosai. 
Mindez az úgynevezett „forradalommal”, polgárháborúval, milliónyi élet kioltásával végző-
dött. Azokat, akik egyszerű emberek legyilkolásával tűntek ki, hősöknek nevezték.

Az oroszországi terrorizmus lényegét jól tárja fel az amerikai szamizdat könyv: „A zsi-
dók mindig arra panaszkodtak, hogy a cári kormány elnyomja őket, de a valóságban prosperáltak. 
Monopolhelyzetbe kerültek a szeszes ital, a dohány forgalmazása és a kiskereskedelem terén.

A cár elhatározta, hogy a zsidókat oroszokká teszi. 1827-ben katonai behívót kaptak, és megtiltották 
nekik a kazár viseletet. 1804-ben zsidó iskolákat nyitottak, ingyenes oktatással. A cár a zsidókat a társa-
dalom legműveltebb tagjaivá tette. És mi történt? Minél többet tettek értük a cárok, annál jobban gyűlöl-
ték őket. 1866-ban a zsidó Berezovszkij rálőtt II. Sándor cárra, 1879-ben másodszor is a cár életére törtek, 
1880-ban bomba robban a Téli Palotában, 1881-ben pedig a zsidó Grinyevickij bombája megölte a cárt.
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1914-ben Miklós cár gondoskodott a zsidókról: kivitte őket a hadi cselekmények körzetéből, és a 
központi orosz városokban telepítette le őket. 1915-ben és 1916-ban a Volga mentén jó volt a ter-
més, 1917 márciusában pedig mozgolódás kezdődött a városokban a kenyérhiány miatt. Ha figye-
lembe vesszük, hogy a kereskedelem zsidó kézben volt, akkor egyértelmű a következtetés: az éhínség 
megszervezésével a zavargásokat („forradalmi szituációt”) a zsidók idézték elő”. [57.]

A fasizmus úgy jelent meg Olaszországban, hogy bizonyos erők magukhoz ragadták 
a hatalmat, és ki akarták szorítani az olaszokat az ország vezetéséből. Erre a törekvésre 
volt a válasz a fasizmus. Benito Musszolini nem engedte meg, hogy a kommunisták ha-
talmukba kerítsék Olaszországot. Kérdés, mi köze ehhez Németországnak?

A szarvasmarhakór, száj- és körömfájás (or. jascsur) néven ismerős az oroszok köré-
ben. Oktyabrszkij három terület, Baskíria, Tatárország és az Oremburgi terület határainak 
metszéspontján terül el. Oktyabrszkij város lakóinak számára a száj- és körömfájás már 
a hazugság szimbólumának számít. A hatóságok minden ősszel kordonokat helyeztek el 
a határokat keresztező utakon. Az autóbuszok megálltak a sorompók előtt, az utasok ki-
szálltak, végigmentek a fertőtlenítővel átitatott fűrészporon (úgy látszik, a betegség kór-
okozói a kolhoztagok csizmatalpán voltak). A kordonok igazi rendeltetése az volt, hogy 
megakadályozzák a mezőgazdasági termékek átvitelét az egyik területről a másikra.

„A parasztvakítás” másik formája a „dolgok átfestése”: a fehéret egyszer csak fe-
ketének kezdik nevezni. Több tucat tényező hat Földünk éghajlatára. Közülük előrán-
gatnak egyet és elkezdik vele bolondítani a népet. A szén-dioxid olyan gáz, amely 
minden élőlény alkotóeleme. Ennek ellenére egyszer csak elkezdik méregnek nevez-
ni. A fotoszintézis során a növények a szén-dioxidból oxigént és biomasszát állítanak 
elő, ezért a növény- és állatvilág nem tud meglenni szén-dioxid nélkül. De akkor mit 
akarnak a természetvédők? Pénzt akarnak. A vállalatoktól, autósoktól, tehenektől és 
más élőlényektől. Mindenre adót akarnak kivetni, ami szén-dioxidot állít elő.

Miután hadat üzentek a terrorizmusnak, a marhahús és szárnyasok ára varázs-
ütésre felszökött, rögtön véget ér a médiafelhajtás, eltűnnek a betegségek és járvá-
nyok. Manapság mindenki felhajtást csinál a globális felmelegedés miatt, ami el is fog 
tűnni, mihelyt kitalálnak valamilyen szén-dioxid-adót.

1949-ben Európa térképén új állam jelent meg, a Német Demokratikus Köztársaság. 
A Szovjetunió különleges gondoskodást tanúsított és hatalmas segítséget nyújtott az új ál-
lamnak. Hogy ez a segítség ne vesszen kárba, „hogy megvédjük a szocializmus vívmányait”, 
szovjet csapatok tartózkodtak az NDK területén. Nehéz őket megszállóknak nevezni, mivel a 
továbbiakban nem csak az állam, hanem a német nép iránti szeretetről és gondoskodásról is szó 
lesz. Hatalmas plakátok hirdették az évszázadokig tartó szeretetet és barátságot. Az NDK-so-
kat ne keverjük össze az összes többi némettel, itt csupán az NDK tizenhétmilliónyi németjéről 
van szó. Az NDK sikerei vitathatatlanok: „zsákszámra hozták” az olimpiai érmeket; hatalmas 
sikereket értek el az iparban és mezőgazdaságban. Iskolai tanulmányaimra támaszkodva le 
kell vonnom a következtetést, hogy az NDK három és fél millió kommunistájának köszönheti 
sikereit (pardon, a párt szocialista volt, de a falakon ugyanaz a szakállas „kommunizmus kísér-
tete” lógott, akinek fő műve, a „Kommunista Kiáltvány” volt az egész rendszer alapja).

A régi népi bölcsesség így szól: „A szerelem és gyűlölet között egy lépés a távolság”. 
Csupán 5-10 évvel ezelőtt azt írták a központi lapok: „Öld meg a németet!”, és most 
hirtelen sírig tartó szerelem. Nemrég ennek az államnak a lakói még harcoltak a Szov-
jetunió ellen, most pedig – évszázadokra szóló barátság. Ha továbbra is a népi bölcses-
ségre támaszkodunk, azt kell mondanunk: „Nincsen rózsa tövis nélkül”.
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Az NSZK-ban élő németek, mint ismeretes, „militaristák és revansisták”. Nem kíván-
nak egyebet, csak harcolhassanak. Úgy robbantották ki a II. világháborút, hogy még ele-
gendő fegyvert sem tudtak kovácsolni (az NDK németjei erről nem tehetnek).

Amerikában negyvenmillió német származású állampolgár van. Nem bocsátkozunk 
részletekbe, egyszerűen imperialistáknak nevezzük őket.

A szovjet kormány saját állampolgáraihoz fűződő viszonyát, melyet közönségesen 
„szeretetnek” neveztem, helyesebb idézőjelbe tenni.

A SZU-ban minden központi napilapban volt egy „Hírek a szocialista országokból” 
című rovat, és mindennap közöltek valamit a (tizenhétmillió) NDK-s németekről. Saját né-
met állampolgáraikról (kétmillió) viszont, immár több mint negyven éve – egy szót sem.

Ha annak idején véletlenül a „Volgai Németek Köztársasága” kifejezést használtam, 
akkor részvétteljesen megkérdezték tőlem: „Netán nem ittál túl sokat tegnap?”

Megmagyarázhatatlan szeretet azok iránt, akik még tegnap ellenségek voltak és fegyver-
rel harcoltak a Szovjetunió ellen, és gyűlölet saját német állampolgáraik iránt, akiket a hábo-
rú után még tíz évig katonai parancsnokság alatt tartottak. Az iránt a nép iránt, amelynek 
ősei kétszáz évvel ezelőtt fejlett kultúrát teremtettek Oroszországban, s akik Oroszországért 
küzdöttek: Borogyino (az 1812-es háborúban háromszáz tábornok közül százhúszan orosz-
országi németek voltak), Erzerum (az I. világháborúban a kaukázusi fronton százezer orosz-
országi német katona közül negyvenezren estek el „A cárért és a hazáért”), Port-Artur stb.

Minden iskolás tudja, hogy I. Péter cár „ablakot vágott Európára”, de hogy mit csinált 
II. Katalin cárnő, már nem tudják. Nem tudják, hogy Oroszországot II. Katalin tette európai 
birodalommá. Hatalmas méreteit elsősorban II. Katalinnak köszönheti. Csakhogy baj van 
a cárnő származásával, feledése ennek köszönhető. A kommunisták jól tudják, hogy luda-
sok a dologban, ezért is hallgatnak. Az Orosz Birodalom által orosz földre hívott németeket 
rabszolgává tették, a német nép legjavát kiirtották. Többször kirabolták, többször éhínségre 
kárhoztatták, majd megadták a kiutazási lehetőséget, csakhogy ne kelljen bocsánatot kérni.

Az oroszországi németek cikkeikben gyakran emlegetik I. Ehrenburg bolsevik agitá-
tort és „Öld meg a németet!” című röpiratát. Ez a röpirat nem csak felhívás volt, egyes 
pontjai megismétlődnek a hivatalos dokumentumokban.

Tekintsük át a Szovjet Haditengerészet főparancsnokságának a német fasiszta hódí-
tókkal szembeni gyűlölet kialakításáról szóló iránymutatását.

A Haditengerészet Politikai Parancsnokságának tudomása van arról, hogy egyes tengerészeink 
és tisztjeink társaikkal történő beszélgetéseikben magasztalják a németek által elfoglalt területeken 
levő állapotokat, és bizalmatlanságuknak adnak hangot a szovjet sajtó híradásai iránt, melyekben 
a német banditák szovjet állampolgárok elleni gaztetteiről számolnak be.

Javaslom:
1. A német fasiszták elleni gyűlöletre nevelés munkájának szüntelen folytatását. Az előadások, be-

szélgetések, politikai tájékoztatók mellett el kell érni, hogy a tiszteknek, kommunistáknak és agitáto-
roknak a vörös tengerészekkel való mindennapi érintkezése során felhasználják a németek gaztetteiről 
szóló, napilapokban közzétett híreket, a német megszállás alól felszabadított területekről írt leveleket.

Dokumentációs fényképtárlók, újságkivágások készítése, melyek dokumentálják a németek gaz-
tetteit. Az anyagokat állandóan frissíteni kell. Előadások, tájékoztatók, beszélgetések során fel kell 
őket használni a német fasiszta hódítók vadállati lényegének leleplezésére.

2. Az agitációs-propaganda munka során le kell leplezni a németeknek a lakosság megnyerésére irá-
nyuló törekvését, valamint a szovjet emberek elleni leplezett tömeges megtorlásaikat, gyilkosságaikat.

3. Tüzetesen tanulmányozni kell a korábbi német megszállási övezetekből behívott matrózok 
szociális-politikai arculatát és hangulatát.
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Gondolom, három pont elegendő ebből az útmutatásból, hogy az olvasó képet kapjon a hó-
dítók gaztetteiről szóló propagandáról. Volt oka a politikai vezetésnek az aggodalomra, ami-
kor egy tizennyolc éves újonc arról beszélt, hogy a németek alatt visszaállították az egyházat, 
bőségesen volt kenyér, s ezekben az években éjszakánként senkit sem zaklatott az NKVD stb.

A háború befejezésével nem szűnt meg a gyűlöletre nevelés munkája, mivel a néme-
tek által korábban megszállt területekről minden évben újabb katonákat hívtak be.

A Szocialista Városnak, amely az alkinói ellenőrző szűrő lágerből kapta a munká-
sokat, is sok dolga akadt ezzel a fentiekkel. K. Vasziljev NKVD vezető fáradhatatlanul 
magyarázgatta az egykori hadifoglyoknak a hitleristák gaztetteit, habár a katonák több 
időt töltöttek Németországban, mint ő maga. Ha valakiben felülkerekedett az őszinte-
ség, hogy hadifogolyként „milyen jól élt a német parasztnál”, akkor számára ott volt a 
szovjetellenes propagandáért járó 58-as paragrafus.

Az egykori hadifoglyok közül sokan vettek feleségül oroszországi német lányokat. A katonai 
parancsnokság minden módon akadályozta ezeket a házasságokat. Kezdve azzal, hogy megta-
gadták az anyakönyvi bejegyzést, egészen a nyílt fizikai bántalmazásig. Mindennek ellenére na-
gyon sok volt a német lányokkal kötött házasság. Erre nem könnyű magyarázatot találni. Talán 
az volt az egyik ok, hogy nem volt elég hatékony a fizikai bántalmazással történő gyűlöletre ne-
velés, vagy pedig a Németországban látottak szimpátiát váltottak ki a németek iránt, esetleg, 
hogy azokban az években a Szocialista Városban (a tujmazi lágerben) nem volt más nő, csak né-
met, vagy pedig az, hogy az emberi természet egyszerűen erősebb volt az NKVD instrukcióinál.

1933-tól kezdve a mai napig az oroszok „fasisztának” nevezik a németeket. Már régen 
nem létezik az az intézmény (SZK(b)P agitprop. iroda), amely mindezt kitalálta, de a gúnynév 
megmaradt. Úgy látszik, egyelőre még jól működik a régi csibésztrükk: „Fogd meg a tolvajt”.

Az agitátoroknak nehéz volt megmagyarázniuk az „ártatlan bárányoknak”, hogy Németor-
szágban nemzetiszocialista munkáspárt van hatalmon. A Kreml majdnem tizenöt éven át sugal-
mazta a népnek, hogy a német proletariátus a leghaladóbb, s csupán segítséget kell nyújtanunk 
a testvéri német népnek. De a németek Thälmann helyett Hitlert választják meg és szocializmust 
építenek. Logikus lett volna Németországgal egyesülni a burzsoázia ellen, csakhogy a német szo-
cializmus úgy különbözik a szovjet szocializmustól, mint a nappal az éjszakától. Németországban 
nem irtják ki a kapitalistákat, azok ott dicsőségben és tiszteletben élnek, állami megrendelésekkel 
segítik, s arra késztetik őket, hogy javítsák a munkások munkafeltételeit és életkörülményeit. Né-
metországban a munkásoknak jutalomutakat adnak tengeri körutazásokhoz, a Szovjetunióban 
pedig az 58-as paragrafussal jutalmazzák a munkást, ha lisztküldeményt kap az óceán túlsó ol-
daláról. Sokáig lehetne folytatni az összehasonlítást, de egyik se lenne kedvező a Szovjetunió szá-
mára. És ekkor a német szocializmust „váratlanul” elnevezték fasizmusnak.

Olaszország politikai berendezkedése és állami ideológiája fasiszta volt, és termé-
szetesen távolról sem rendelkezett azokkal az ismérvekkel, amelyek a Nagy Szovjet 
Enciklopédiában vannak feltüntetve:

Fasizmus (olasz fascismo, lásd fascio – csomó, kötés, egyesülés) – mozgalom, társadalmi 
gyakorlat, melyeket a következő hat ismérv és tulajdonság jellemez:
1. egyetlen nemzet faji ismérvre épülő fölényének és kivételességének hirdetése;
2. intolerancia és diszkrimináció más „idegen” és „ellenséges” nemzetekkel, nemzeti ki-

sebbségekkel szemben;
3. a demokrácia és emberi jogok tagadása;
4. a totális-korporatív államiság, egypártrendszer, és vezérelvűség elvére épülő rezsim 

megvalósítása;
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5. az erőszak és terror szentesítése a politikai ellenfél és másként gondolkodás minden 
formája elnyomásának érdekében;

6. a társadalom militarizálása, katonai formációk létrehozása, a háborúnak, mint az ál-
lamközi problémák megoldási eszközének igazolása.
A hatodik ismérvet bármely államhoz hozzárendelhetjük, akár kétezer évvel ezelőtt, 

akár napjainkban, még a legdemokratikusabb USA-hoz is (Irak, Vietnam, Korea stb.).
Ötven évet éltem le a Szovjetunióban, s megjegyzem, hogy mind a hat ismérv közel áll hoz-

zám. És nem csak a Szovjetunióban. Így volt a demokratikus időkben is, amikor az oroszor-
szági németek államiságuk visszaállítására szavaztak, s válaszul a közismert kézjelet mutatták 
nekik. Az Ozsegov-szótár így értelmezi a „demokrácia” szót: „Politikai rendszer, ahol a leg-
felső hatalom a nép kezében van”. Érdekes, melyik államban van a hatalom a nép kezében?

Benito Musszolini, a kovács fia, a munkások tömörülését, 1919-ben pedig a pártot 
is „fasiónak” nevezte. Musszolininek sikerült Olaszországot megőrizni az olaszok szá-
mára: a zsidókat eltávolította a hatalom közeléből, annyira antidemokratikusan járt el, 
hogy nem adjuk meg neki a szót a fasizmus jellemzéséhez, hanem átadjuk Konsztantyin 
Rodzajevszkij fehér emigránsnak: „Mi újat ad a fasizmus, és mi az a régi, amit megőriz? A fa-
sizmus nem más, mint a jó leválasztása a régiről és szükségesről, amit a jelen helyzet diktál. A fasiz-
mus átveszi a régitől mindazt, amely minden ember szívének drága, és megőrzi az ősök által örökül 
hagyott vallást és az ember szellemi családját – a Nemzetet. A történetileg kialakult nemzet alapján 
annak gyökerén a fasizmus új társadalmi rendet hoz létre, miközben hű marad a múlt hagyománya-
ihoz, és felhasználja azokat az élet szükségletei számára. A fasizmus új társadalmi rendet hoz létre, 
mely az osztályérdekek kibékítésének elvére épül, s ezt a korporatív rendszer segítségével teszi. A fa-
sizmus kibékíti a munkát és a tőkét. Biztosítja minden egyes állampolgárnak és mindegyik osztály-
nak, hogy jobbítsa személyes jólétét. A fasizmus teljes harmóniát alakít ki egyrészt a személyiség és 
a társadalmi osztály között, másrészt pedig a személyiség és a nemzet között.

Ki ellen harcolnak a fasiszták? Minden ország fasisztái azok ellen harcolnak, akik nyíltan vagy ti-
tokban fellépnek az Isten, a nemzet, a munka ellen, a fasizmus ellen... A fasizmus ellenségei a külön-
böző árnyalatú szocialisták és mindenekelőtt a kommunisták, nemzetközi kapitalisták és liberálisok, a 
haza nélküli plutokraták és a mindenki háta mögött álló szabadkőművesek és a zsidók”. [49.]

Sz. I. Ozsegov Orosz nyelvi szótára a következő értelmezést adja: „Fasizmus – az imperialis-
ta burzsoázia diktatúrájának nyílt formája, mely a demokrácia felszámolására, a kegyetlen reak-
ció rendszerének a kialakítására, és agresszív háborúk előkészítésére irányul”. Ez az értelmezés 
semmire sem alkalmas. A burzsoá diktatúrát hogyan tudják korlátozni a nemzetiszocialisták? A 
tőkekivitel, a munkásfizetések emelésének diktátuma stb. nagyon emlékeztet a szocializmusra.

A „nacionalizmus” szitokszó nagyon jól hangzik még az orosz nyelvű Wikipédiában is: 
„Nacionalizmus (francia Nationalisme) – olyan ideológia és politika, melyek alapelve a nemzet legfőbb ér-
tékéről és az államalkotó folyamatban betöltött elsődlegességéről szóló tézis. Alapjában véve a nacionaliz-
mus nem más nemzetek és népek képviselői elleni harc és gyűlölet mellett prédikál, hanem a saját nemzet 
iránti hűség és odaadás, valamint a politikai függetlenség és a saját nép javára végzett munka mellett.”

Ma az oroszországi olvasó már megtanulta, hogy a forradalom előtti falut azért osztot-
ták mesterségesen két osztályra, szegényekre és kulákokra, hogy ezzel egymásra uszítsák 
és megsemmisítsék őket. A komisszárok a szegényparasztok segítségével megsemmisí-
tették a falu tehetős rétegét. Ezután a szegényparasztra került a sor. A szocializmus rab-
szolgáivá tették őket, akik idegen földön strigulákért (munkaegységekért) görnyedeztek 
látástól vakulásig. A proletárdiktatúrában a vörös propaganda és törvények éket vertek 
a munkás és paraszt közé. De a munkás mégis csak ette a paraszt által megtermelt ke-
nyeret. A szovjet időkben a munkás morzsákat, de mégis többet kapott, mint a paraszt.
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Az „Oszd meg és uralkodj” elvet nemzetközi szintre is kiterjesztették. Összeugrasz-
tottak két szocializmust építő államot, és mint általában, a szegénynek segítettek, hogy 
kirabolja a gazdagot. A Szovjetunió megkapta a gyárak és rabszolgák egy részét, az ame-
rikaiak pedig elvitték az európai országok aranykészleteit, a fejlett technológiákat és sza-
badalmakat, ami lehetővé tette számára, hogy a világ vezető országa legyen.

Most a Szovjetunió kirablása van napirenden, (elvették a határ menti régiókat, a rubelt 
függővé tették a dollártól, a lelőhelyek egy részét pedig potom áron eladták). Hamarosan 
kihirdetik, hogy minden oroszországi állampolgár hatalmas összegekkel tartozik. Hogy 
kinek, az nagy titok; azt a „nyugati befektetők” címszó alatt lehet keresztülvinni. Ha en-
gem valaki őrült jósnak tart, megteheti, hiszen demokratikus időket élünk. Bármelyik eset-
ben ma Bushnak fizet, holnap pedig azokért a pogromokért, amelyeket el sem követett.

Németország több mint hatvan éve fizet azért, amit el sem követett. Az utóbbi időben 
egyes publikációkban megjelent az az információ, hogy a volgai németek a háború alatt 
az elfoglalt területeken gyilkolták a zsidókat. Földrajzilag mindez lehetetlen! Törvényileg 
pedig: 1941. szeptember 8.: rendelet (a németeket a Vörös Hadseregből koncentrációs tá-
borokba irányították), augusztus 28.: rendelet – a Volga-vidéki németeket Szibériába és 
Kazahsztánba telepítik. A volhiniai németeket 1935-ben kezdték kitelepíteni, az ukrajnai 
németek pedig 1941 augusztusában érkeztek meg a vjatkai lágerbe. Sem dokumentum, sem 
magyarázat, sem pedig bizonyíték nincs. Elég annyi, hogy a Volga-vidéki németek „zsidó-
kat gyilkoltak”. Számomra ez úgy hangzik, mint hogy „az afrikai pigmeusok a csukcsok 
szomszédai”. Hogy juthattak el a Volga menti németek a travniki koncentrációs táborba?!

A nyolcadikos történelemkönyvben az „Észak-Rajna-Vesztfália” részben a következő ál-
lítást lehet olvasni: „A német hódítók az oroszországi németeket birodalmi németeknek tar-
tották. Ők kapták meg az orosz parasztok állatait, mezőgazdasági eszközeit, kevesebb adót 
fizettek (…), és élelmiszert is kaptak. Megkapták a németek által megölt zsidók lakásait, ru-
háját, tulajdonát. Önvédelmi egységeik részt vettek a zsidók tömeges lemészárlásában is”.

Vajon hogyan kommentáljuk az ilyen hazugságot, amikor nincsenek, sehol nincsenek fel-
tüntetve nevek és települések. Ha Ukrajnáról van szó, akkor ott több mint húsz évig a zsidó 
komisszárok fosztogatták a lakosságot, kuláktalanítottak és kollektivizáltak. Az általuk szerve-
zett éhínség több millió áldozatot követelt. Ha pedig Nyugat-Ukrajnáról van szó, akkor ott a 
komisszároknak mindössze két éve volt a parasztság felszámolására. A kiszabott feladatot az 
NKVD teljesítette: agyonlőtte vagy lágerbe küldte az emberek ezreit, a háború után pedig még 
húsz évig hadban állt az ukrán parasztsággal. A fiatal fiúkat katonai építő alakulatokba hívták 
be, aztán pedig nem szerelték le őket. Az ukrán nacionalista szervezet tagjaival töltötték meg a 
kényszermunkatáborokat és börtönöket, az erdők átfésülésével keresték a rendszer ellenségeit.

A fenti tankönyv négy sorába hatalmas mennyiségű hazugságot préseltek bele. Az oroszor-
szági olvasónak nem kell magyarázni, hogy egy kolhozparasztnak nincsenek állatai és mezőgaz-
dasági eszközei, ezért nincs is mit elvenni tőle, de a tájékozatlan német olvasó még kételkedhet.

2008. augusztus 23-án a Területi Tanács épülete előtt tiltakozó akció történt egy tankönyv 
hamis adatai miatt. A sajtó és a tv egybehangzóan negatívan reagált a tiltakozásra. Egyikük sem 
kérdezte meg: „Tulajdonképpen mi ellen demonstrálnak az oroszországi németek?” Mi, akik-
ről csak nemrég vették le a „szovjet nép ellenség” bélyegét, azt kockáztatjuk, hogy a végén a zsi-
dó nép ellenségeivé válunk. Innen csak egy kiút létezik: tiltakozni mindennemű rágalom ellen.

A következő fontos javaslattal élünk: tegyünk meg minden lehetőt egy Németország és 
Oroszország közti szövetség létrehozásáért, és akkor gyermekeink a következő évszázad-
ra biztosítva lesznek a háborútól. Kezdetként dobjuk szemétdombra az összes „izmust”, 
és évszázadokra meg kell őrizni a németországi és oroszországi népek együttműködését.
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Az oroszországi olvasók többsége találkozott a szépirodalomban azzal, hogy az elfoglalt 
területeken a Gestapo emberei szovjet embereket lőnek agyon, vallatnak. Megpróbálom meg-
magyarázni, hogy ez miért számít ugyancsak hazugságnak. A Gestapo olyan állami titkosren-
dőrség, amely csak a német állam területén működött. Odesszában, Kijevben és Minszkben 
vagy egy orosz, moldáviai vagy ukrán faluban nem fordulhattak elő a Gestapo emberei, mert 
ez számukra idegen terület volt. A front menti sávban a Wehrmacht felelt a rendért, és ötszáz 
kilométerre a frontvonaltól a megszálló hatalmat civil szervezetek gyakorolták.

A nemzedékek egymást váltják, miközben az új történészek és amatőrök átdolgozzák az 
adott történelmi anyagot, majd véleményt mondanak az eseményekről. Ezzel arra serkentik 
kollégájukat, hogy induljon útnak a történelmi igazság keresésére. Ugyanis a levéltárak zárva 
vannak. Például, az angol törvények szerint harminc év eltelte után a levéltárakban bármely 
anyag nyilvánosságra hozható. Már hatvanhét év telt el Rudolf Hess ejtőernyős ügye után, 
ám azt mégsem adják át a történészeknek. Úgy látszik, túl sokkoló információkat tartalmaz.

A történészek keresik az eseményekre vonatkozó magyarázatot. Például, a „gyűlölet 
minden ellen, ami német” alapját képezi a „The Sunday Correspondent London” 1989. 
szeptember 16-i számából vett idézet: „1939-ben nem azért léptünk be a háborúba, hogy felsza-
badítsuk Németországot Hitler alól, kiszabadítsuk a zsidókat Oświęcim haláltáboraiból, s megsza-
badítsuk Európát a fasizmustól. Mint 1914-ben is, nem kevésbé jótékony alapunk volt a háborúba 
való bekapcsolódásra: mert nem tudtuk elfogadni a német hegemóniát Európában”.

A propaganda legelterjedtebb módja az, amikor a valóban megtörtént dolgokat valaki a 
számára kedvező megvilágításban mutatja be. Ismert és elterjedt tény, hogy hatalomra jut-
va a németek könyveket égettek. Ha szabad kérdeznem, hova tegyük zsidó szerzők olyan 
könyveit, amelyek egy keresztény országban befeketítik és meghurcolják Krisztust, a né-
met katonát, a német népet? Hova tegyük azt a történelmi irodalmat, amely a zsidók szá-
mára kedvező színben tünteti fel a történelmet, a gyávaság propagandáját, a pornográfiát?

A kérdésre adott válasz: meg kell őrizni, mivel a könyv a tudás forrása. Még egy 
NKVD-s katona is tudta, ha az a parancs, hogy le kell tartóztatni egy „trockistát” (még 
ha írástudatlan is), vigyünk magunkkal egy csomó trockista irodalmat. A „fasiszták-
kal” még rosszabb. Szakirodalom nincs, ezért a tárgyi bizonyítékokkal együtt „fasisz-
ta kijelentéseket” is ki kellett találni. A győztes szocializmus országában nem égettek 
könyveket, de nem tudhatjuk, hova tették őket. A könyvekkel való bánásmód dolgában 
példaként a Kazanyi Egyetemet hozom fel. Egyszer volt itt egy közönséges hallgató, aki 
e könyvtár könyveit olvasta, s a világforradalom vezére szintjére emelkedett.

Az SZKP Kazanyi Területi Tanácsa 1953. 03. 25-i, 40. számú zárt ülésének határozata fényt 
derít a Kazanyi Egyetem könyvtárának állapotára. „Az SZKP Területi Tanácsa megállapítja, 
hogy a hanyagság és politikai gondatlanság miatt az egyetem tudományos könyvárában…, leltárba vé-
tel nélkül, nagy mennyiségű, politikailag káros, illetve titkos irodalmat tartanak. Az anyag olyan sze-
mélyek számára is elérhető, akiknek nincs engedélyük a titkos munka végzésére. Az ellenőrzés során a 
különleges könyvállományban 13.000 tiltott könyvet találtunk… A különleges könyvállomány leraka-
tában a nép ellenségeinek arcképeit tartották, melyeket nem lenne szabad ott tárolni. A közhasználatban 
lévő könyvespolcok politikailag káros kiadványoktól történő megtisztítása felületes és rendszertelen.

1944-ben Voznyeszenszkij professzor és Skljajev docens Szitnyekov akkori rektor engedélyé-
vel az egyetem számára húszezer rubelért megvette a trockista Alekszejenkov személyi könyv- és 
irattárát, mely nagy mennyiségű ellenforradalmi könyvet és iratot tartalmaz… A könyveknek az 
egyetem költségén történő beszerzésében vétkes személyeket nem vonták felelősségre”. [61.]
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VIDERGEBURT (WIEDERGEBURT)

A peresztrojka megújította a médiát. A Pravda által terjesztett „Neues Leben” hirtelen érde-
kes újsággá vált. A témák közt szereplő nemzetiségi képzés, civil egyesületek országszerte sza-
porodni kezdtek. A kommunista ideológia alóli felszabadulás megtermékenyítette a nemzeti 
gondolatot. A közép-ázsiai köztársaságokban, a Kaukázusban, Nyugat-Ukrajnában az volt 
a nemzeti egyesületek célja, hogy különváljanak a Szovjetuniótól. A szövetségi és autonóm 
köztársaságok alapnépessége nyomást gyakorolt a többi népre, akik ezekben a körzetekben 
laktak. Üzbegisztánban megjelent az „oroszok Rjazanyba, tatárok Kazanyba” jelmondat. 1991-
ben ugyancsak Üzbegisztánban vérontás volt a meszhetin törökök között, akiket a háború alatt 
telepítettek ki Grúziából. A grúz hadi eseményeket Moszkvából magyarázták, azt viszont, ami 
Tádzsikisztánban történt, a szabad demokratikus sajtó nem látta. Az ott élő németeket Né-
metország chartergépekkel mentette ki Alma-Atába. Nem csak a németeket mentették, hanem 
mindazokat, akik megjelentek a repülőtéren. Senkitől sem kértek személyi igazolványt.

Ilyen körülmények között az oroszországi németek újra felvetették a Német Köztársaság 
visszaállításának kérdését. 1989-ben Genrih Grout levelet küldött David Jakovlevics Saufler-
nak. Saufler fölvette a kapcsolatot Ivan Davidovcs Gelmmel, s így keresni kezdték azokat 
az embereket, akik érdekeltek a német témában. David Saufler háború előtti szomszédja, 
Adalbert Sulmajszter 1997-ben Berlinben így jellemezte nekem a családját: „A Sauflernak 
11 gyermeke volt, akik közül hárman a Volga-vidéki Német Köztársaság miniszterei vol-
tak.” Én így jellemeztem David Jakovlevicsot: „Háború előtti szomszédod nálunk, a város-
ban ismert hangszerhangoló volt. Több hangszeren játszott, és a német közösségben kórust 
vezetett. A városi múzeum gyakran szervezett a képeiből kiállításokat, ugyanis professzio-
nális szinten készített olajfestményeket”. „Az Oktyabrszkij és lakói” című könyvben a 185. 
oldalon szerepel a város festőinek névsora, ahol Saufler nem szerepel. Gyakran rendez ki-
állításokat, de a városi pártbizottság internacionalistái kihúzták a városi festők névsorából.

D. Saufler fölkereste German Davidovics Arnoldot, a „Basnyeftyegeofizika” igazgatóját, 
utóbbi pedig Jakov Jegorovics Smalt. Ennek eredményeképpen Baskíria összes településén, 
ahol németek éltek, aktivistacsoportokat kezdtek szervezni. 1989 augusztusában a „Geofi-
zikus Kultúrpalotában”, A. Gaaufnál, később pedig a Technika Házában R. Enternél kezd-
tek gyülekezni azok, akik számára nem mindegy, merre viszi őket a történelem. I. D. Gelm 
körbetelefonálta az embereket, és elkezdtünk összejöveteleket szervezni, ahol megvitattuk 
problémáinkat, de leggyakrabban az emberek saját érzéseikről beszéltek, fölidézték az átélt 
eseményeket, információt cseréltek. Első gyűléseinken a következők vettek részt: Erna Seibe, 
Ludmila Kuncman, Alekszandr Sulc, Arnold Navrelli, Ivan Ajrih, Reingold Gaun. 1990-ben a 
következők lettek az aktivistacsoport tagjai: Erma Majer, Tereza Loman, Voldamar Greb, Nel-
li Rajmer, Polina Konig, Galina Dobrovolszkaja, Valeria Smal. Frida Smal, Marina Vilgelm.

A többség meg volt győződve, hogy csak egy erős és aktív szervezet képes elérni 
célját. Az aktivistacsoportból csak L. Kuncman szeretett volna Németországba men-
ni, mivel ott rokonai éltek. 1990 augusztusában R. Gaun és Fridrih Smal részt vettek 
a „Vidergeburt” harmadik, rendkívüli konferenciáján. A „Moszkva” Szállóban lak-
tam a Vörös téren. A szokásos 70 kopejka helyett egy éjszakáért majdnem 6 rubelt 
fizettem. A németek keményen elhatározták, hogy „Megvalósítjuk a Német Köztár-
saságot!”, a területeken kívüli egyesülés gondolatát rögtön elvetették. A kongresz-
szus megrendezésének gondolata az SZKP KB berkeiben született meg. Véleményük 
szerint a kongresszus alapvető feladata az volt, hogy megválasszák a kormányt. A 
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németek államiságának visszaállítási gondjait maguknak a németeknek a vállára he-
lyezték. Az oroszországi németek más megvilágításban látták ezt a kérdést: terület 
nélkül nincsenek kompakt települések, nincsenek német iskolák, nincs nyelv és nincs 
kultúra. A hangulat emelkedett volt, ultimátumot még nem készültünk megfogal-
mazni. A németek érezték magukban az erőt, szervezettséget, büszkék voltak őseikre, 
akik jelentős szerepet játszottak Oroszország kialakulásában. Ekkor Ufában, a vegyi 
üzemben meghibásodás történt. Higany került a Bjelaja folyóba, és mindenki együtt 
érzett velünk, „baskírokkal”. Az ufaiak közül a következők vettek részt a konferenci-
án: G. Arnold, M. Snajber, J. Smal.

A baskíriai német népesség 1989-ben:

Lakóhely Létszám
Baskír ASZSZK 11023
Ufa város 2758
Blagovari járás 1921
Oktyabrszkij város 1692
Sztyerlitamak város 794
Isinbaj város 560
Tujmazi városi tanács 531
Szalavat város 441
Davlekanovói járás 360
Belebeji városi tanács 213
Nyeftyekamszki városi tanács 193
Alisevói járás 138
Ucsali városi tanács 100
Abzelilovói járás 97
Kumertaui városi tanács 60
A többi 20 település Kevesebb, mint 50

Az egyesületbe való beszervezést az amatőr művészi tevékenységgel értük el, a 
karácsony megünneplésével oldottuk meg. Az első rendezvényt 1990. december 24-
én, a szentestén tartottuk. A gyerekműsort Elvira Len, a 13. sz. iskola némettanárnője 
rendezte. A kórust D. Saufler vezette, s a kulturális osztály is részt vett a szervezés-
ben. 500 darab meghívót készítettünk, ami jelképes összegbe került. Mindez kevés-
nek bizonyult, a páholyokat is megnyitottuk, de még ez is kevés volt, a folyosókon is 
álltak. A meghívóra az „O, Tannenbaum” szövege volt rányomtatva. Az ünnepélyre 
elkészítettünk egy, az ország vezetőinek címzett szöveget.

És itt elkövettünk egy hibát. Az ünnepség központi része a műsor volt, a nyílt levél 
aláírásainak begyűjtését pedig akkorra tettük, amikor az emberek már hazafelé kezd-
tek indulni. Mindössze 278 aláírást gyűjtöttünk össze. Készítettünk 10 példányt, és szét-
küldtük – a Kremllel kezdve, a központi lapokkal befejezve. Csak a „Neues Leben” tette 
közzé a nyílt levelet, és választ is csak két újság küldött, a „Trud” és az „Izvesztija”. Ez 
utóbbiak a következőt válaszolták: „Sajnos mi nem tudjuk megoldani a Német Köztársa-
ság visszaállítását”. Mi, természetesen, ezt nem is kértük, erre való a Legfelsőbb Tanács. 
Ezeket az újságokat mi csak a következő levél közzétételére kértük:



Vidergeburt (Wiedergeburt)

173

M. Sz. Gorbacsov, a SZU elnöke
A SZU népi küldötteinek IV. kongresszusa
B. N. Jelcin, az Orosz Föderáció Legfelsőbb Tanácsa elnöke
Az Orosz Föderáció Legfelsőbb Tanácsa ülései

Kedves Honfitársaink!

A SZU népi küldötteinek II. Kongresszusa elismerte a szovjet németek ártatlanságát. Ennek 
ellenére a SZU német lakossága nem rendelkezik teljes szabadsággal, nem rehabilitálták teljes egé-
szében. Kérjük, vigyék végig, amit elkezdtek. Követeljük, végre mondják ki az igazat: helyreállítják 
a szovjet németek köztársaságát vagy nem? Ez az Önök joga és kötelessége.

SZU Népi küldötteinek IV. kongresszusa!
Kérjük, töröljék el a SZU Legfelsőbb Tanácsa 1941. 08. 28-i rendeletét, mely a szovjet-német 

nép megalapozatlan üldöztetéseit váltotta ki. Kérjük, állítsák vissza a korábbi helyen és korábbi ha-
tárok között a szovjet németek köztársaságát.

Kétmilliós népünk számára bármilyen más döntés sértő és megalázó volna.

1990. december 7.
A Baskíriai ASZSZK Oktyabrszkij város lakói

A német közösség következő fontos feladata a SZU-beli németek első kongresszusa kül-
dötteinek megválasztása volt. Erre a kongresszusra tulajdonképpen nem volt szükségünk, 
szavazás nélkül is saját köztársaságot, városokat, házakat akarunk. A kongresszust azért 
hívtuk össze, hogy ne adjuk vissza tulajdonunkat, hogy demokratikus úton megerősít-
sük azt, amit sztálini módszerekkel elvettek tőlünk. Ha lemondunk a választásokról, akkor 
ránk erőltetik ezt a szervezetet. Marad az, hogy elmegyünk választani, és megválasztjuk a 
köztársaság híveit, ami nem nehéz, mert többségben vannak. Négy településen folytak a 
választások: Oktyabrszkij, Tujmazi, Kandri és Szerafimovka. Megválasztottuk a szervező-
bizottságokat és a számlálóbizottságokat. Oktyabrszkiji szervezőbizottság: V. A Greb, A. A. 
Nagrelli, A. P. Barbje, E. A. sejbe, I. I. Ajrih, P. M. Zinatullin, A. H. Sulc, G. A. Dobrovolszka-
ja. A számlálóbizottság tagjai: L. N. Kuncman, F. J. Gejnc, N. P. Nyesztyerova, E. P. Majer, T. 
E. Loman. A szervezőbizottság összeállította a lakóhely szerinti listákat. Az első kongresz-
szusküldötti feladatra hárman pályáztak: Gaun R. Sz. – a „Vidergeburt” városi elnöke, Ok-
tyabrszkij város; Smal J. E. – A „Vidergeburt” egyesület köztársasági szintű elnökhelyettese, 
Ufa; Sic V. V. – a tujmazi 128. sz. Szakmunkásképző Iskola igazgatóhelyettese. A választáso-
kat február 10-én a „Gagarin” Technika Házában bonyolítottuk le. Az emberek hangulata 
emelkedett, megjelenése nagy létszámú volt. A választóknak a titkos szavazás listáján kí-
vül még egy anonim űrlapot is átadtunk a kongresszusi küldöttek feladataira vonatkozóan. 
Ezek a feladatok széles körben mozogtak, például, „Mindenütt kérd a Volgai Német Köz-
társaságot!” „Követelj!” „A Volgai Német Köztársaság nélkül haza se gyere!”

Néhány fiatalembert haza kellett küldenünk, mert német családnevük és német szüleik el-
lenére az állt az igazolványukban: „orosz”. A választásokat R. Gaun nyerte meg, mert ő mö-
gött állt a legtöbb képviselő, és a városi újságnak köszönhetően a programja közismert volt. 
Jakov Smal akkor szalasztotta el a lehetőségeit, amikor januárban az építők klubjában a válasz-
tók és a küldöttjelöltek találkozásán kijelentette: „Kommunista voltam, vagyok és maradok.”

1991. február 17-én Ufában zajlott le a német kongresszus küldöttválasztása. Állam-
polgári kötelességüket teljesítve a választók egy része bement a terembe, ahol az eredmé-
nyekre várva vita folyt a Volgai Német Köztársaságról. Én is bementem, és elkeveredtem 
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a vitatkozók között, de hamarosan észrevettek. A vitát vezető Mina Snajder egyszer csak 
bejelentette: „A hátsó sorokban ül Gaun, akit már egy hete megválasztottunk Oktyabrsz-
kij küldöttének, intézzék hozzá elvárásaikat és javaslataikat. Mi, akik itt ülünk, először 
megvárjuk a szavazás eredményét, hogy kit választottunk a kongresszusra.”

Odajöttek hozzám az emberek, főleg nyugdíjasok, úgyhogy elindultam az előcsarnok 
felé. A körülöttem állóknak nem voltak javaslataik, csak kérdéseik: „Hogyan szavaztak 
Oktyabrszkijban?”, „Az antonoviak részt vettek-e a választásokon?” Valaki úgy érvelt, 
hogy Oktyabrszkijban a németek összetartóak, Ufában viszont idegenek egymás számá-
ra, nem is köszönnek egymásnak. Erre azt feleltem: „Ezért szerezték meg az összetartó 
oktyabrszkijiak az elnökségben az összes helyet”. Nem tudták, hogy G. D. Arnold és M. 
F. Snajder korábban szintén Oktyabrszkijban laktak. Számomra új volt, hogy a sok ok-
tyabrszkiji olajmunkás, akik Ufába költöztek, még csak nem is ismerték egymást.

Néhány nappal később, a kongresszus újonnan választott küldöttei terjedelmes kér-
dőívet kaptak a kongresszus főbb kérdéseiről azzal a kéréssel, hogy töltsék ki és küldjék 
el Moszkvába. Úgy gondolom, hogy e kérdőív adatainak feldolgozása vezetett oda, hogy 
a kongresszust odafent őszre halasztották. Hivatalosan azzal indokolták, hogy 1991. 
március 17-ére népszavazást terveznek. Vajon mi értelme volt a kongresszusnak, ahol a 
küldöttek szilárdan álltak a Volgai Német Köztársaság mellett, annak régi határai között, 
nem pedig a felülről javasolt ködös egyesület. A kongresszusi küldöttek attól tartottak, 
hogy ősszel majd újra elhalasztják a kongresszust, és ez így fog menni a végtelenségig.

Felhatalmazásuk birtokában a küldöttek Moszkvába utaztak, és a kongresszuson 
megerősítették a SZU-beli németek döntését a Volgai Német Köztársaság visszaál-
lításáról. A kongresszus lebonyolítását fentről minden módon akadályozták, még a 
szállodában lefoglalt helyeink sem voltak meg. Kénytelen voltam elfogadni a cselja-
binszkiak támogatását, hogy kempingágyat tegyenek be, aki Prisib városából érke-
zett, Alekszandr Gausz számára. A szálloda előcsarnokában fiatalemberek voltak, akik 
minden irányba szóló ingyenes vonatjegyeket kínálgattak. Ötven éve vártuk államisá-
gunk visszaállítását, nekünk pedig 30 rubeles hazafelé szóló ingyenjegyeket kínálnak.

1991. május 7-én az oroszországi németek találkoztak M. Gorbacsovval. Amikor megtudtam 
a küldöttség összetételét, rögtön tudtam, hogy zérus lesz a találkozó eredménye. Gyakorlatilag 
annyit értek el, hogy az egykori kényszermunkásokat olyan éremmel tüntették ki, melyeken Sztá-
lin profilja látható. Úgy gondolom, ilyen gondolat még ennek a küldöttségnek sem juthatott eszé-
be. Sosem kértünk kitüntetéseket, nekünk az volt a fontos, amit elvettek tőlünk, a köztársaság.

A „Vidergeburt” (mintegy 100.000 tag) kongresszusi döntései nem nagyon voltak 
ínyére a kormánynak. 1991 nyarán a „Vidergeburt” semlegesítésére létrehozták a „Szov-
jetunió-beli Németek Szövetsége” alternatív egyesületet, amit egy hónap alatt bejegyez-
tek. A kormány táviratot küldött szét, hogy támogatja a „Szovjetunió-beli Németek 
Szövetségét”, mivel az a nyelv és kultúra kérdéseivel foglalkozik.

1991. augusztus 19-ének reggelén bementem az „Oktyabrszkiji Olajmunkás” szer-
kesztőségébe egy nagy cikkel, melyet „A németek kitelepítéséről” szóló rendelet 
ötvenedik évfordulójára írtam, de a cikket nem fogadták el. Azonnal bementem a szer-
kesztőhöz, aki azt mondta: „Mi van, nem hallgatsz rádiót? Moszkvában puccs van.” 
– „Nem érdekel a puccs, 28-án városi gyűlés lesz, és augusztus 28-ra a cikket le kell kö-
zölni.” „A gyűlések, értekezletek mind be vannak tiltva, a cikket nem veszem át.”

Néhány nap múlva feloszlatták a puccsisták Rendkívüli Állapottal Foglalkozó Bizott-
ságát, cikkemet elfogadták, és kijelöltük a gyűlés helyszínét. Augusztus 28-án 16 óra-
kor a Technika Háza lépcsőin megkezdődött a gyűlés. Furcsa gyűlés volt, szokatlanul 
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kevés résztvevővel, ugyanis még nem oldották fel a gyülekezési tilalmat. Az egyik ol-
dalon a „Vidergeburt” mintegy 15 aktivistája, tőlük öt méterre pedig a városi vezetők 
csoportja állt. Mintha csak rá lett volna írva a németek arcára: „Mit akarnak ezek a mi 
gyűlésünkön?” A gyűlést J. B. Korolkov, a városi tanács elnöke nyitotta meg. „Győz-
tünk! A demokrácia legyőzte a Rendkívüli Állapottal Foglalkozó Bizottságot!” stb. A 
lelkes szavak megkönnyebbülést és örömöt rajzoltak az emberek arcára. A városi ve-
zetőség legyőzte a puccsistákat, vagyis megint a győztesek oldalán áll.

Ismertettem, hogy „a németek kitelepítéséről” szóló rendeletnek ma van az ötve-
nedik évfordulója. Mit is jelent az oroszországi németek számára az 1941. augusz-
tus 28-ai rendelet? Ötven éve, hogy a németek nem rendelkeznek államisággal a 
SZU-ban. Ezért a németeknek nincs képviseletük a Legfelsőbb Tanácsban. Nincs, aki 
megvédje az érdekeiket. Ötven éve, hogy az országban nincs egyetlen német iskola, 
technikum, felsőoktatási intézmény. Ezer emberre vetítve két és félszer kevesebb dip-
lomásunk van, mint amennyi az országos átlag. Ha a tatároktól elvették az arab írás-
beliséget, akkor a németek már nemcsak írni, hanem németül beszélni sem tudnak.

Ötven éve tart a népirtás, a német nép a nemzetiségi kihalás szélén áll. Mindenki ismer 
olyan németet, akinek az ötödik, nemzetiségi rubrikában más nemzet neve áll. Ezt a népet 
már ötven éve megfosztották a saját országa iránti bizalom érzésétől. A németek között 
alig van katonatiszt, jogász, diplomata. A németek nem dolgozhatnak hadiipari cégek-
nél. De mégis, ez az a nép, amely lélekszámát tekintve a SZU-ban a 14. helyet foglalja el.

Ma 2009-et írunk, és az „Oktyabrszkiji olajmunkás” 1991. augusztus 29-i számát tar-
tom a kezemben. Az első oldalon négyhasábos cikk, a négyből a két első az enyém; a cí-
me: „Egyenlőnek lenni az egyenlők között”. A másik két hasáb fentről kezdve kilenc sor: 
egy közlemény, melynek címe „A városi pártbizottság épületét lepecsételték”. Ez a kilenc 
sor arról értesíti az olvasót, hogy B. N. Jelcin az Orosz Föderáció elnökének rendelete ér-
telmében az Orosz Föderáció területén megszüntették a kommunista párt tevékenységét.

Számomra ez rendkívül fontos és jelentőségteljes: 1941. augusztus 28-án bennünket 
telepítettek ki, ötven évvel később ugyanezen a napon „kitelepítésünk kezdeményezőit” 
állították le. Nagyon ideillő a régi közmondás: „Aki másnak vermet ás, maga esik bele”.

1991 őszén lezajlott a németek I. Kongresszusának úgynevezett második szakasza. 
A szaratovi pártszervek sztrájkőröket küldtek az épülethez, amelyben a Kongresszus 
zajlott. Idézem a Komszomolszkaja Pravda kommentárját: „A napokban fenyegető han-
gú táviratot kaptunk a Szaratovi terület kétórás figyelmeztető sztrájkjáról, melyet a Volga-vi-
déki Német Köztársaság elleni tiltakozás jeléül szerveztek. Valamivel korábban, mint a Neues 
Leben tudósítója közölte: a Szaratovi terület Marx városában az »Oroszország« nevű német-
ellenes bizottság és küldöttei a helyi rádióban azzal fenyegetőztek, hogy lezárják az autópályá-
kat, Volga-hidakat robbantanak fel, a folyón pedig felszedik a jelzőbójákat, hogy megbénítsák a 
hajóforgalmat. Ennek ellenére lezajlott a szovjet németek első kongresszusa. Pénteken, szom-
baton és vasárnap kilencszáz küldött tartott vitát a Volga-menti német autonómiáról. Mind-
ez nyilvánvalóan nem tetszett Moszkvában, az új Arbaton, az »Október« Filmszínháznál, a 
kongresszus helyszínénél összegyűlt sztrájkolóknak. De »felülről« támogatták a SZU német 
lakosságának képviselőit. A. Jakovlev felolvasta M. Gorbacsov üdvözletét a kongresszusnak. 
B. Jelcin közölte, hogy a szovjet németek államiságának helyreállítása Oroszország politikai 
irányvonalának részét képezi.” (С. Орлюк КП 23. 20. 1991)

1991. november 21-ét az oroszországi németek rehabilitációs folyamata csúcspontjá-
nak kell tekinteni:
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Az Orosz Föderáció elnökének, B. Jelcinnek, és a Német Szövetségi Köztársaság kancellárjának, 
H. Kohlnak közös közleményéből (1991)

12. Németország és Oroszország egyetért abban, hogy a területükön élő orosz, illetve német 
származású állampolgároknak szabad választás alapján lehetőségük nyílik nyelvük, kultúrájuk, 
nemzeti hagyományaik megőrzésére, valamint a szabad vallásgyakorlásra. A Felek megerősítik, 
hogy ezen állampolgárok kulturális arculatának és jogaiknak megőrzése kiemelt helyen szerepel 
a baráti kapcsolatok fejlődésében. Mindezzel összhangban, az érvényes törvények keretei között, a 
Felek lehetőséget biztosítanak és megkönnyítik a másik Fél azon törekvéseit, hogy támogassa a fen-
ti személyeket és azok szervezeteit. Ettől függetlenül a Felek megfelelő mértékben figyelembe veszik 
az említett állampolgárok érdekeit saját együttműködési programjaik keretei között.

Németország megelégedéssel veszi tudomásul, hogy Oroszországnak szándékában áll a Vol-
ga-vidéki németek köztársaságának helyreállítása azon a területen, ahol őseik éltek, nem sértve 
az ott élő lakosság érdekeit. A Volga-menti németek köztársasága létrehozásának egyes szakaszai 
során, lehetőségeinek keretei között, Németország sokoldalú segítséget nyújt a kultúra, szociális 
szféra és mezőgazdaság terén, a regionális fejlesztésben, valamint a nemzetek és etnikumok köz-
ti egyetértés erősítésében.

A Felek egységesek abban, hogy a Volga-menti németek köztársasága létrehozásán túlmenő-
en tovább folytatódik a nemzetiségi körzetekben élő, jelenlegi lakhelyüket megőrizni szándékozó 
németek fejlődésének támogatása is. Emellett, a Feleket az a cél vezérli, hogy a németeknek, azok 
gyermekeinek segítenek jövőjük alakításában és oroszországi hazájuk megőrzésében, a kiutazási 
jog sérelme nélkül.

Bonn, 1991. november 21.
H. Kohl         B. Jelcin

1992. január 8-án leállt a rehabilitáció folyamata, és elkezdődött az addig elért ered-
mények leépítése. A moszkvai trükközők persze más megvilágításba helyezték a re-
habilitációt. 2008. november 24-én, Berlinben az Orosz Házban az orosz kormányközi 
bizottság tagjai bejelentették az oroszországi németek jelenlévő képviselőinek, hogy a re-
habilitáció befejeződött, a pénzeket kifizették, a rehabilitációról szóló dokumentumokat 
pedig közzétették. Íme, egy igen szemléletes példa arra, hogy két demokratikus állam 
vezetősége hogyan köpi le egy kétmilliós nép akaratát és történelmét.

1981 augusztusában bátyámmal Antonban jártunk. Barangoltunk a faluban, elbeszél-
gettünk az emberekkel, üldögéltünk a Volga partján, és közben olyasmiről beszéltünk, ami 
általában így kezdődött: „Ha visszakapnánk a köztársaságot, akkor először is…”, „Nézd 
a kikötőt: egyetlen régi »Kazanka« motorcsónak, a többi mind összefoltozott csotrogány, 
amire veszélyes volna motort szerelni. Nekünk, pedig Oktyabrszkijban a nagy folyóktól 
200 kilométerre lakunk, két üvegszálas, korszerű szegéllyel ellátott motorcsónakunk van”, 
„Nagyapánk 1913-ban építette ezt a házat, ezalatt új építőanyagok jelentek meg, no meg 
olajfesték is van a boltokban, nagyon elkelne már egy felújítás.” „Igen, de a ház az államé, a 
bérlő lakbért fizet, más házát nem fogja felújítani”, „Antonban egy vödör alma 80 kopejkába 
kerül. Mi lenne, ha az almát Baskíriába vinnénk, ahol az ár ugyanaz, csak éppen kilónként”.

Sétáltunk a fejlődésben megrekedt faluban, ahonnan sok ház, istálló, nyári konyha és paj-
ta tűnt el. A falu lakói jószívűek, nyitottak voltak, behívtak a házukba, mondták, vegyünk 
tőlük almát. Csak a „mi házunk gazdája gyanakodott”, mondván, miért jöttek ezek ide, ha 
egyszer Baskíriában is sok az alma. Panaszkodott, hogy hullik az alma, elrohad, és nem 
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tudja, mit kezdjen vele. „Aszalni kell” – mondta a bátyám, és magyarázni kezdte, hogy fent 
a padláson, a kéményen van egy kis vasajtó, amit ha kinyitunk, látjuk az aszalólemezeket és 
a füstölőkampókat. A házigazda, aki már évtizedek óta a házban lakott, figyelmesen hall-
gatta bátyám szavait, akit kétéves korában telepítettek ki és még soha sem volt a padláson.

Arra a kérdésünkre, milyen volt a szőlőtermés, mindig ugyanazt a választ kaptuk: 
„Nálunk nem terem meg a szőlő, túlságosan hideg van”. Azt a válaszunkat, hogy a há-
ború előtt Anton a szőlőskertjeiről volt híres a környéken, hitetlenkedve fogadták. De 
hiszen 1944-ben Szadovojéban (korábban: Anton) szőlőtermelő, nem pedig gyapotter-
melő szovhozt alakítottak. Annak végképp nem volt értelme, hogy azt bizonygassuk: 
nálunk, Baskíriában (Antontól ezer kilométerre, északra) megterem a szőlő. Megpakol-
tuk a „Zsigulit” antonovka és ánizs almával, Balcerban vettünk pár kamisinói dinnyét, 
és elindultunk hazafelé. Útközben megfogalmaztuk utazásunk eredményét: „Ha vissza-
állítják a Volgai Német Köztársaságot, akkor Antonban modern téglaházakat építünk 
magunknak. Most egyelőre még Oktyabrszkijban maradunk, civilizációs körülmények 
között”. Hazaérkezésünk után otthon egy álló hétig egymás kezébe adták a kilincset a 
földijeink, akiknek ajándékot hoztunk otthonról. Az idősebbek rengeteget kérdeztek, 
kíváncsiságukat nem lehetett kielégíteni. Akkor még nem volt meg az Anton-térkép, 
amin Alekszandr Vigandt dolgozott; majdnem minden évben ellátogatott a faluba.

Az antoniak számára valóságos zarándokhely lett egykori falujuk. A távolsági teherau-
tósofőrök, a kiküldetésben lévők, ha útjuk Anton felé vitt, kötelességüknek tartották, hogy 
megnézzék a falut. Ha valaki autót vásárolt, ez majdnem mindig együtt járt egy antoni ki-
rándulással. Az Oktyabrszkijban és Ufában lakók többen társasutazás keretében keresték fel 
Antont. „A Tujmazaburnyefty” – később az Ufai Olajipari Igazgatóság – szakszervezeti bizott-
ságánál befizettek a „Gyemjan Bednij” hajóra Ufától Asztrahanyig vagy Rosztov-Na-Donu-ig. 
Ezek a cégek gazdagok voltak, ezért a hajón első osztályú kajütöket fizettek. A csoport előre 
megbeszélte a kapitánnyal, hogy Balcerben (Krasznoarmejszk) vagy Ahmatban kiszállnak. A 
kikötőt aszerint választották meg, hogy kik voltak a csoportban. Például Jakov Smal Grimm 
községben született. Az ő számára Anton nem volt érdekes, ezért a csoportja Balcerben szállt 
ki, és autóbuszokkal jutott el a falvakba. Miután megnézték a falut, vásároltak saját kertjeik al-
materméséből, este újra találkoztak a megbeszélt kikötőben, ahol már várta őket a hajó.

Asztrahanyban szokás szerint mindenki vett néhány szárított halat. A hazatérés után 
Oktyabrszkijban mindig külön hangsúlyozták, hogy Asztrahanyban szörnyű drága a 
hal: egy szárított vobla 30-50 kopejkába kerül. A háború előtt Antonon keresztül szeke-
rekkel szállították a voblát. Akkor egy hal ára 1 kopejka volt.

Hazafelé jövet a csoport megint bement Antonba, hogy almát vegyen hazára. „Kincske-
resésével” a német csoport mindig csodálatba ejtette a hajón utazó turistákat. A Volga alsó 
folyásánál ugyanis a homokos partokon és szigeteken terem az édesgyökér. Ahol sűrűbben 
termett, a csoport kiszállt és ásni kezdett. A kapitány nem mulasztotta el, hogy a hangos-
beszélőn bemondja: „Kedves kincskeresők, ha befejezték a munkát, a lapátokat ne felejt-
sék el visszatenni a tűzoltórácsra”. Az édesgyökér régi, kipróbált köhögés elleni szer volt. 
Oktyabrszkijban a patikákban nem volt kapható, mert a városban sok volt a német. A Vol-
ga-menti németek az édesgyökeret teához, dinnye, alma és körte eltevéséhez használták.

A peresztrojka kezdetétől a Volgai Német Köztársaság témája aktualitást nyert. Csak azok 
emigráltak Németországba, akiknek kint rokonaik voltak. Oktyabrszkijból senki sem emig-
rált, s így reálissá vált a „volgai imázs”. Vissza akartuk kapni köztársaságunkat, mi is egyenlő-
ek akartunk lenni az egyenlőek között. Vissza akartuk kapni a Volgát. A Pavlov-féle pénzügyi 
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reform még csak a tervezés szakaszában volt, s az embereknek még voltak megtakarításaik. 
A Volga-vidéki németek problémáik egyetlen megoldását a köztársaság visszaállításában lát-
ták. A dolog nem sokon múlott – már csak a kormány döntése hiányzott. 1991. április 26-án 
megjelent a „Megtorlásokban részesült népek rehabilitációjáról” szóló törvény. 1991-ben az 
oroszországi németek kétszer tartották meg első kongresszusukat: először márciusban, má-
sodszor októberben. A kormány igyekezett keresztülvinni „a terület nélküli köztársaság” el-
képzelést, de nem sikerült. Minden arra hajlott, hogy sikerül visszaállítani a köztársaságot.

Az események természetes menetét a részeg elnök zavarta meg. Volgai látogatásakor 
egy szovhoztagok előtt tartott beszédében megalázta az oroszországi németeket, akik-
nek egyetlen politikai párt sem sietett a védelmükre. A kétmilliós német nép megsértése, 
az államiság jogának megtagadása – de hátra volt még a „feketeleves”.

Ezután megsemmisítették a mezőgazdaságot, ipart, az erkölcsöt, a lakosság összetartá-
sát. Potom pénzért szétszórták a nemzeti vagyont. S ami a legfurcsább, ez a bőkezűség csak 
egyetlen nemzetiség képviselőire szorítkozott. Ugyanúgy, mint 1917-ben, a kulcspozíciók 
újra a zsidók kezébe kerültek; a bankok, az ipar és az ásványkincsek. Az oroszországi 
„forradalom” lebonyolításáért Lev Trockij kettőszázmillió dollárt kapott. Hodorkovszkij 
úr egymaga félmilliárd dollárt kapott a „Szibnyefty” tranzakcióért. A népi vagyon példát-
lan arányú szétlopása eredményeként Oroszország harmadik világbeli szintre süllyedt. 
Elsősorban a legnépesebb nemzet, az orosz vált kifosztott, megalázott néppé.

1917 és az 1990-es évek között párhuzamot lehet vonni. 1914-ben németellenes hisz-
téria kezdődött (abban az országban, melynek cárja és családtagjai németek voltak). 
Százötvenezer volhiniai németet száműztek Szibériába. Aki a legjobban kiabált, az ke-
rült hatalomra. Megsemmisítették az értelmiséget, kozákságot, parasztságot, papságot 
stb. Megdöntötték az Orosz Birodalmat, mely a világ első három helyének egyikére 
volt esélyes. Az országot kirabolták és éhínségre ítélték.

1992: Oroszország részeg elnöke megalázza a németeket. A tulajdonukat képező vá-
rosok és falvak helyett katonai lőteret javasol. Ezt újabb rablás követi. A Szovjetunióból 
Oroszországot csinálnak, és megint csak visszafelé, az elmaradott országok irányában. 
Oroszország mindkét kirablását amerikai magánbankok szervezték.

A baskíriai „Vidergeburt” egyesület a következő nyilatkozattal reagált a részeg elnök beszédére:

Nyilatkozat
„Oroszország elnökének a Volga menti német autonómia visszaállításáról szóló 

nyilatkozatával kapcsolatban”

A „Vidergeburt” (Újjászületés) egyesülethez Baskortosztan német és nem német polgáraitól kapott nagy-
számú negatív véleménnyel, visszajelzéssel, valamint a B. N. Jelcin, Oroszország elnöke által, a német au-
tonómia kérdésében tett kijelentéseivel kapcsolatban a „Vidergeburt” Elnöksége az alábbi nyilatkozatot teszi:

1. Felháborítónak tartjuk és tiltakozunk a január 8-án, a Szaratovi területen B. Jelcin elnök ál-
tal tett durva hangnemű közlemény ellen, melyben közli, hogy a németek autonómiája nem lesz 
visszaállítva. A „teljes felelősséggel” tett kijelentés („Izvesztyija” 1992. január 10.) nem magya-
rázza meg, ki által és milyen alapon történt a döntés.

A közleményt az oroszországi németek iránti barátságtalan lépésnek tekintjük. A közlemény 
teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a németeknek önrendelkezési szándékát, melyet a volt 
Szovjetunió német lakosságának kongresszusán juttattak kifejezésre. Továbbá, a kijelentést „Az 
üldözött nemzetek rehabilitációjáról” szóló törvény semmibevételének tekintjük. A nyilatkozat 



Vidergeburt (Wiedergeburt)

179

keresztülhúzza Oroszország és a Német Szövetségi Köztársaság vezetői között létrejött megál-
lapodást a Volga menti Német Köztársaság visszaállításáról. A megállapodást az orosz elnök 
Németországban történt látogatásának összegzéseként ez év novemberében kiadott ünnepélyes 
nyilatkozatban tették közzé. A közös nyilatkozat ignorálása tiszteletlenség a német partnerek iránt.

2. Követeljük az oroszországi üldözött népek rehabilitációjáról szóló törvény haladéktalan betartá-
sát és az oroszországi németek Rehabilitációs Tanácsának elismerését, melyet a volt Szovjetunió né-
met polgárainak kongresszusán választottak, mint az oroszországi németek teljhatalmú képviselőjét.

3. Mivel az oroszországi németeket nemzeti identitásuk teljes elvesztése fenyegeti, a korábbinál 
is nagyobb eltökéltséggel kívánják elérni Oroszország területén teljes és fenntartás nélküli reha-
bilitációját. Amennyiben ezt a jogukat megtagadják, az oroszországi német állampolgárok többsé-
ge nemzeti identitásának megőrzése érdekében kénytelen lesz az emigráció eszközéhez folyamodni.

Elfogadva az 1992. január 10-ei Tanács ülésén.
Baskortosztán „Viedergeburt” Tanácsának elnöke    G.D. Arnold

A Jelcin-beszédben elhangzó negatív üzenet azonnal kihatott Oktyabrszkij lakóira. A 
német kulturális központba kevesebb látogató érkezett. A látogatók nem a Volgához va-
ló visszatérésről kérdezősködtek, hanem a németországi emigrációról. A Moszkvai Német 
Nagykövetségen a németországi kiutazásra történő kérelmek száma átlépte az egymilliót.

Mindenki új megvilágításban kezdte látni Jelcint. Ha két alkalommal is becsapta a némete-
ket, akkor miért ne tudna másokat is becsapni. Több együttérzést kaptunk a Nyugattól, a téma 
nem került le az újságok hasábjairól. Az oroszországi németek megértették, hogy az államiságot 
senki sem fogja nekik tálcán felkínálni, ezért két részre oszlottak: egyesek a kiutazásra, mások 
pedig új vállalkozás beindításán gondolkoztak. A baskírok, tatárok, csuvasok és mások koráb-
ban sohasem tanúsítottak akkora együttérzést a németek iránt, mint Jelcin 1992-es beszéde után.

Javaslom itt a „Viedergeburt” Oktyabrszkij városában végzett húszéves tevékenysé-
gének áttekintését. Az egyesület létrehozásakor a következő célokat tűztük ki:
1. A lakosságnak a Volgai Német Köztársaság létrehozásának megszervezése.
2. A képzés és a kulturális élet újraszervezése.
3. Rehabilitáció, melynek eredményeként egyenlők leszünk az egyenlők között.

A program első pontját nem sikerült megvalósítani, ezért a többi pont sem valósult 
meg teljesen. A német kérdés ötven évig történő agyonhallgatása, valamint a „Viderge-
burt” húszéves tevékenysége sokat jelentett Oktyabrszkij város német lakosságának. Kü-
lönösen az első évek sikerei voltak jelentősek. Abban az időben a németek a köztársaság 
visszaállítását és az egész német nép iránti igazságosságos hozzáállást remélték. Minél 
jobban csökkent ez a remény, annál több német emigrált történelmi hazájába. A néme-
tek elsősorban tiltakozásból emigráltak. Bennünket nem lehet összehasonlítani az Ázsiai 
Köztársaságok német lakosságával, mert ott a kiutazás elsősorban az üzbég stb. „állam-
nyelvről” szóló törvénnyel volt kapcsolatban. Később más törvények és határozatok 
rakódtak rá erre a törvényre, melyek kierőszakolták a németek, oroszok és tatárok emig-
rációját. Manapság Oktyabrszkij városában sok olyan orosz és tatár lakik, akik a kilencve-
nes években hagyták el Üzbegisztánt, kérdezzék meg őket. Talán az éghajlat kezdett nem 
megfelelő lenni számukra? Aki korábban megértette, hogy Üzbegisztánban nincs jövője, 
az gyorsabban és jobban el tudott helyezkedni Oktyabrszkijban.

Oktyabrszkij német lakosságának kétharmada Németországba emigrált. Kisebbik ré-
szük, az ukrajnai németek, a világháború során német megszállás alatt voltak, és már ak-
kor megkapták a német állampolgárságot. Legnagyobb részük, a Volga-vidéki németek, 
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akik átélték a deportálásokat, lágereket, a katonai parancsnokságot. Többször is elvesz-
tették a vagyonukat, de számukra a legnagyobb veszteség, hogy korábban egy tömbben 
éltek a Volgai Német Köztársaságban. Államiság nélkül nincs nyelv és nincs kultúra.

Ellenségeink és irigyeink azt mondják, önző céllal mentünk Németországba, hogy 
„zabáljunk, és ne dolgozzunk”. Ha magamra és főiskolai társaimra nézek, akkor azt lá-
tom, hogy Oroszországban mérnökök és vezetők voltunk, most pedig alantas munká-
val foglalkozunk. Négymillió munkanélküli, ötven éven felül otthon kellene ülni és tévét 
nézni. De ők dolgoznak. Mi tiltakozásból utaztunk Németországba. Az oroszországi kor-
mány nem adta vissza a köztársaságot, nem veszi fegyelembe államalkotó jogunkat, és 
ha mindehhez hozzáadjuk a deportálást, népirtást, kényszermunkatáborokat, katonai 
parancsnokságokat, „komendaturákat”, akkor betelt a pohár.

Állami és megélhetési szempontból minket – németeket, akik kivándoroltunk Németor-
szágba, nem tartanak szenvedő félnek, mert mi odakint jól elhelyezkedtünk. Az Üzbegisztán-
ból Oktyabrszkijba költözött tatárok és oroszok, akiket szintén megfosztottak vagyonuktól és 
életüket újra nulláról kezdték, szenvedő félnek tartják, és mi, németek, ugyanezt gondoljuk ró-
luk. Az Üzbegisztánt elhagyó menekültek azokba a körzetekbe és városokba költöztek, ahol ba-
rátaik és rokonaik voltak. Az ő segítségükkel ugyanis könnyebb volt új helyen új életet kezdeni.

A volt Szovjetunióban élt németek Németországba emigráltak, de ott telepedtek le, 
ahol számukra helyet készítettek elő. Természetesen megkérdezték őket, hová szeretné-
nek menni, de ezt a kérést nagyon ritkán teljesítették. Végeredményben a rokonok, föl-
dijeik, egy faluból érkezők megint csak szét lettek szórva az egész országban. A német 
törvények értelmében, két évvel a Németországba való kiutazást követően, már új hely-
re is költözhettünk. Az első két évet a megadott helyen kellett eltöltenünk. Két évvel ké-
sőbb – még akkor is, ha a hatóságok nem tanúsítottak ellenállást – már nehéz volt más 
helyre költözni, hiszen a gyerekek tanultak, a felnőttek dolgoztak, a lakás fel lett újítva.

Miért jutott osztályrészül ilyen büntetés az oroszországi németeknek? 1941-től 
1972-ig tilos volt visszaköltöznünk korábbi lakóhelyünkre (Ezek hivatalos dátumok. 
Tekintettel arra, hogy az 1972. 11. hó 3-i rendelet nem jelent meg nyilvánosan, így a 
tilalom egészen a Peresztrojkáig folytatódott). Az oroszországi német lakosság több-
sége gyakorlatilag a németországi emigráció dátumáig a kitelepítés helyén lakott. A 
817. számú vonatszerelvény 1941. 10. 18-án érkezett meg Kozulka állomásra. Ettől 
az időponttól kezdve az állomáson élnek Anton község korábbi lakosai: Baumgert-
ner Genrih – 219. (Anton községi házszáma) felesége, leánykori nevén Virfel – 78., 
Ber Genrih – 182. Kozulkától nem messze Balahton járási központban laktak: Devald 
Fridrih – 181.; Gardt Valdemar az antoni iskola volt igazgatójának unokája – 275.

Manapság Németországban újra meghatározzák, hol és mennyi ideig kell élnünk. 
A volt kombájnos városban lakik, a volt esztergályos-marós falusi tájképben gyö-
nyörködik az ablakából. Úgy gondolom, hogy a károsultak kettős mércével történő 
mérése: akik Németországba mentek, illetve az Ázsiai Köztársaságokból Oktyabrsz-
kijba költöztek – egy sokéves propaganda eredménye, Ilja Ehrenburg öröksége.

Egyszer a földijeimmel folytatott beszélgetésben fölfigyeltem egy sajátosságra, és elhatároz-
tam, hogy elvégzek egy kísérletet. Mindenkinek feltettem egy egyszerű kérdést: „Ismeritek-e 
Alekszandr Gaunt?” A megkérdezettek közül Anton nyolcvanéves vagy azon túli egyko-
ri lakói visszakérdeztek: „Aki a lutheránus templom mellett, az itatóhely környékén, a hegy 
mellett lakott, vagy pedig a te nagyapád?” Ezek az emberek lakhelyükkel asszociálták az isme-
rősöket. Léteztek ugyan falusi gúnynevek, de azok csak nagyon ritkán voltak használatosak.
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A hatvan-hetven évesek ugyanerre a kérdésre a következőképpen válaszoltak: „Aki 
az ipari melléktermékek területi munkavédelmi központjában dolgozott?; aki a fűtési 
rendszernél volt energetikus?; aki katona volt?; aki fúrótorony-építő volt?; aki turbinake-
rék-öntő volt?, vagy: aki a cipőgyárban dolgozott?” Ez a nemzedék már nem a lakhelyhez, 
hanem a munkahelyhez köti egymást. A negyvenévesek vagy annál fiatalabbak pedig már 
keveset tudnak az Oktyabrszkijban lakó németekről, a téma már nem nagyon érdekli őket.

A fentebb leírtak a kudarcainkról szólnak. És mit sikerült Oktyabrszkij német la-
kosainak elérni?
1. Konzultációs és információs központtal rendelkeznek.
2. Működő könyvtár és videotéka.
3. A város német lakosságát képviselő egyesületük van.
4. Megfelelő helyiségekkel rendelkeznek az ünnepek – gyász, megemlékezések és a 

német kultúra napjai – számára.
5. Az egykori kényszermunkásoknak nyújtott segítség megszervezése.
6. Segítségnyújtás fordítások készítésében és űrlapok kitöltésében.
7. Németországból érkező vendégek fogadása.

A németek húsz éve nyújtanak egymásnak ingyenes segítséget. A korábbi ötven év 
folyamán a németek adót fizettek, de kultúrájukért semmit sem kaptak. Most viszont a 
kulturális osztály fizeti a német közösség helyiségét. A németek támogatásának hagyo-
mányát A. M. Hajdarova az 1990-es években alapozta meg.

Németország piros-zöld kormánya, azzal az ürüggyel, hogy rosszul tudnak néme-
tül, elzárta a történelmi hazába vezető utat az oroszországi németek elől. Ami azt je-
lenti, hogy nem akarják látni az oroszországi németeket Németországban. Az ürügyet 
– „a német nyelv gyenge ismeretét” – az az állam használja fel ellenünk, amely vég-
ső soron vétkes a kitelepítésünkben és a kialakult nyelvi problémákban. Ugyanezt az 
ürügyet használják fel a német családok szétválasztásában is.

Az egyik fiú Németországban együtt él a családjával, a másik viszont nem tud ki-
utazni, mert rosszul tudja a német nyelvet (a szülők nyilván kínaiul beszéltek vele). 
Évente félmillió külföldi érkezik Németországba német nyelvtudás nélkül. Senki sem 
foglalkozik a nyelvtudás bebizonyításával.

Németország fokozatosan csökkenti az oroszországi németek támogatását. Horst Waffel-
schmidt 1991-es és 1993-as nagyhangú ígéreteiből – „Németország kapui nyitva maradnak az 
oroszországi németek előtt” – mára semmi sem maradt. Hogy miként használja ezeket az üres 
vádakat, felhozok néhány példát Oktyabrszkij városából. Viktor Kajl a katonai parancsnokság 
alatt született a tulai bányák körzetében. Mindkét szülő német, akiket a Volga-vidéki Német 
Köztársaságból telepítettek ki. Viktor nem tette le a nyelvvizsgát, ezért a németországi út bezá-
rult előtte. Fridrih Metcker szintén nem nyelvvizsgázott, mindkét szülő német, Anton község 
egykori lakói. Számukra és sok ezer oroszországi német számára folytatódik a száműzetés.

De miért nehezebb egy németnek Németországba jutnia, mint egy afrikainak? Ennek 
sok oka lehet, de csak egyet nevezek meg közülük. Mi, oroszországi németek, a II. világ-
háborút megszenvedett emberek, nem illünk bele az Amerika által diktált történelembe. 
Az ő történelmükben már meg van írva, kik a hóhérok és kik az áldozatok. A győztesek 
által diktált történelemben a németek a hóhérok közé tartoznak.

Mindaddig, amíg Németországban amerikai diktátum érvényesül, amíg az újraválasztott 
szövetségi kancellár az eskütétel előtt mindig Washingtonba repül, hogy aláírja az úgynevezett 
„Kanzlerakten”-t (az engedelmesség biztosítékát), az oroszországi németek elleni népirtás nem 
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lesz elfogadva. Továbbra is befogják a szánkat, és távol tartanak bennünket a médiától. Nagy-
számú szervezeteink nem hatékonyak, nagyszámú egyesülési kísérleteink megbuknak bizonyos 
vezetők önző érdekei miatt. A kormányzati szervezetek is a megbuktatásunkra törekednek.

Egyetlen egyszerű példa. Az oroszországi németek gyásznapja augusztus 28-án Ber-
linben van. Számunkra, a népirtást elszenvedő németek gyermekei számára, ezen a na-
pon Berlin központjában találkozni szent dolog, hogy megemlékezzünk a félmillió, 
egyszerű és különleges lágerekben elpusztított oroszországi németekről. Minden orosz-
országi német együtt szeretné megtartani ezt a rendezvényt.

S akkor elérkezik az augusztus 28., és mi megint a széthúzást mintázó „A hattyú, 
a csuka meg a rák” Krilov állatmesét láthatjuk. A Landsmanschhaft megrendezi a 
gyászünnepélyt. Ez Marczanban, a temetőben az emlékmű mellett van, amit N. Wer-
ner, egy zsidó újság szerkesztőjének pénzéből emeltek. Meglehet, ezek a „Wernerek” 
nagyon érdekeltek abban, hogy őket senki ne lássa, ne hallja.

A „Konvent” és „Heimat” a Reichtag előtt tartják a rendezvényeiket, de különböző 
helyeken és különböző napokon. Bizonyos kormánykörök az oroszországi németek szét-
morzsolásában és megsemmisítésében érdekeltek.

És milyenek az oroszországi németek? A baloldali sajtó ismert kifejezéseivel élve „bűnözők, 
alkohol- és narkófüggő elemek”, „Szibéria és Kazahsztán volt lakói”, „birkanyáj a keresztény-de-
mokraták szavazásán”, „rosszabbak a német társadalomba integrálódott törököknél” stb.

Az oroszországi németek egyszer majd érettek lesznek ahhoz, hogy augusztus 28-
án a Reichstag előtt sokezres összejövetelen gyülekezzenek, hogy feltegyék kérdéseiket:
1. Miért szakították szét a németek családjait a gyenge nyelvtudás ürügyén? Szükséges-e, hogy 

emlékeztessünk, a német kormány hibájából a Szovjetunióban egykor tömbben élő német la-
kosságot pusztítottak el, s ez az oka annak, hogy problémák vannak a német nyelvtudással.

2. Miért van az, hogy félmillió oroszországi német a gyenge nyelvtudás miatt nem utaz-
hat ki Németországba, s ugyanakkor minden évben félmillió külföldi érkezik Német-
országba német nyelvtudás nélkül.

3. Miért csökkentették az oroszországi németek nyugdíját a szociális segély szintjére?
4. Miért sérti meg az oroszországi németeket a média, miközben egyetlen párt sem siet 

a segítségükre?
Ha nem változtatjuk meg viszonyunkat augusztus 28-hoz, akkor sohasem fogjuk 

feltenni ezeket a kérdéseket. Ha nem szervezünk többezres gyászszertartásokat, akkor 
gyermekeink és unokáink az „oroszországi alkoholisták és naplopók” bélyegét fogják ma-
gukon viselni, aztán pedig Németország is elbukik az ázsiaiak és afrikaiak támadásaitól.

Mi, oroszországi németek nem érzünk bűntudatot a holokausztokért és a háború 
miatt, mi más megvilágításban látjuk a történelmet. Ha sok helyi német számára az 
amerikaiak barátok és jótevők, akkor a mi számunkra ők Sztálin cinkosai, akik kétszáz-
ezer ukrajnai németet küldtek a Gulag lágerekbe. Ha a helyi németek úgy látják, hogy 
az idegen kultúrák gazdagítják őket, akkor mi ezt a „gazdagodást” a saját bőrünkön ta-
pasztaltuk meg Oroszországban. Ha Németországban a különböző kultúrák találko-
zójára „gyónár kebabot” viszünk, akkor ez rendjén való, ha viszont pelmenyit [húsos 
derelyét – a ford.], az már sértés. Az óvónők kérésére, hogy hozzon valami tipikus orosz 
ételt, a feleségem vitt – és már nyolcadik éve érzi magán a szülők rosszalló tekintetét.

Mi, oroszországi németek megváltoztathatjuk utunkat a nemlét felé, és segíthe-
tünk Németországnak, de ehhez tenni kellene valamit. Mi vagyunk az egyetlenek, 
akik ma a Reichstag falainál nyíltan beszélünk a II. világháború német áldozatairól.
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Mi, oroszországi németek, akik összekötő láncszem vagyunk Németország és Oroszor-
szág között, mindkét országnak segíthetnénk. A múlt században Anglia, USA és a bolsevikok 
egymásnak ugrasztották ezt a két országot, s ez mindkét esetben világháborúhoz vezetett. 
Ma az egymásra uszítás politikáját Brüsszel (Európai Unió) folytatja. Ellenfeleink látják, hogy 
Oroszország és Németország szövetsége egy új vezető világhatalmat jelentene, ezért az ő vé-
leményük szerint az Oroszországból jövő gáz nagy kárt okozna az Európai Közösségben.

Augusztus 28-án ott kell lennünk a Reichstagnál, ha azt akarjuk, hogy gyermeke-
inket és szomszédainkat érdekelje az oroszországi németek történelme.

Nekünk, oroszországi németeknek meg kell jelennünk a gyászünnepségeken, 
hogy megszerezhessük a helyi lakosság tiszteletét.

Más alternatívát nem látok, meg kell jelennünk a gyászünnepségeken, ha valamit 
el akarunk érni, ellenkező esetben saját gyermekeinket sem fogja érdekelni a múltunk.

Valamelyik nagy ember mondta, „Csak annak a népnek van jövője, aki tiszteli az 
ősök emlékét”.

Hálás leszek az olvasónak, aki elküldi számomra Anton községből származó rokonainak 
a nevét, házszámát, akik 1917 és l955 között haltak meg éhínség, fagyhalál vagy erőn felü-
li munka következtében Antonban, a lágerekben, a kényszermunkatelepeken és a fronton. 
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ANTON KÖZSÉG, BALCER KANTON 
LAKÓINAK NÉVSORA

(1941. nyarán; összeállította A. Vigandt)

A feltüntetett számok nem sorszámok, hanem az Anton község térképén levő házak házszámai.

1. Векессер Август Иванович
2.Паули Иван
3. Гардт
4. Тамплон
5. Энгель Конрад
7. Лауд Генрих
8. Фукс Иван Валентинович
9. Метцкер Карл Иванович
14. Кисельман Александр Конст.
15. Гейнц Иван
16. Энгель Иван
17. Гейнц Карл
19. Клеттер Александр
20. Кайль Катарина
23. Гансгорн Александр Конрадов
25. Гардт Александр
26. Гардт Иван Андреевич
27. Нацаренус
29. Энгель Фридрих
31. Гардт
32. Ротэрмель Иван Михайлович
33. Кайль Константин
34. Гансгорн Александр
35. Шторк Александр
36. Гейнц Карл Конрадович
37. Гейнц Генрих Конрадович
38. Кисельман Генрих
39. Кунцман Александр
40. Гардт Генрих Константинович
41. Гейнц
42. Кисельман
43. Кремер Генрих Константинович
44. Бер Карл
45. Моор Александр
46. Вирфель
47. Кайль Константин
48. Шторк Генрих
49. Гейнц Конрад Конрадович
50. Кунцман Генрих

51. Фукс Фридрих Егорович
52. Кисельман Александр Михал.
53. Вигандт Михаил Иванович
54. Кайль Егор Егорович
55. Кайль Константин
56. Альбрехт Иван
57. Кайль Михаил
58. Гейнц Александр Иванович
59. Ганцгорн Иван
60. Ганцгорн Александр
61. Рехлинг Мина Еммануил.
62. Кайль Генрих Иванович
63. Книппенберг
64. Кайль Леонгард Леонгард.
65. Кайль Фридрих Егорович
67. Ганцгорн Генрих
68. Кайль Готлиб
69. Паули Фридрих
70. Ганцгорн Андреас
71. Ганцгорн Михаил Александрович
72. Гейнц Иван Егорович
73. Берр Конрад
74. Дерр Александр
75. Дерр Иоганн
76. Иоган Александр
76. Мецгер Александр
77. Вигандт Елизавета Конрадовна
78. Вирфель Генрих
79. Деккер Иван Яковлевич
79. Деккер
80. Иоган Конрад
81. Книрренберг Генрих¶
82. Пауль Владимир Готлибович
84. Рехлинг Карл Готлибович
85. Книрренберг
88. Иоган Фридрих
90. Тамплон София¶
93. Гейнц Иван
94. Баумгертнер
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95. Баумгертнер
96. Фукс Фридрих
97. Гаас Елизавета
98. Девальд Амалия
99. Лаут Фридрих
100. Лаут Александр
103. Лаут Генрих
104. Кунцман
105. Гельцер Фридрих
106. Гардт Александр Иванович
107. Гансгорн Александр
108. Гардт Фридрих
109. Гейнц Шарлотта
110. Фохт Леонгардт
112. Гансгорн Александр Петрович
113. Кунцман Амалия
114. Гаун Иван Фёдорович
115. Гаун Генрих
117. Рейт Иван
118. Гаун Фёдор Иванович
119. Альбрехт Фёдор Яковлевич
120 Шторк
121. Альбрехт Иван¶
122. Ротэрмель Шарлотта
123. Девальд Амалия
124. Кайль Паулина Ивановна
125. Баумгертнер Александр Готфр.
128. Кайль Фридрих Иванович
129. Гансгорн
130. Мецгер Генрих
131. Книппенберг
132. Ротэрмель Александр Иванович
133. Альбрехт Фёдор
134. Баумгертнер Александр
135. Паули Фридрих Карлович
136. Вирфель Самуил Конрадович
137. Гейнц Иван Генрихович
138. Тамплон Эдуард Соломонович
139. Лаут Александр Михайлович
140. Гардт Генрих
141. Гардт Фридрих
142. Рехлинг Карл Валентинович
143. Ротэрмель Михаил
144. Ротэрмель Генрих
144. Ротэрмель Генрих
145. Ротэрмель

146. Книппенберг
147. Гардт Александр
148. Гардт Генрих Фридрихович
149. Баумгертнер Александр Мих.
150. Мецгер Амалия
151. Кайль Иван
152. Энгель Иоган
153. Шпедт
154. Тамплон Готлиб
155. Ротэрмель Михаил
156. Книппенберг Фридрих
157. Фукс Валентин
158. Деккер Александр
159. Гардт
160. Берр Карл Иванович
161. Деккер Иоган
161. Деккер Михаил
162. Девальд Генрих
163. Шторк Генрих
164. Ганцгорн Иоган
165. Баумгертнер Мария
166. Гаун Александр
167. Девальд Иоганнес
168. Кайль Генрих
169. Энгель Готлиб
170. Грасмик Константин
171. Энгель Александр
174. Фукс Иоганнес
175. Фукс Конрад
176. Кайль Генрих
177. Гаун Иоганнес
177. Гаун Конрад
178. Кайль Иоганнес
179. Берр Елизавета
180. Клеттер Иоган
181. Девальд Фридрих
182. Берр Генрих Иванович
183. Шторк Константин
185. Гардт Фридрих
186. Гардт Александр
187. Баумгертнер Александр
188. Энгель Генрих
189. Шторк София
190. Грасмик Фридрих
191. Мецгер Александр Ник-
192. Фохт Иван Конрадович
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193. Фохт Конрад Конрадович
194. Гардт Александр Иоганнович
195. Гардт Александр Конрадович
196. Грасмик Иван
197. Ейст Генрих Михайлович
198. Вигандт Михаил Михайлович
199. Ганцгорн Карл Карлович
200. Ганцгорн Фридрих Петрович
201. Вирфель Михаил Конрадович
202. Девальд Вильгельм Вильгельм.
203. Рейт Генрих Валентинович
204. Вигант Александр Фридрихович
205. Гельцер Михаил Конрадович
206. Гейнц Карл Карлович
207. Клеттер Александр
207. Вирфель Константин Фридрих.
208. Ротэрмель Иван Иванович
208. Ротэрмель Фридрих Иванович
209. Ганцгорн Михаил Михайлович
210. Гардт Иван Михайлович
211. Векессер Генрих
212. Векессер Карл
213. Гейнц Карл
214. Гейнц Генрих
215. Кайль Александр Генрихович
216. Мецгер Александр
217. Мецгер Иоган
218. Баумгертнер Карл
219. Баумгертнер
220. Мецгер Яков
222. Пауль Карл Карлович
223. Вигандт Александр
224. Баумгертнер Иван Конрадович
225. Ганцгорн
226. Мецгер Александр
227. Гейнц Михаил
228. Ганцгорн Иоган
229. Мецгер Фридрих
230. Книппенберг
231. Мецгер Фридрих
232. Паули Александр
233. Мецгер Фридрих Георгиевич
234. Мецгер Иван Георгиевич
235. Баумгертнер
236. Паули
237. Баумгертнер Фридрих Конрад.

238. Ротэрмель Фридрих
239. Ротэрмель Леонгардт
240. Эвих Яков
241. Вист Александр Михайлович
242. Кайль Александр Генрихович
243. Паули Андреас Андреасович
243. Паули Генрих Андреасович
244. Виганд Иван Александрович
245. Баумгертнер Екатерина
246. Вирфель Генрих Михайлович
247. Клеттер Август Августович
248. Пауль Александр Константин.
249. Кунцман Готвальд Конрадович
250. Денисова Амалия
251. Мецгер Генрих
252. Берр Георг
253. Мецгер Генрих
254. Энгель
255. Гаун Генрих
256. Гаун Михаил
257. Дерр Иоганнес
258. Гаун Самуил Александрович
259. Ротэрмель
260. Нацаренус Генрих
261. Паули Фридрих
263. Вирфель Генрих Христиан.
264. Ротэрмель Балдарас
265. Книппенберг
266. Баумгертнер Мария
267. Баумгертнер Карл
268. Пауль Иван
269. Пауль Иоган
270. Кунцман Генрих Конрадович
271. Кунцман Александр Фридрих.
272. Ганцгорн Генрих Петрович
273. Пауль Карл
274. Шторк Александр Фридрих.
275. Гардт Фридрих Михайлович
276. Энгель Карл
277. Ейст
278. Кунцман Богдан
279. Вирфель
280. Гаун Александр
281. Мецгер Иоган
282. Мецгер Катарина
283. Ейст
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284. Кунцман Конрад
285. Шторк Андреас Михайлович
286. Баумгертнер Александр Христиан.
287. Векессер Генрих Михайлович
288. Векессер Фридрих
289. Пауль Карл
290. Пауль
291. Вигант Александр
292. Шторк Александр Михайлович
293. Нацаренус Генрих Яковлевич
294. Гардт
295. Вирфель Иван
296. Вигант Фердинанд Конрадович
297. Дерр Самуил
298. Шторк Георг
299. Гардт Иоганнес
300. Гардт Александр

301. Ейст Иоганн Константинович
303. Вирфель
304. Фукс
305. Баумгертнер Шарлотта
306. Нацаренус Генрих
307. Вирфель Александр
308. Нацаренус
309. Ейст Фридрих
310. Шефер Генрих
312. Кисельман
313. Мецкер Генрих
316. Вирфель
317. Шторк Фридрих
319. Гейнц Фридрих
321. Вигандт Иван Генрихович
322. Кремер Фридрих
323. Клеттер
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A TAGILI MUNKATÁBOR LAKÓINAK NÉVSORA

1941-ben hozták létre a Novo-Tagili Kohászati és Kokszüzem második szakaszának 
megépítésére. Az NKVD Glavpromsztroj részlegének alárendeltségében volt. Az alábbi 
névsorban azok az egykori antoniak szerepelnek, akik túlélték a haláltábort, majd Ok-
tyabrszkijban telepedtek le.

1. Баумгертнер Елизавета Андреевна 1899
2. Баумгертнер Иван Кондратьевич 1899
3. Бер Александр Андреевич
4. Бер Виктор Кондратьевич 1928
5. Бер Фрида Александровна 1927
6. Бер Эмма Ивановна 1927
7. Вирфель Вильгельм Андреевич 1928
8. Вирфель Генрих Яковлевич 1926
9. Вирфель Самуил Андреевич 1928
10. Вирфель Терезия Александровна 1927
11. Гансгорн Виктор Александрович 1918
12. Гансгорн Виктор Александрович 1928
13. Гардт Амалия Генриховна 1927
14. Гардт Генрих Александрович 1910
15. Гардт Лидия Ивановна 1927
16. Гейнц Берта Ивановна 1927
17. Гейнц Елизавета Кондратьевна 1927
18. Девальд Александр Васильевич 1891
19. Девальд Вильгельм Фёдорович 1927
20. Ейст Эмма Ивановна 1927
21. Кейл Александр Андреевич 1927
22. Кейл Александр Фунхович 1927
23. Кейл Терезия Андреевна 1927
24. Кейл Фридрих Иванович 1927
25. Клеттер Александр Августович 1898 (умер 08.04.1943.)
26. Мецгер Фёдор Александрович 1927
27. Паули Фридрих Фридрихович 1917
28. Рейт Фридрих Андреевич 1928
29. Ротэрмель Владимир Богданович 1920
30. Фукс Амалия Ивановна 1927
31. Шторк Рейнгольд Андреевич 1927
32. Шторк Мария Константиновна 1927
33. Грассмик Александр Андреевич 1927
34. Иоганн Самуил Кондратьевич 1927
35. Девальд Андрей Васильевич 1891
36. Мецгер Иван Иванович 1891
37. Бартель Герман Иванович 1915
38. Шпедт Иван Андреевич 1894



190

1. Ааб Анна Генриховна 1922
2. Аллес(Фукс) Амалия Ивановна 1927
3. Альбрант Екатерина Генриховна 1925
4. Альбрехт (Драншева)
5. Баумгертнер Гертруда
6. Баумгертнер Екатерина
7. Баумгертнер М.
8. Баумгертнер Тереза
9. Бейзель
10. Бейфус(Деккер)Павлина Кондратьевна 1926
11. Бер (Смирнова) Розалия Карловна
12. Бер Лидия Карловна
13. Бернс (Иорх)Элеонора Ивановна 1924
14. Бернс Евгения
15. Биккерт Е.
16. Бинеманн Лиза
17. Брандельштайн Анна Петровна 1915
18. Брост (Рейт)Феломина Петровна 1924
19. Брост Катерина Петровна 1926
20. Брух Эмма
21. Вайсброт М.
22. Вебер Л.
23. Векессер Лидия Фридрих. 1921 

тр.Туймазанефть 58-10, 10 лет
24. Векессер Эмилия Фридрих. 1926 

тр. Туймазанефть 58-10, 6 лет
25. Вибе Ида
26. Виганд (Думрауф) И.Ф.
27. Вигандт Эмилия
28. Вильман (Шульц) Элла Петровна
29. Винтер Ванда
30. Вирт (Цветкова) ЭрнаЯковлевна
31. Вирфель (Гардт) Мария Александровна 1923
32. Вирфель (Кайль) Лидия
33. Вирфель (Кун) Мария
34. Вирфель Мина Самуиловна 1920
35. Гааг Екатерина Генриховна 1924
36. Гааг Маргарита Генриховна
37. Гаммершмидт Лида
38. Ганс (Добровольская) Ирма фёдоровна
39. Гансгорн (Нацаренус) С.И.
40. Гансгорн Виктория Иосифовна
41. Гансгорн Мария
42. Гардт (Даувальтер) Т.
43. Гардт Тереза Александровна

A TUJMAZI MUNKATÁBOR LAKÓINAK NÉVSORA
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44. Гартманн (Башкина) Зельма Александровна
45. Гаун(Золотова)Фрида Михайловна 1921
46. Гейланд (Реймер) Ангелика Петровна
47. Гейланд Катерина Петровна
48. Гейнц Мария Ивановна 1919
49. Гейнц Ольга
50. Гисбрехт Л.
51. Гонштейн (Лысенкова) И.И.
52. Гофманн Э
53. Грасмик Эмма
54. Греб Катерина Александровна
55. Гюнтер А.
56. Донау В.
57. Донау Мария Антоновна 1895
58. Дрейлинг Н.
59. Дубс (Бендер) Элла Каспаровна.
60. Дубс (Кузнецова) Б.К.
61. Зильберт Эльза Карловна
62. Кайзер (Гуськова) Екатерина Яковлевна 1926
63. Кайль (Гречаненко) Павлина Андреевна 1925
64. Кайль (Лефлер) Амалия Александровна 1926
65. Кайль (Метцкер) Лида
66. Кайль (Шенбергер) Роза Михайловна 1920
67. Кайль Мария Иоганновна
68. Кайль Софья
69. Карае (Самецкая) Эмилия Христиановна
70. Кейл Эмма Иоганнесовна 1914
71. Керн Анна Давыдовна 1913
72. Кинцель (Гейнц)
73. Кисельман Катерина Александровна 1919
74. Кисельман Паулина Иван. 

тр. Туймазабурнефть  -58-10, 10 лет
75. Клеттер Эрика Августовна
76. Крайсмах А.
77. Краус (Фомина) Екатерина Вильгельмовна
78. Крислинг Мария Захаровна 1925
79. Кун Конрад
80. Кун Мария
81. Лауфер Елфрида
82. Либрехт Драншева) Мария Филипповна
83. Май (Степанова) Ирма Фридриховна
84. Меркель Павлина Петровна 1913
85. Мецгер (Груммет) Терезия Фёдоровна
86. Мецкер Екатерина
87. Миллер (Котова) Анна Андреевна
88. Миллер (Прайс) А.Е.
89. Михаль Л.
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90. Нацаренус София
91. Нацаренус Тереза
92. Нейман Ольга Иосифовна
93. Ноак Соня
94. Ноль Э.
95. Отт (Карцева) Софья Генриховна 1923
96. Пеннер Анна Фридриховна 1926
97. Пинеккер Н.
98. Райс Э.
99. Реймер Мария Ивановна 1903
100. Ригерт Павлина
101. Рихельгоф (Стрекаловская) П.Р.
102. Рихельгоф Мария Андреевна 1926
103. Руппель Амалия Фёдоровна 1924
104. Сафрайтер И.
105. Стреветска Каролина
106. Тамплон Тереза Генриховна
107. Тамплон Фрида Генриховна
108. Тамплон Эмма Генриховна
109. Фаллер Мария
110. Франк (Санохина) Е.
111. Фрибус (Осипенко) Валентина Фёдоровна 1925
112. Фукс Эмма Ивановна 1921
113. Циммерман (Подкользина) Мина Фёдоровна
114. Чумаченко Регина Ивановна
115. Швемлер Катерина Пнусовна 1915
116. Шейбе Эмма Андреевна 1921
117. Шифельбайн Аполлония Андреевна 1918
118. Шифманн Екатерина
119. Шмидт Берта Я.
120. Шмидт Эмма
121. Шнайдер (Чередниченко) Мария Егоровна
122. Шоерманн Анна
123. Штайнмюллер Е.
124. Штоль Фрида Александровна 1923
125. Штоль Эмма
126. Шторк (Щипилина)Роза Андреасовна
127. Шторк Эрна Андреасовна
128. Штраухманн Ольга
129. Шульц Эмилия
130. Эбель Роза
131. Эйлер (Демянчук) Амалия Филиповна 1926
132. Эйлер (Лискович) М.Ф.
133. Эйрих(Манеева) Е.А.
134. Эмих Теа Адамовна 1913
135. Эргардт Мария
136. Янсон Анна Ивановна 1925
137. Янсон София
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A VJATKAI MUNKATÁBOR LAKÓINAK NÉVSORA

 Вирфель Виктор Александрович 1913
1. Вирфель Иван Иванович 1910
2. Вирфель Константин Фридрихович 1922
3. Гардт Александр Кондратович 1896
4. Гаун Самуил Александрович 1912
5. Гейнц Карл Карлович 1908
6. Георг Иван
7. Гофман Эммануил
8. Кайль Александр Андреевич 1918
9. Кайль Александр Андреевич 1924
10. Кайль Карл Иоганнесович 1911
11. Кайль Самуил Андреевич 1912
12. Кисельман Андрей Михайлович 1903
13. Книппенберг Иван Андреевич 1916
14. Книппенберг Фридрих Андреевич 1913
15. Кремер Андрей Константинович 1910
16. Ломан Петер Георгтевич 1909
17. Маркус Карл Генрихович 1915
18. Метцгер Александр Андреевич 1909
19. Пауль Фридрих Карлович 1904
20. Райхерт Генрих Генрихович 1910 (погиб в лагере)
21. Райхерт София Генриховна 1912
22. Рейт Генрих Валентинович 1903
23. Ротэрмель (Перхулина) Эрна Леонгардовна 1920
24. Ротэрмель Иоган Иоганнович 1882
25. Ротэрмель Тереза Леонгардовна 1908
26. Фогель Генрих Генрихович 1907
27. Шнайдер Фридрих Иоганнесович 1910
28. Штабель Эммануил Фридрихович 1910
29. Фохт Генрих Леонгардович 1924
30. Гансгорн Михаил Михайлович
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A BUGURUSZLANI MUNKATÁBOR LAKÓI

1. Виганд Иван Андреевич 1907
2. Гаун Андрей Иванович 1925
3. Девальд Алида Генриховна 1927
4. Девальд Элла Генриховна 1923
5. Клеттер Август Августович 1900
6. Кремер Эмилия Андреевна 1926
7. Реймер (Чумакова) Гильда Христиановна 1922
8. Рехлинг Карл Карлович 1925
9. Ротэрмель Александр Александрович 1926
10. Ротэрмель Иоганнес Иоганнесович 1921
11. Ротэрмель Мария Кондратьевна 1897
12. Ротэрмель Роза Иоганновна 1927
13. Ротэрмель(Фрис) Лидия Балтазаровна 1924
14. Тамплон Андрей
15. Тамплон Мария Андреевна 1924
16. Тамплон Эдуард
17. Фукс Александр Иванович 1923
18. Фукс Иван Валентинович 1893
19. Энгель Эрнст
20. Энгель(Паули) Фрида 1916
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EGYÉB LÁGEREK

Пауль Мария Фридриховна 1926 Кемерово шахты
Гаун Оттилия Карловна 1914 Кемерово шахты
Кисельман Александр Михайлович 1891 Кемерово шахты
Книппенберг Андрей Иванович 1887 Кузбасс
Книппенберг Мария Александровна 1913 Кузбасс
Рехлинг Александр Александрович 1911 Кузбасс шахты
Клеттер Роберт Августович 1912 Тула шахты
Баумгертнер Андрей Христианович 1920 Коркино(Челяб) шахты
Керн Фридрих Александрович 1909 Карлаг
Кремер Константин Константинович 1927 На север рыбачить
Кремер Мария Константиновна 1912 На север рыбачить
Гаун Екатерина Андреевна 1904 На север рыбачить
Метцгер Ирма Ивановна 1913 Джиддинский ИТЛ
Клеттер Виктор Александрович 1905 Челябметал.строй, 8 лет ИТЛ
Гансгорн Рейнгольд Александрович 1927 Тавдинлаг
Вирфель(Мартыневская) Тереза Генриховна  Ивдельлаг
Шторк Александр Фридрихович  Краснотуринск
Греб Александр Рейнгольдович  Краснотуринск
Греб Эммануил Рейнгольдович  Краснотуринск
Грасмик Александр Андреевич 1927 Краснотуринск
Гаун Андрей Александрович 1910 Из Баку в Стерлитамак
Гаун Константин Константинович  Из Баку в Стерлитамак
Гаун Андрей Константинович  Из Баку в Краснокамск
Гансгорн Эдуард Александрович 1922 Из Баку в Стерлитамак
Фохт Леонгард Леонгардович 1911 Из Баку в Стерлитамак
Альбрехт Виктор Александрович 1926 Из Баку в Ишимбай
Векессер Александр Андреевич 1902 Из Баку в Стерлитамак
Райхерт Андрей 1910 Из Баку в Краснокамск
Райхерт Софья 1912 Из Баку в Краснокамск
Шнайдер Лидия Егоровна 1924 Ишимбай
Цейслер(Круг) Виктория Иосифовна 1926 Ишимбай
Вальт Мария Карловна 1926 Ишимбай
Айрих Амалия Давыдовна 1895 Ишимбай
Айрих Андрей Карлович 1900 Ишимбай
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SORKÖTELES NÉMETEK NÉVSORA

1. Ааб (Шмаль) Анна Генриховна 1922
2. Айрих (Дубс) Амалия Генриховна 1920
3. Айрих (Индиченко) Амалия Ивановна 1926
4. Айрих Анна Генриховна 1906
5. Аллеборн Паулина Иоганновна 1923
6. Аллес (Фукс) Амалия Ивановна 1927
7. Аллес Альфрид Христьянович 1926
8. Аллес Эрнст Христианович 
 (умер от голода в Уфимской тюрьме в 1946 г)
9. Альберти Мария Андреевна 1908
10. Альберти Мария Андреевна 1908
11. Альберти Эльвира Андреевна 1938
12. Альберти Эмилия Андреевна 1887
13. Бартель Герман Иванович 1915
14. Бауер Берта Васильевна 1913
15. Бауер Готфрид Готфридович 1895
16. Баумгертнер (Конради) Терезия Иоганн. 1920
17. Баумгертнер Александр Александрович 1912
18. Баумгертнер Александр Иванович 1924
19. Баумгертнер Александр Фёдорович 1916
20. Баумгертнер Александр Христианович 1920
21. Баумгертнер Екатерина Ивановна 1900
22. Баумгертнер Карл Карлович 1911
23. Баумгертнер Мария Самуиловна 1913
24. Баумгертнер Паулина Михайловна 1916
25. Баумгертнер Паулина Михайловна 1916
26. Баумгертнер Самуил Иванович 1908
27. Баумгертнер Шарлотта Ивановна 1880
28. Баумгертнер Эмилия Ивановна 1916
29. Баумгертнер Эмилия Ивановна 1916
30. Беккер (Бер) Лидия Карловна 1927
31. Беккер Анна Ивановна 1902
32. Беккер Анна Яковлевна 1928
33. Беккер Иван Иванович 1927
34. Бельман (Нусс) Эмилия Давыдовна 1925
35. Бельман Давыд Иосифович 1927
36. Бельман Нина Иосифовна 1923
37. Бер Александр Петрович 1896
38. Бер Карл Иванович 1896
39. Бер Юлия Егоровна 1898
40. Берг Яков Яковлевич 1919
41. Бернс (Иорх) Элеонора Ивановна 1924
42. Бернс Виктор Захарович 1925
43. Бернс Шалостина Антоновна 1913
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44. Биккерт Мария Кондратьевна 1926
45. Браун Рихард Фердинандович 1926
46. Брух Эмма Фёдоровна 1925
47. Вайскербер Виктор Егорович 1927
48. Вайскербер Егор Егорович 1903
49. Вайскербер Мария Андреевна 1903
50. Вальт (Бауер) Мария Богдановна 1927
51. Вальт Эмильян Христофорович 1923
52. Вамбольд Мария Давыдовна 1908
53. Вебер Карл Карлович 1925
54. Векессер Шарлотта Ивановна 1889
55. Векессер Эмилия Ивановна 1903
56. Вибе Яков Борисович 1912
57. Виганд (Думрауф) Мария Андреевна 1920
58. Виганд Александр Александрович 1917
59. Виганд Амалия Генриховна 1911
60. Виганд Владимир Александрович 1917
61. Виганд Мария Генриховна 1919
62. Виганд Фёдор Иванович 1908
63. Вигандт Елизавета Кондратьевна 1880
64. Видеманн Евгения Ивановна 1919
65. Винтер (Меркель) Елизавета Яковлевна 1927
66. Винтер Василий Давыдович 1925
67. Виншу Фрида Августовна 1914
68. Вирфель Александр Кондратьевич 1889
69. Вирфель Амалия Андреевна 1918
70. Вирфель Амалия Ивановна 1886
71. Вирфель Екатерина Фридриховна 1891
72. Витовская (Рущ) Берта Лукъяновна 1925
73. Витовский Эвальд Карлович 1927
74. Гааз Анатолий Вильгельмович 1925
75. Гаас Елена Августовна 1890
76. Гаммершмидт (Бауер) Лидия Богданов. 1923
77. Гаммершмидт Иван Михайлович 1925
78. Гансгорн (Нацаренус) София Ивановна 1925
79. Гансгорн (Ротэрмель) Екатерина Андре. 1918
80. Гансгорн Виктор Александрович 1921
81. Гансгорн Екатерина Ивановна 1913
82. Гансгорн Елизавета Яковлевна 1893
83. Гансгорн Зельма Ивановна 1923
84. Гансгорн Иван Иванович 1914
85. Гансгорн Мария Андреевна 1909
86. Гансгорн Михаил Александрович 1923
87. Гансгорн Самуил Михайлович 1913
88. Гансгорн София Егоровна 1893
89. Гансгорн Фёдор Александрович 1924
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90. Гансгорн Эдуард Александрович 1922
91. Гансгорн Эмилия Егоровна 1919
92. Гансгорн Эмилия Яковлевна 1912
93. Гансгорн Эрна Александровна 1925
94. Ганц Амалия Яковлевна 1904
95. Гардт Александр Александрович 1912
96. Гардт Александр Иванович 1909
97. Гардт Александр Кондратович 1896
98. Гардт Александр Фёдорович 1908
99. Гардт Генрих Генрихович 1910
100. Гардт Генрих Генрихович 1921
101. Гардт Готлиб Кондратович 1912
102. Гардт Мария Андреевна 1902
103. Гардт Мария Карловна 1914
104. Гардт Мария Карловна 1914
105. Гардт Эмилия Яковлевна 1903
106. Гардт Эрна Александровна 1924
107. Гаун Амалия Александровна 1910
108. Гаун Амалия Яковлевна 1913
109. Гаун Екатерина Николаевна 1881
110. Гаун Елизавета Валентиновна 1912
111. Гаун Кондрат Егорович 1872
112. Гаун Фридрих Иоганнесович 1900
113. Гаун Фридрих Иоганнесович 1910
114. Гаун Шарлотта Ивановна 1891
115. Гауф (Робертус) Лидия Ивановна 1914
116. Геберляйн Яков Христианович 1918
117. Геберляйн(Шмунк) Амалия Романовна 1923
118. Гельдт Екатерина Михайловна 1924
119. Гельдт Фридрих Фридрихович 1928
120. Гельм (Девальд) Эмма Ивановна 1920
121. Гельм Иван Давыдович 1918
122. Гонштейн Амалия Егоровна 1926
123. Гонштейн Анна Егоровна 1914
124. Гонштейн Давыд-Андрей Кондратович 1906
125. Гонштейн Егор Андреевич 1890
126. Гонштейн Лидия Георгиевна 1927
127. Гонштейн Мария Егоровна 1924
128. Гонштейн Мария Фридриховна 1901
129. Гонштейн Сусанна Кондратьевна 1903
130. Гонщтейн Елизавета Кондратьевна 1890
131. Гофман (Гардт) Мария Яковлевна 1924
132. Гофман (Дьячкова) Мария Егоровна 1927
133. Гофман Люция Егоровна 1911
134. Грасмик (Филоненко) Тереза Андреев. 1925
135. Граф Кондрат Егорович 1900
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136. Греб (Шейфер) Амалия Эммануиловна 1924
137. Греб Амалия Севостьяновна 1888
138. Греб Лидия Андреевна 1924
139. Греб Фридрих Георгиевич 1877
140. Греб Фридрих Фридрихович 1925
141. Греб Эмма Фёдоровна 1923
142. Греб Эмма Фёдоровна 1923
143. Гутьяр Давыд Карлович 1919
144. Гутьяр Ида Теофиловна 1908
145. Дазе (Вотчель) Мария Сергеевна 1927
146. Дазе Ассер Генрихович 1924
147. Девальд Александр Васильевич 1883
148. Девальд Александр Фёдорович 1926
149. Девальд Амалия Карловна 1904
150. Девальд Гельма Яковлевна 1913
151. Девальд Иван Васильевич 1879
152. Девальд Кондрат Филиппович 1905
153. Девальд Роберт Юрьевич 1928
154. Дейграф Александр Андреевич 1928
155. Дейграф Доротея Давыдовна 1897
156. Деккер Иван Иванович 1926
157. Деккер Иван Михайлович 1887
158. Деккер Мария Юльевна 1917
159. Деккер Райнгольд Иванович 1910
160. Динкель Александр Александрович 1914
161. Динкель Елизавета Филипповна 1882
162. Добровольская (Иорх) Лилия Ивановна 1929
163. Домме (Бланк) Паулина Эммануиловна 1924
164. Домме Пётр Матвеевич 1922
165. Ейст (Гейнц) Эмма Андреевна 1924
166. Ейст Иван Константинович 1895
167. Ейст Константин Иванович 1923
168. Ейст Эмилия Кондратьевна 1897
169. Иоганн Екатерина Андреевна 1904
170. Иоганн Оттилия Фридриховна 1911
171. Иоганн Фридрих Генрихович 1912
172. Кайль Александр Генрихович 1904
173. Кайль Амалия Валентиновна 1906
174. Кайль Кристина Богдановна 1901
175. Кайль Софья Андреевна 1882
176. Кайль Софья Фридриховна 1906
177. Кайль Шарлотта Ивановна 1918
178. Кари Анастасия Иосифовна 1889
179. Кари Эдуард Варнавович 1925
180. Кейних (Беккер) Георгина Яковлевна 1926
181. Кексель Иван Карлович 1928



Anton – Oktyabrszkij – Berlin

200

182. Кексель Карл Иванович 1902
183. Кексель Мария Филипповна 1924
184. Кексель Тородеа Соломоновна 1902
185. Келлер (Прайс) Эрика Ивановна 1923
186. Келлер Пётр Петрович 1915
187. Кинстлер Екатерина Генриховна 1907
188. Кинстлер София Фёдоровна 1911
189. Кисельман Александр Михайлович 1891
190. Кисельман Амалия Кондратьевна 1905
191. Кисельман Мария Яковлевна 1891
192. Клеттер Август Августович 1900
193. Клеттер Амалия Александровна 1912
194. Клеттер Елизавета Филиповна 1902
195. Клеттер Роберт Августович 1912
196. Книппенберг Андрей Иванович 1887
197. Книппенберг Екатерина Андреевна 1909
198. Книппенберг Мария Александровна 1913
199. Книппенберг Ольга Эдуардовна 1925
200. Конради Адам Егорович 1910
201. Констанц Екатерина Фёдоровна 1909
202. Корбмахер Райнгольд Кондратьевич 1916
203. Корбмахер Эмма Кондратьевна 1921
204. Корбмахер Эрна Кондратьевна 1923
205. Крейдер Анна Михайловна 1925
206. Крейдер Фридрих Фридрихович 1907
207. Крейн Василий Яковлевич 1918
208. Крейн Екатерина Александровна 1923
209. Куксгауз Павел Адамович 1918
210. Кунцман Андрей Андреевич 1905
211. Кунцман Андрей Андреевич 1908
212. Кунцман Берта Фёдоровна 1905
213. Кунцман Берта Фёдоровна 1905
214. Кунцман Генрих Готлибович 1915
215. Кунцман Елизавета Карловна 1888
216. Кунцман Роберт Андреевич 1926
217. Кунцман Тереза Готлибовна 1914
218. Кунцман Тереза Готлибовна 1914
219. Лейднер(Штайнмюллер) Екатерина Геор. 1922
220. Лефлер Яков Яковлевич 1926
221. Либрехт Фридрих Филиппович 1922
222. Ломан Пётр Георгиевич 1909
223. Ломан Эмилия Яковлевна 1914
224. Лохман Виктор Фёдорович 1925
225. Лохман Виктор Фёдорович 1925
226. Маркус Карл Генрихович 1915
227. Массон (Данилюк) Антонина Матвеевна 1926
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228. Мачке Рудольф Мартынович 1915
229. Мельман Александр Иванович 1922
230. Меркель Андрей Генрихович 1906
231. Меркель Клементий Филиппович 1919
232. Меркель Павлина Петровна 1913
233. Метцгер Андрей Андреевич
234. Метцгер Ирма Ивановна 1913
235. Метцгер Софья Андреевна 1894
236. Мецгер Карл Карлович 1911
237. Мецгер Мария Христиановна 1912
238. Мецгер Тереза Фёдоровна 1925
239. Мецгер Христьян Христьянович 1909
240. Мецгер Шарлотта Богдановна 1900
241. Мецгер Эмма Карловна 1926
242. Мецгер Эмма Яковлевна 1902
243. Мецкер (Кисельман) Эмилия Андреевна 1928
244. Мецкер (Ноак) София Христиановна 1920
245. Мецкер Александр Андреевич 1906
246. Мецкер Александр Карлович 1922
247. Мецкер Ольга Христиановна 1901
248. Мецкер Тереза Александровна 1925
249. Мецкер Тереза Карловна 1915
250. Мецкер Тереза Михайловна 1896
251. Мецкер(Руди) София филипповна 1909
252. Миллер (Панова) Эльза Карловна 1926
253. Миллер Бенно Адольфович 1908
254. Миллер Валентина Эдуардовна 1922
255. Миллер Вера Александровна 1925
256. Миллер Мария Давыдовна 1923
257. Миллер Эмилия Генриховна 1907
258. Миллер Юльяна Ивановна 1897
259. Миллер(Циммерман) Лидия Андреевна 1916
260. Мирау Оттилия Петровна 1922
261. Мирау Эдуард Бернгардович 1920
262. Моор Клементина Яковлевна 1923
263. Мох Эмилия Андреевна 1906
264. Мох Якоб Тобиасович 1906
265. Нагель Эмилия Вильгельмовна 1915
266. Нагрели Тереза Андреевна 1904
267. Нацаренус Тереза Карловна 1899
268. Новоковская (Штанг) Мария Кондрат. 1922
269. Онгемах (Бланк) София Иосифовна 1921
270. Онгемах Георгий Георгиевич 1897
271. Онгемах Мина Георгиевна 1923
272. Онгемах Роза Фридриховна 1902
273. Отт Софья Каспаровна 1899
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274. Паль Амалия Вильгельмовна 1925
275. Паули Александр Иванович 1928
276. Паули Маргарита Иоганновна 1921
277. Пауль Елизавета Андреевна 1870
278. Пауль Паулина Михайловна 1905
279. Прайс Антон Иванович 1908
280. Прахт Ирма Давыдовна 1925
281. Райле Фрида Готлибовна 1926
282. Рейт Елизавета Кондратьевна 1902
283. Рейт(Харченко) Эмма Генриховна 1925
284. Рейфшнайдер Анна Андреевна 1893
285. Рейфшнайдер Лидия Викторовна 1924
286. Рейфщнайдер Виктор Викторович 1926
287. Рехлинг Мария Карловна 1917
288. Рехлинг Эммануил Карлович 1900
289. Ридингер (Шнайдер) Амалия Готлиб. 1925
290. Робертус (Апреян) Эмилия Иосифовна 1923
291. Ротэрмель Андрей Иванович 1887
292. Ротэрмель Владимир Фёдорович 1926
293. Ротэрмель Генрих Михайлович 1911
294. Ротэрмель Екатерина Петровна 1901
295. Ротэрмель Карл Михайлович 1904
296. Ротэрмель Мария Андреевна 1907
297. Ротэрмель Эмма Ивановна 1923
298. Ротэрмель(Кайль) Мина Карловна 1931
299. Руман Теодор Оттович
300. Руппель Берта Михайловна 1901
301. Руппель Давид Генрихович 1903
302. Руппель Мария Давыдовна 1926
303. Руш Лидия Александровна 1925
304. Сафрайдер Варвара Августовна 1902
305. Сафрайтер Иван Иванович 1927
306. Симон Генрих Генрихович 1926
307. Тамплон Адольф Александрович 1912
308. Тамплон Андрей Самуилович 1926
309. Тамплон Богдан Богданович 1885
310. Тамплон Мария Андреевна 1910
311. Тамплон Мария Ивановна 1916
312. Тамплон Софья Михайловна 1884
313. Тамплон Фридрих Готлибович 1909
314. Тамплон Фридрих Готлибович 1909
315. Тамплон Фридрих Соломонович 1907
316. Тамплон Эдуард Соломонович 1912
317. Тамплон Эмилия Яковлевна 1914
318. Тротт Амалия Андреевна 1920
319. Фальц Мина Вильгельмовна 1924
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320. Феллер Карл Карлович 1926
321. Фенрих Эрна Ивановна 1925
322. Фохт Леонгардт Леонгардович 1911
323. Фохт Тереза 1912
324. Франк Эмилия Генриховна 1924
325. Фрейлих Амалия Ивановна 1924
326. Фукс Амалия Ивановна 1908
327. Фукс Мария Кондратьевна 1918
328. Фукс Паулина Павловна 1886
329. Фукс Фридрих Кондратьевич 1909
330. Фукс Эмилия Андреевна 1899
331. Цветцих Фрида Егоровна 1927
332. Цейслер Адольф Иванович 1925
333. Цейслер Иван Петрович 1903
334. Циммерман Елизавета Ивановна 1913
335. Цоллер Эмма Андреевна
336. Швабауер Эмма Давыдовна 1923
337. Швейцер Бертгольд Оттович 1924
338. Шенбергер (Кайль) Роза Михайловна 1920
339. Шенбергер Альберт Иванович 1918
340. Шенбергер Елизавета Ивановна 1917
341. Шенбергер Елизавета Ивановна 1917
342. Шенбергер Иван Иванович 1914
343. Шенбергер Роман Иванович 1921
344. Шенбергер Сусанна Иосифовна 1894
345. Шефер Герман Андреевич 1909
346. Шмаль (Бондаренко) Фрида Егоровна 1925
347. Шмиттель (Нагель) Магдалина Иванов. 1920
348. Шнайдер (Майер) Мария Егоровна 1916
349. Шнайдер Варвара Матвеевна 1901
350. Шнайдер Эмилия Васильевна 1926
351. Шнайдер Эмма Васильевна 1909
352. Штабель (Агасян) Ирма Фёдоровна 1926
353. Штабель (Штрауб) София Ермолаевна 1921
354. Штабель Александр Самуилович 1927
355. Штабель Амалия Георгиевна 1913
356. Штабель Мария Филипповна 1899
357. Штабель Эммануил Фридрихович 1910
358. Штикельмайер Эрнст Христианович 1926
359. Шторк (Ааб) Клара Александровна 1926
360. Шторк Александр Андреевич 1902
361. Шторк Александр Фридрихович 1903
362. Шторк Амалия Фёдоровна 1907
363. Шторк Андрей Егорович 1884
364. Шторк Андрей Михайлович 1895
365. Шторк Оттилия Карловна 1898
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366. Шторк Паулина Фёдоровна 1904
367. Шторк Софья Константиновна 1888
368. Шторк Сусанна Ивановна 1901
369. Шторк Тереза Андреасовна 1920
370. Шторк Тереза Андреевна 1920
371. Шторк Эрна Александровна 1923
372. Эбель Роза Христиановна 1923
373. Эвих Александр Яковлевич 1926
374. Юст Александр Францевич 1924
375. Янсон София Ивановна 1893
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OKTYABRSZKIJ VÁROS REHABILITÁLT LAKÓI

1. Агасян Ирма Фёдоровна 1 пр. Нефтяников 10
2. Адова Валерия Васильевна Свердлова 22-53
3. Адоевцев Александр Анатольевич Островского 15-9
4. Адоевцева Мария Николаевна Горького 2-28
5. Айрих Анна Генриховна Ленина 15-18
6. Айрих Иван Иванович 24мкр. 14\15-9
7. Айрих Николай Иванович Сад. Кольцо 36-91
8. Аллерборн Анна Андреевна Комсомольская 39-31
9. Аллерборн Варвара Ивановна Сад. Кольцо 60А-34
10. Аллес Альфрид Христьянович Сад.кольцо 60А-8
11. Аллес Амалия Ивановна Сад. Кольцо 60-8
12. Аллес Светлана Васильевна 24мкр. 10-9
13. Аллес Эдуард Альфредович 24мкр. 10-9
14. Аллес Эрна Фридриховна Ленина 7-36
15. Аллес Эрнст Альфридович Сад. Кольцо 60-8
16. Альберти Эльвира Андреевна 35мкр. 25-58
17. Анашкина Мина Беновна 25мкр. 22-97
18. Андриянова Валентина Николаевна Ленина 10-27
19. Аникина Лилия Вильгельмовна Ленина 30-6
20. Арефьева Мария Андреевна Кувыкина 20-2
21. Арзютов Николай Аркадьевич Кортунова 17-4
22. Арзютова Мария Андреевна Кувыкина 17-13
23. Арндт Ирма Александровна Комсомольская 31-111
24. Арндт Лилия Георгиевна Фиолетовая 13
25. Арсланова Клавдия Валентиновна Ленина 41-142
26. Артемьева Амалия Фёдоровна Гоголя 110А
27. Архипова Мария Александровна Комсомольскач 25А-27
28. Арцер Ирма Николаевна 24мкр. 14\15-64
29. Ахмерова Эрна Самуиловна 35мкр. 12-22
30. Ахунова Лидия Фридриховна 34мкр. 25-39
31. Ашаева Валентина Абрамовна Островского 88-6
32. Бабошина Мария Иоганнесовна Сад. Кольцо 38-8
33. Бадьева Раиса Магомедовна 35мкр. 3-32
34. Бамбах Вячеслав Егорович 34мкр. 2-63
35. Бамбах Егор Иванович Полевая 3
36. Бамбах Тереза Александровна Полевая 3
37. Банков Владимир Дмитриевич 24мкр. 10-56
38. Банкова Эльза Александровна Нефтяников 13
39. Баранникова Лариса Бертгольдовна Герцена 24-1
40. Баранова Ирина Генриховна Ленина 14-31
41. Барбие Андрей Петрович Комсомольская 35-57
42. Барбие Терезия Иоганнесовна Комсомольская 35-57
43. Бардина Эмилия Карловна Лазо 5
44. Бартель Анатолий Германович 35мкр. 24-53
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45. Бартель Антонина Фердинандовна Сад. Кольцо 125
46. Бартель Герман Иванович Куйбышева 19-52
47. Барышникова Любовь Александровна Орджоникидзе 28
48. Бастрон Виктор Егорович Комсомольская 19-73
49. Бастрон Эрна Фридриховна Комсомольская 19А-73
50. Бауер Валерий Людвигович Горького 24-7
51. Бауман Елизавета Филипповна Железнодорожная 7
52. Бауман Ирина Викторовна 25мкр. 14Б-95
53. Бауман Павел Вениаминович 25мкр. 14Б-95
54. Баумгертнер Лидия Андреевна Солнечная 7
55. Баумгертнер Фридрих Александрович Солнечная 7
56. Баумгертнер Фридрих Фридрихович Девонская 78
57. Баумгертнер Эрна Фридриховна Девонская 78
58. Бауэр Эрна Богдановна Сад. Кольцо 34-39
59. Башкина Зельма Александровна Южная87
60. Бекк Владимир Андреевич Ленина 29-2
61. Бекк Ида Фёдоровна Ленина 29-2
62. Беккер Анна Ивановна 34мкр. 6-25
63. Беккер Анна Яковлевна Ленина 40-24
64. Беккер Владимир Иванович Луначарского 8-122
65. Беккер Иван Иванович Проезд С. Батыра 7
66. Беккер Лидия Карловна Проезд С. Батыра 7
67. Белова Лариса Григорьевна Ленина 5-12
68. Белоусова Ирма Фёдоровна Комсомольская 39-75
69. Бельман Александр Давидович Ленина 10-26
70. Бельман Виктор Давыдович 35мкр. 16-31
71. Бельман Эмилия Давыдовна Ленина 10-26
72. Бельтикова Лидия Ивановна Куйбышева 4-5
73. Бендер Элла Каспаровна Горького 2-50
74. Берг Артур Христьянович Уральская 24-3
75. Берг Виктор Яковлевич Ленина 8-21
76. Берг Вили Яковлевич Гаражная 5-59
77. Берг Ида Теодоровна Ленина 67-114
78. Берг Лейна Фридриховна Ленина 8-21
79. Берг Мария Яковлевна Северная 24-32
80. Берг Христьян Яковлевич Северная 20А-60
81. Берг Эрна Ивановна Северная 20А-60
82. Берг Яков Яковлевич Ленина 8-21
83. Березова Ираида Никитична Девонская 10А-59
84. Бернс Анатолий Викторович Ленина 57-215
85. Бернс Шалостина Антоновна Ленина 9-26
86. Блохина Ида Артуровна 35мкр. 8-29
87. Богатюк Амалия Карловна Ленина 38-7
88. Богомолова Доротея Николаевна Тихая 45
89. Боздунова Клара Васильевна Девонская 10А-1
90. Болгаров Александр Георгиевич Свердлова 22-35
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91. Большакова Алла Прокофьевна 35мкр. 31-33
92. Бондаренко Фрида Егоровна Свердлова 39-16
93. Бондарь Юрий Иванович Халтурина 18
94. Бордачёва Мария Ивановна Профсоюзная 5
95. Борисов Владимир Константинович Горького 4-3
96. Борисов Юрий Константинович Герцена 24Б-25
97. Борозняк Любовь Викторовна Сад. Кольцо 61-49
98. Босова Людмила Ивановна Геофизиков 5-11
99. Бражников Анатолий Дмитриевич 24мкр. 4-64
100. Бражникова Амалия Егоровна П. Московка, Дачная 37
101. Брайт Нина Ивановна 21мкр. 12-73
102. Браун Екатерина Генриховна Дружбы 4
103. Браун Лидия Фёдоровна Островского 13-3
104. Бретгауер Анна петровна Островского 36-8
105. Бритоусова Альвира Ивановна Сад. Кольцо 37-1
106. Бровко Владимир Филиппович 24мкр. 3-42
107. Брух Эмма Фёдоровна Куйбышева 17-54
108. Брызгалова Лидия Михайловна Дорожников 24
109. Будников Михаил Викторович 21мкр. 1-68
110. Будникова Валентина Виктор. Горького 4-12
111. Будникова Виктория Роман. Девонская 10А-49
112. Будникова Эрна Христофоров. 21мкр. 1-68
113. Будницкая  Берта Фёдоровна Ленина 41-158
114. Букаткин Виктор Алексеевич 24мкр. 10-4
115. Букаткина Мария Филипповна Буровиков 53
116. Бунина Валентина Петровна Островского 37-33
117. Бурбах Александр Иванович Сад. Кольцо 15-23
118. Бурбах Андрей Иванович Ленина 5-56
119. Бурбах Давид Иванович 25мкр. 21-67
120. Бурбах Лина Христьяновна 25мкр. 21-67
121. Бурбах Роза Яковлевна Комсомольская 37-95
122. Бурлина Агата Петровна 35мкр. 14-11
123. Вайскербер Виктор Егорович Сад. Кольцо 60А-55
124. Вайскербер Наталья Георгиев. Фрунзе 11-105
125. Ваккер Фёдор Фёдорович Сад кольцо 7-4
126. Вальт Мария Богдановна Лермонтова 12-56
127. Вальтер Александр Юстусович 25мкр. 22-55
128. Вальтер Константин Юстусов. Куйбышева 17-38
129. Вальтер Мария Августовна Горького 40-40
130. Вальтер Ольга Генриховна Куйбышева 17-38
131. Вальтер Юстус Саломонович Куйбышева 17-38
132. Вамбольдт Берта Ивановна Сад. Кольцо 33-3
133. Вамбольдт Мария Давыдовна Сад. Кольцо 33-3
134. Васильев Владимир Николаев. 25мкр. 8-131
135. Васильева Вильма Фридрихов. Свердлова 40-8
136. Васильева Софья Иоганновна Фрунзе 7-4



Anton – Oktyabrszkij – Berlin

208

137. Вебер Карл Карлович Кольцо Бакинская 6А
138. Ведель Елизавета Андреевна Девонская 12А-56
139. Везер Екатерина Петровна Луначарского 6-64
140. Вейт Эвальд Иванович Кувыкина 2-6
141. Векессер Александр Александ. Гоголя 2-24
142. Векессер Рудольф Иванович Фрунзе 7Б-2
143. Векессер Христина Андреевна Фрунзе 7Б-2
144. Векессер Эмилия Ивановна Гоголя 2-24
145. Веннинг Эдуард Густавович Трипольского 16
146. Вербова Едена Николаевна Герцена 16-70
147. Верещагина Людмила Сергее. Ленина 11-63
148. Вигандт Александр Фридрих. Чехова 36
149. Вигандт Лео Александрович Чехова 36
150. Вигандт Паулина Андреевна Чехова 36
151. Вигандт Фрида Андреевна Чехова 36
152. Вигант Виктор Владимирович Сад. Кольцо 197
153. Вигант Владимир Александр. Фиолетовая 8
154. Вигант Мария Андреевна Фиолетовая 8
155. Вигонт Райнгольд Фердинанд. Свердлова 70-2
156. Вигонт Эмма Фридриховна Свердлова 70-2
157. Видеман Екатерина Васильев. Гоголя 21-8
158. Видман Амалия Васильевна Гоголя 21-8
159. Видт Альфред Оттович Тупик Чеверёва 1-2
160. Видт Ольга Иогановна Тупик Чеверёва 1
161. Видт Рейнгард Иванович Тупик Чеверёва 1
162. Вильгельм Иоганнес Касперов. 24мкр. 6-62
163. Вильгельм Мета Фридриховна Ленина 5-29
164. Вильгельм Яков Касперович Ленина 5-29
165. Винтер Василий Данилович Сад. Кольцо 42-91
166. Винтер Валерий Васильевич Новосёлов 12-14
167. Винтер Елизавета Яковлевна Сад. Кольцо 42-91
168. Виншу Фрида Августовна Островского 70-11
169. Вирт Александр Яковлевич Горького4-15
170. Вирт Виктор Яковлевич Свердлова 13-7
171. Вирфель Виктор Александров. Гафури 74
172. Вирфель Виктор Константин. 35мкр. 33-67
173. Вирфель Иван Фёдорович Кувыкина 2-1
174. Вирфель Ирма Ивановна 35мкр. 33-67
175. Вирфель Константин Фридрих. Гоголя 68-1
176. Вирфель Лидия Андреевна Комсомольская 35-53
177. Вирфель Мария Александр. Гоголя 68-1
178. Вирфель Мария Фёдоровна 35мкр. 27-183
179. Вирфель Мина Александровна 25мкр. 7-35
180. Вирфель Мина Самуиловна Комсомольская 25А-13
181. Вирфель Павлина Андреевна Комсомольская 35-53
182. Вирфель Роберт Иоганович Герцена 36-48
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183. Вирфель Фридрих Фридрих. 24мкр. 11-16
184. Вирфель Эдуард Эдуардович Островского 39-98
185. Витковская Альвина Ивановна Кувыкина 7-2
186. Витовская Берта Ивановна 35мкр. 2-25
187. Витовский Эвальд Карлович 35мкр. 2-25
188. Власенко Берта Александров. Губкина 28-14
189. Власова Агнесса Петрова Чкалова 3-2
190. Возмилкина Галина Васильев. Ленина 57-86
191. Волкова Екатерина Романовна Дорожников 23
192. Вотчель Адам Сергеевич Сад. Кольцо 365
193. Гааг Анна Андреевна Сад. Кольцо 61-22
194. Гааг Фридрих Генрихович Северная 20-16
195. Гааз Ольга Фёдоровна Фрунзе 7-31
196. Гаврилова Ида Райнгольдовна Островского 39-51
197. Гавшин Виктор Степанович Гоголя 23-6
198. Гавшина София Фёдоровна Свердлова 51-2
199. Гаджеев Александр Магомед. 35 мкр. 8-50
200. Гаджеева Мария Максимовна 35мкр. 8-50
201. Галимбиевская Лилия Фёдор. Куйбышева 19-30
202. Галиулина Тамара Готфридов. Герцена 26-47
203. Гамбургер Злата Оттовна Чапаева 13-5
204. Гаммершмидт Анатолий Иван. Герцена 24-16
205. Гаммершмидт Владимир Иван Куйбышева 17-27
206. Гаммершмидт Лидия Богдан. Комсомольская 30-2
207. Ган Амалия Георгиевна Чапаева 2-12
208. Ганц Александр Константинов. Герцена 26-8
209. Ганц Нэлли Ивановна Герцена 28-8
210. Ганцгорн Александр Михайл. 25мкр. 12-53
211. Ганцгорн Александр Самуил. 35мкр. 3-50
212. Ганцгорн Александр Фридрих. Куйбышева 10-8
213. Ганцгорн Альберт Михайлович 34мкр. 6-127
214. Ганцгорн Виктор Александров. Нефтяников 25-2
215. Ганцгорн Виктор Михайлович Кувыкина 59-5
216. Ганцгорн Владимир Карлович Ленина 71-16
217. Ганцгорн Екатерина Андреевна Южная 8
218. Ганцгорн Мария Андреевна Нефтяников 25
219. Ганцгорн Михаил Александр. 1 проезд Нефтяников
220. Ганцгорн Михаил Александров. Нефтяников 25
221. Ганцгорн София Ивановна 1 проезд Нефтяников
222. Ганцгорн Эдуард Михайлович 25мкр. 8-64
223. Ганцгорн Эмилия Егоровна Нефтяников 25-2
224. Гардт Александр Александров. Кувыкина 33-30
225. Гардт Александр Александров. 35мкр. 7-81
226. Гардт Иоганись Александрович Горная 11
227. Гардт Мария Фёдоровна 35мкр. 7-81
228. Гардт Паулина Фёдоровна Кувыкина 33-10
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229. Гардт Тереза Ивановна Девонская 18-38
230. Гардт Эмилия Яковлевна Губкина 27-13
231. Гарт Лидия Викторовна Нефтяников 23-1
232. Гартман Давыд Карлович Кувыкина14-1
233. Гартман Мария Петровна Кувыкина 14-1
234. Гаун Александр Александрович Горького 18-7
235. Гаун Александр Самуилович Герцена 30-47
236. Гаун Альвина Фридриховна Ленина 27-1
237. Гаун Елизавета Валентиновна Куйбышева 4-4
238. Гаун Мария Адамовна Кувыкина 33-20
239. Гаун Оттилия Карловна Трипольского 158
240. Гаун Рейнгольд Самуилович Трипольского 158
241. Гаун Фёдор Александрович Нефтяников 23-1
242. Гаун Эмма Фридриховна Космонавтов 16А
243. Гауф Александр Яковлевич Свердлова 91-9
244. Гауф Лидия Ивановна Губкина 26-69
245. Гауф Нина Андреевна Губкина 26-69
246. Гафурова Валентина Михайл. Куйбышева 17-18
247. Гдульская Валентина Иванов. Кувыкина 36-2
248. Гебель Берта Генриховна Кувыкина 14-8
249. Гебель Владимир Вильгельм. Лермонтова 12-58
250. Гебель Мария Фридриховна Чапаева 44-4
251. Гебель Фридрих Вильгельмов. 35мкр. 20-48
252. Геберлейн Тамара Яковлевна 35мкр. 5-70
253. Геберлейн Яков Християнович Губкина 26-64
254. Гейнц Адам Егорович Свердлова 42-8
255. Гейнц Александр Александр. Кортунова 15-55
256. Гейнц Александр Карлович Профсоюзная 1
257. Гейнц Амалия Андреевна Профсоюзная 1
258. Гейнц Анатолий Александров. Комсомольская 39-6
259. Гейнц Владимир Адамович Островского 39-60
260. Гейнц Карл Карлович Краснодонская 3
261. Гейнц Лилия Адольфовна Краснодонская 3
262. Гейнц Мария Ивановна Чапаева 26-2
263. Гейнц Фрида Яковлевна Ленина 8-24
264. Гейнц Эрна Фридриховна 35мкр. 27-6
265. Гельдт Фридрих Фридрихович Колхозная 8-2
266. Гельм Лилия Ивановна Островского 72-1
267. Гельм Фрида Михайловна 21 мкр. 2-42
268. Гельм Эмма Ивановна Островского 72-1
269. Гельм Эрнст Давыдович 21 мкр. 2-42
270. Гензе Давид Александрович Ленина 41-55
271. Генкель Василий Андреевич Луначарского 8-120
272. Генкель Мария Кондратьевна Сад. Кольцо 58-38
273. Георг Артур Райнгольдович Губкина 25-20
274. Георг Райнгольд Яковлевич Ленина 11-23
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275. Георг Фрида Яковлевна Ленина 11-23
276. Герасимов Александр Никол. 35мкр. 33-5
277. Герасимова Валентина Иван. 35мкр. 33-5
278. Герб Эмилия Михайловна 35 мкр. 4-72
279. Гернер Леонтий Иосифович Комсомольская 41-6
280. Герр Яков Яковлевич Герцена 34-38
281. Гилязетдинова Ольга Алексан. 24мкр. 14\15-113
282. Гладкова Лилия Георгиевна 35мкр. 9-105
283. Годованная Ирина Християн. Первомайская 7А-111
284. Голубоцких Ольга Генриховна Комсомольская 19-22
285. Гомершмидт Маргарита Леонт. 25мкр. 17-20
286. Гомершмидт Михаил Маркович Картунова 17-42
287. Гонштейн Амалия Егоровна Герцена 24А-21
288. Гонштейн Анна Егоровна Герцена 24А-21
289. Гонштейн Виктор Александр. 25мкр. 11-35
290. Гонштейн Зинаида Владимир. Ленина 69-93
291. Гооге Владимир Валентинович 35мкр. 15-24
292. Гоох Валерий Оскарович Фрунзе 7-4
293. Гоох Густав Андреевич Калинина 8-1
294. Гоох Эмма Августовна Калинина 8-1
295. Гоппе Александр Фридрихович Сад. Кольцо 367
296. Горбач Валентина Яковлевна Губкина 26-64
297. Горбачёва Ольга Никитична 25мкр. 8-111
298. Горбунова Лилия Робертовна 25мкр. 23-36
299. Гордеева Роза Фёдоровна Калинина 6-2
300. Горожанкина Алиса Гейнрих. Чапаева 23-81
301. Горожанкина Христина Кондр. Лермонтова 11-19
302. Горшенин Виктор Васильевич Геофизиков 5-64
303. Горшенина Эмилия Ивановна Космонавтов 8А
304. Гофман Артур Иванович Комсомольская 31-8
305. Гофман Лидия Августовна Ст. Разина 16
306. Гофман Ольга Александровна Комсомольская 31-82
307. Гофман Роза Альфонсовна 1 проезд Свободы 6
308. Гох Андрей Андреевич Сад. Кольцо 63-5
309. Гох Владимир Андреевич Герцена 24Б-48
310. Гох Нэлли Андреевна Сад.кольцо 63-5
311. Грауле Шарлота Яковлевна Гоголя 2-11
312. Граф Егор Кондратьевич Социалистическая 12-5
313. Грачёва Мария Романовна Свободы 56
314. Греб Александр Фридрихович Свердлова 39-17
315. Греб Амалия Эмануиловна Свердлова 39-17
316. Греб Владимир Павлович Свердлова 70-3
317. Греб Волдемар Александрович Островского21-32
318. Греб Эмма Фёдоровна Островского 19-17
319. Гречаненко Александр Никол. Ленина 81-43
320. Грибков Фридрих Генрихович Губкина 1-5
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321. Григоренко Андрей Егорович Герцена 22-20
322. Григорьев Александр Алексан. 21мкр. 13-63
323. Григорьева Лилия Яковлевна 25мкр. 7-14
324. Гричаненко Павлина Андреев. Фрунзе 3-55
325. Груммет Терезия Фёдоровна 21мкр. 4\5-17
326. Гуськова Екатерина Яковлевна Ленина 81-13
327. Гутьяр Виктор Давыдович Сад. Кольцо 60А-76
328. Гутьяр Волдемар Давыдович Кувыкина 9-3
329. Гутьяр Роза Флориановна Кувыкина 9-3
330. Гюнтер Владимир Иванович 35мкр. 28-138
331. Гюнтер Эмма Александровна 35мкр. 28-138
332. Дадонова Нина Ивановна 35мкр. 10-89
333. Дазе Ассер Генрихович Кольцо С. Батыра 13А
334. Дазе Елена Ассеровна 35мкр. 34-50
335. Дазе Мария Сергеевна Кольцо С. Батыра 13
336. Данилюк Антонина Матвеевна Сад. Кольцо 61-65
337. Дауб Владимир Адольфович Ст.  Разина 5-1
338. Дауб Ирма Робертовна Ст. Разина 5-1
339. Даувальтер Александр Андре. Сад. Кольцо 33-2
340. Даувальтер Амалия Герасим. Девонская 1-21
341. Даувальтер Мария Адамовна Сад. Кольцо 33-2
342. Девальд Гельма Яковлевна Лермонтова 12-25
343. Девальд Эрна Васильевна Сад. Кольцо 115
344. Девяткова Христина Михайл. Девонская 16-41
345. Дейграф Фрида Андреевна Губкина 9-24
346. Дейграф Эмма Генриховна Губкина 5-8
347. Деккер Иван Иванович Горная 47
348. Деккер Павлина Кондратьевна Горная 47
349. Дементьева Лидия Степановна Сад. Кольцо 21-39
350. Дементьева Людмила Сергеев. Сад. Кольцо 21-15
351. Демьянчук Амалия Филипп. Чапаева 20-3
352. Демьянчук Анатолий Игнатьев. Чапаева 20-3
353. Демьянчук Николай Игнатьевич Чапаева 20-3
354. Дехант Екатерина Иосифовна Островского 45-10
355. Дзема Лидия Ивановна Осипенко 30
356. Диер Зоя Людвиговна Сад. Кольцо 29-8
357. Динкель Неля Георгиевна Свердлова 34-15
358. Динкель Раиса Георгиевна Герцена 20-66
359. Дмитриева Амалия Георгиевна Кувыкина 27-1
360. Добровольская Ирма Фёдоров. Горького 15-80
361. Добровольская Лилия Иванов. 34мкр. 9Б-48
362. Добровольский Константин Ив. Горького 15-80
363. Догарева Валентина Викторов. Куйбышева 10-10
364. Додонова Ирина Абрамовна Горького 40-43
365. Домме Екатерина Матвеевна Губкина 14-22
366. Драншев Анатолий Петрович 34мкр. 1-39
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367. Драншев Виктор Петрович Сад. Кольцо 79-61
368. Драншев Владимир Петрович Героцена 20-120
369. Драншева Мария Филипповна Девонская 35
370. Дронченко Людмила Карловна 34мкр. 23-51
371. Дубницкий Владимир Михайл. 35мкр. 29-52
372. Дубровская Лилия Эдуардовна Ленина 43-157
373. Думрауф Ида Адамовна Сад. Кольцо 42-5
374. Дунченко Мария Самуиловна Гоголя 135-2
375. Дураченко Екатерина Иванов. Целинная 49
376. Дураченко Николай Николаев. 35мкр. 10-20
377. Духарева Агнеза Касперовна 24мкр. 6-62
378. Духонина Ирина Ивановна Куйбышева 10-11
379. Дъячков Борис Анатольевич Герцена 24Б-35
380. Дъячкова Мария Егоровна Сад. Кольцо 60А-51
381. Дюкарева Наталья Петровна 24мкр. 12-13
382. Евсеева Лилия Фридриховна 35мкр. 27-18
383. Егерь Владимир Андреевич 21мкр. 6-89
384. Елькин Валерий Александров. 25мкр. 14Б-84
385. Елькин Владимир Александр. Горная 5
386. Елькина Мария Ивановна Кувыкина 14-3
387. Ефремова Ида Александровна 34мкр. 4А-44
388. Жирнова Валентина Александ. Горького 15-50
389. Журавлёва Амалия Рудольф. Сад. Кольцо 60-31
390. Заболотнов Игорь Николаевич Ленина 43-53
391. Заболотнова Ирма Эмануил. Кольцо Шевченко 27
392. Зайдулина Ольга Александр. 34мкр. 25-51
393. Зарипова Ирма Эмануиловна Комсомольская 37-12
394. Захаренкова Эльвира Алекс. Буровиков 52
395. Захаров Алексей Алексеевич 34мкр. 7-58
396. Захарьян Алексей Григорьевич Кортунова 8-6
397. Захарьян Владимир Григорьев. Губкина 14-3
398. Звягинцева Мария Августовна Цурюпа 26-2
399. Зеленов Леонид Алексеевич 34мкр. 23-1
400. Зеленова Екатерина Петровна Сад. Кольцо 61-46
401. Зеленова Эмма Степановна 34мкр 23-1
402. Зеленская Ольга Васильевна 35мкр. 16-48
403. Зигангирова Нина  Ивановна Королёва 17-8
404. Золотов Юрий Митрофанович 34мкр. 6-40
405. Золотова Фрида Михайловна Свердлова 60-8
406. Золотухина Лидия Ивановна Девонская 10А-65
407. Зубкова Любовь Филипповна Сад. Кольцо 38-41
408. Ибрагимова Эльвира Адамов. 35мкр. 20-66
409. Иванова Любовь Ивановна Губкина 33-2
410. Иванова Нина Фридриховна Суворова 44
411. Иванова Софья Александров. Гоголя 68-2
412. Идылбаева Валентина Григор. 34мкр. 6-96
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413. Илларионова Берта Ивановна Островского 19-29
414. Ильина Клавдия Ильинична 34мкр. 3-28
415. Ильина Любовь Филипповна Свердлова, 72-9
416. Ильясова Галина Эдуардовна Ленина 41-254
417. Индиченко Амалия Ивановна Ленина 15-18
418. Иоган Александр Фёдорович Сад. Кольцо 116
419. Иоган Иоганес Фридрихович Свердлова 73-8
420. Иоган Эрна Андреевна Свердлова 73-8
421. Исаева Эрна Ивановна Луначарского 4-6
422. Ишкина Фионила Николаевна Герцена 24А-56
423. Казакова Альвина Ивановна Луначарского 4-4
424. Казанцева Людмила Николаев. Горького 12-3
425. Кайзер Рудольф Дмитриевич Губкина 30-19
426. Кайзер Эдуард Фридрихович 35мкр. 14-71
427. Кайль Александр Андреевич Набережная 15-1
428. Кайль Амалия Валентиновна Губкина 27-7
429. Кайль Амалия Яковлевна 34мкр. 3-10
430. Кайль Виктор Фридрихович Герцена 24-22
431. Кайль Владимир Фёдорович Ленина 40-9
432. Кайль Ева Яковлевна Набережная 15
433. Кайль Роберт Андреевич Мирная 28
434. Калашникова Лилия Андреевна 35мкр. 19\12-63
435. Карамышева Людмила Иванов. Герцена 34-23
436. Кари Елизавета Ивановна С. Батыра 5-4
437. Кари Эдуард Варнавович С. Батыра 5-4
438. Карпова Лили Иогановна Северная 24-4
439. Картюкова Эльмира Самуилов. 21мкр. 10-77
440. Карцева София Гнериховна Комсомольская 19-76
441. Каск Любовь Николаевна Ленина 77-17
442. Кауфман Мария Яковлевна Аксакова 5-6
443. Кейл Волдемар Карлович 35мкр. 33-33
444. Кейл Фрида Александровна 35мкр 33-33
445. Кейль Фридрих Фридрихович Комсомольская 19А-29
446. Кейль Эмма Иоганнесовна Чапаева 66
447. Кейль Эмма Карловна Комсомольская 19А-29
448. Кейних Георгина Яковлевна 34 мкр. 6-25
449. Кейних Яков Иванович 34 мкр. 6-25
450. Кексель Ирма Яковлевна 35мкр. 9-97
451. Кексель Мария Филипповна Цурюпа 26-8
452. Кексель Яков Карлович Цурюпа 26-8
453. Келлер Пётр Петрович Советская 6-6
454. Келлер Эрика Ивановна Советская 6-6
455. Кениг Валерий Константинович 34мкр. 7-79
456. Кениг Лидия Трофимовна Ленина 19-75
457. Керн Анна Давыдовна Сад. Кольцо 91
458. Кесслер Александр Альберт. Свердлова 32-2
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459. Кестель Ольга Андреевна 35 мкр. 3-65
460. Кестель Рудольф Иосифович 35 мкр. 3-65
461. Киба Эмилия Николаевна Сад. Кольцо 60А-61
462. Кибновская Милита Карловна Цурюпа 24-6
463. Киваева Татьяна Андреевна 35мкр. 38-23
464. Кинстлер Андрей Иванович Островского 49-66
465. Кинцель Александр Егорович Луначарского 8-120
466. Кинцель Владимир Рудольф. Кортунова 12-23
467. Кинцель Роза Андреевна Герцена 16-97
468. Кирись Клавдия Ивановна Островского 13-7
469. Кириченко Мария Павловна 24мкр. 6-41
470. Кирницкая Плонтина Ивановна Карьерная 25
471. Кирсанова Тамара Ивановна Комсомольская 39-11
472. Киселёва Лидия Яковлевна Сад. Кольцо 49-48
473. Кисельман Александр Андре. Аксакова 28-2
474. Кисельман Амалия Васильевна Аксакова 28-2
475. Кисельман Амалия Карловна Каратова 45
476. Кисельман Амалия Кондрат. Аксакова 28-2
477. Кисельман Вольдемар Алекс. Проезд Гафури 15
478. Кисельман Екатерина Алекс. 25мкр. 17-8
479. Кисельман Елизавета Иосиф. Крупская 17
480. Кисельман Лидия Фридриховна Шевченко 51
481. Кисельман Фрида Александр. 25мкр. 23-76
482. Киссельман Иоганес Михайл. Крупская 17
483. Классен Анна Ивановна Чапаева 23-83
484. Классен Эрна Ивановна Чапаева 23-83
485. Клейн Андрей Андреевич Северная 24-22
486. Клейн Мария Филипповна Северная 24-22
487. Клеттер Валерий Андреевич 24мкр. 5-34
488. Клеттер Владимир Августович Свердлова 12-22
489. Клеттер Владимир Робертович Гастелло 3
490. Клеттер Роберт Августович Свердлова 24-5
491. Клеттер Эрика Августовна Девонская 10А-1
492. Книпенберг Лидия Александр. Герцена 24А-26
493. Книпенберг Роберт Фёдорович Герцена 24А-36
494. Ковалев Николай Александр. 21мкр. 3-85
495. Ковалёва Наталья Ивановна 21мкр. 3-85
496. Коземаслов Борис Владимир. Куйбышева 6-7
497. Коземаслова Мария Михайл. Набережная 21А
498. Коземаслова Эрна Фёдоровна 35мкр. 9А-54
499. Кокунина Эмма Карловна Островского 58-1
500. Колина Людмила Готлибовна Фрунзе 11-9
501. Колобова Леонора Теодоровна Гоголя 63А-2
502. Кондратюк Раиса Адольфовна Ленина 27-7
503. Коннова Валентина Васильев. Горького 40-65
504. Конради Терезия Иоганесовна 35мкр.-20-66
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505. Константинов Геннадий Васил. Сад. Кольцо 61-93
506. Константинова Екатерина Иван Чапаева 30-3
507. Константинова Нина Васильев Чапаева 30-3
508. Констанц Екатерина Фёдоров. 35 мкр. 10-95
509. Корбмахер Анна Христьяновна Куйбышева 5-6
510. Корбмахер Эрна Кондратьевна Ленина 12-56
511. Корниенко Любовь Петровна Комсомольская 20-88
512. Коробова Любовь Вячеславов. 35мкр. 4-106
513. Коротченко Элла Александров Герцена 20-33
514. Кострица Роза Андреевна Ленина 7-23
515. Котенёва Эмма Робертовна Свердлова 75-9
516. Котова Анна Андреевна Гафури 51
517. Кох Виктор Вильгельмович 21мкр. 13-126
518. Кох Цехеус Иванович Дружбы 4
519. Кочетова Валентина Владимир 35мкр. 16-78
520. Кравцова Елена Александров Губкина 9-33
521. Крашенинникова Эрна Юстус 25мкр. 7-125
522. Крейдер Анна Яковлевна Сад. Кольцо 34-42
523. Крейдер Виктор Яковлевич Шевченко 23
524. Крейдер Владимир Фридрих. Фрунзе 7-27
525. Крейдер Лидия Фридриховна 35мкр. 14-17
526. Крейн Александр Васильевич Ленина 43-89
527. Крейн Андрей Васильевич Свердлова 14-25
528. Крейн Екатерина Александров Гоголя 36
529. Крейн Роза Ивановна Ленина 43-89
530. Крикунова Мария Ивановна Сад. Кольцо 335
531. Кропачёва Эльвира Августовна 25 мкр. 16-26
532. Крутась Лидия Николаевна 25мкр. 12-78
533. Кудинкин Валерий Владимир. Фрунзе 28
534. Кудинкина Валентина Владим. Ленина 9-20
535. Кудинкина Эмма Генриховна Фрунзе 28
536. Кузина Екатерина Генриховна Герцена 24А-40
537. Кузина Любовь Ивановна Ленина 55-35
538. Кузина Татьяна Ивановна 25мкр. 23-105
539. Кузнецов Виктор Григорьевич Островского 24-1
540. Кузнецов Виктор Семёнович 35мкр. 3-47
541. Кузнецов Владимир Семёнович Островского 49-91
542. Кузнецов Юрий Иванович Горького 40-83
543. Кузнецова Берта Карповна Горького 40-83
544. Кузнецова Екатерина Генрих. Чапаева 28-3
545. Кузнецова Елизавета Иванов. Девонская 12А-34
546. Кузнецова Ирина Ивановна 34мкр. 12-97
547. Кузнецова Надежда Васильев. 35мкр. 14-64
548. Кузнецова Нина Густовна 35мкр. 32-28
549. Кузнецова Нина Никитична 35мкр. 14-47
550. Кузнецова Татьяна Яковлнвна Ленина 28 8
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551. Кузнецова Тереза Леоновна 2 проезд Южной 3А
552. Кузнецова Элла Ивановна Мичурина 3-35
553. Кузьмина Зоя Леонидовна 35мкр. 20-60
554. Кук Павлина Андреевна Фрунзе 5А-12
555. Кук Эльвира Александровна Комсомольская 17А-59
556. Куксгауз Валерия Павловна Девонская 10А-37
557. Куксгауз Надежда Павловна Ленина 22-6
558. Куксгауз Татьяна Павловна 24мкр. 5-22
559. Куловская Ирма Романовна Ломоносова 35
560. Кунц Евгения Георгиевна Островского 7-14
561. Кунцман Гертруда Александр. Куйбышева 17-44
562. Кунцман Тереза Готлибовна С. Батыра 55
563. Куприянова Елена Ивановна Комсомольская 25-62
564. Кутузова Зинаида Минаевна Лермонтова 12-45
565. Лавкарт Григорий Андреевич Мичурина 3-29
566. Лавкарт Евгений Андреевич Сад. Кольцо 60А-16
567. Лавкарт Мария Матвеевна Губкина 14-22
568. Лаптева Нина Андреевна К-цо Комсомольс. 25-2
569. Лапшин Юрий Фёдорович Горького 40-76
570. Лапшина Людмила Альбертов. Лермонтова 12-11
571. Ларионова Тамара Ивановна 35мкр. 16-52
572. Лауер Василий Вильгельмович Сад. Кольцо 21-29
573. Лауер Вильгельм Яковлевич Герцена 34-54
574. Лауер Розалия Иоганнесовна Герцена 34-54
575. Лаут Эмма Андреевна Комсомольская 17А-61
576. Левин Виктор Васильевич Ленина 63-96
577. Левин Иван Васильевич Ленина 8-32
578. Левина Варвара Александров. Весенняя 27
579. Лейднер Екатерина Георгиевна Фиолетовая 11
580. Лейман Ида Петровна 35мкр. 9-9
581. Леманова Лаура Павловна Свердлова 56-4
582. Лен Эльвира Альбертовна Кувыкина 19-3
583. Лен Эрвин Иванович Кувыкина 19-3
584. Ленгардт Эмма Андреевна Островского 49-57
585. Лефлер Виктор Яковлевич Чапаева 6-1
586. Лефлер Эмилия Александров. Чапаева 6-1
587. Лефлер Яков Яковлевич Чапаева 6-1
588. Либрехт Александр Фридрих. Чапаева 23-86
589. Либрехт Виктор Фридрихович Кувыкина 29-6
590. Либрехт Фридрих Филиппович Шевченко 51
591. Лидергаус Анна Александров. Северная 26-32
592. Лиджиева Маргарита Генрих. Ленина 34-8
593. Лиманова Ираида Викторовна 35мкр. 20-84
594. Линдер Герта Карловна Фиолетовая 10
595. Линдер Роза Ивановна Комсомольская 31-5
596. Лихачёва Фрида Яковлевна 21мкр. 2-29
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597. Лихачёва Эрна Михайловна 35мкр. 20-126
598. Лихтенвальд Вильгельм Вильг. Герцена 16-69
599. Лихтенвальд Екатерина Филип Герцена 16-69
600. Лобанова Ирма Петровна 35мкр. 15-89
601. Логинов Анатолий Михайлович 25мкр. 22-98
602. Логинов Владимир Дмитриевич Ленина 14-39
603. Логинов Иван Михайлович 35мкр. 15-10
604. Логинов Юрий Михайлович 34мкр. 6-54
605. Логинова Каролина Христиан. Сад. Кольцо 60А-78
606. Логинова Мария Георгиевна Гаражная 6-7
607. Лозгачёв Виктор Тихонович 35мкр. 27-195
608. Лозгачёва Елена Ивановна Губкина 26-58
609. Ломан Аугуст Петрович 35мкр. 29-104
610. Ломан Пётр Георгиевич Пирогова 18
611. Ломан Эмилия Яковлевна Пирогова 18
612. Ломанн Эмма Адамовна Сад. Кольцо 31-2
613. Лохман Александр Андреевич 25мкр. 11-54
614. Лохман Виктор Фёдорович Цурюпа 24-5
615. Лохман Екатерина Александр. Цурюпа 24-5
616. Лохман Сара Григорьевна 25мкр. 11-54
617. Лысенков Александр Иосифов. Суворова54
618. Лысенков Андрей Иосифович Островского 19-2
619. Лысенков Владимир Иосифов. Суворова 54
620. Лысенкова Мария Ивановна Сад. Кольцо 30-35
621. Май Виктор Петрович Ленина 41-172
622. Май Наталья Яковлевна Ленина 41-172
623. Майер Адам Генрихович С.Батыра 23
624. Майер Александр Адамович 25мкр. 16-12
625. Майер Елизавета Карловна Сад. Кольцо 129-2
626. Майер Ида Александровна 25мкр. 21-26
627. Макаренко Амалия Давыдовна Ленина 57-207
628. Макарова Талита Александров Фрунзе 11-64
629. Макиенко Лилия Александров. Социалистическая 22-3
630. Максимов Александр Николаев Свердлова 42-1
631. Максимов Юрий Николаевич Ленина 81-59
632. Максимова Галина Васильевна Луначарского 8-74
633. Максимова Герта Ивановна Свердлова 42-1
634. Макшанцева Алла Александр. Островского 49-4
635. Малахова Мария Васильевна Сад. Кольцо 42-8
636. Малахова Элла Готлибовна Горького 9-7
637. Маленкова Лидия Николаевна 21мкр. 9-10
638. Малышева Лена Георгиевна Островского 84-12
639. Малькевич Анатолий Валентин 35мкр. 28-48
640. Малькевич Екатерина Иванов. Островского 58-5
641. Мамиева Луиза Андреевна С. Батыра 18
642. Мамлеева Элла Вильгельм. 21мкр. 13-124



Függelék

219

643. Манусенко Амалия Яковлевна Кувыкина 9-7
644. Манусенко Анатолий Иванович Кортунова 17-79
645. Манусенко Виктор Иванович 34мкр. 6-43
646. Маркс Владимир Александр. Комсомольская 17-12
647. Маркус Виктор Карлович 21мкр. 8-42
648. Маркус Ирма Карловна Девонская 18-9
649. Маркус Карл Генрихович Девонская 18-9
650. Мартынчева Лилия Ивановна Свердлова 93-8
651. Маруженко Виктор Фёдорович Кувыкина 40-4
652. Маруженко Владимир Фёдор. Сад. Кольцо 59-77
653. Марченко Ида Робертовна 35мкр. 20-76
654. Маслова Эльза Христьяновна Цурюпа 23-6
655. Массон Владимир Матвеевич Ленина 16-7
656. Массон Ираида Карловна Ленина 16-7
657. Матвеева Валентина Ивановна Куйбышева 19-36
658. Маточкина Минна Фридрих. Комсомольская 35-70
659. Мачке Лидия Готлибовна Цурюпа 28-1
660. Мачке Эмма Рудольфовна Цурюпа 28-1
661. Машенкова Надежда Геннад. Кувыкина 41-7
662. Медведева Лидия Адольфовна Советская 8-2
663. Мельман Александр Фёдоров. 35мкр. 40-8
664. Мельман Елизавета Фёдоров. Девонская 6-30
665. Мельман Сусана Яковлевна Песчаная 42
666. Мерман Елена Евгеньевна Фрунзе 7Б-37
667. Мерман Эрна Ивановна Советская 8-6
668. Метцгер Альберт Александров Гоголя 2-42
669. Мецгер Александр Иоганнес. 34 мкр. 25-53
670. Мецгер Александр Христьян. 35мкр. 33-9
671. Мецгер Виктор Христьянович Ленина 41-22
672. Мецгер Карл Карлович Сад. Кольцо 19-23
673. Мецгер Лилия Карловна Сад. Кольцо 19-23
674. Мецгер Фридрих Фридрихович Сад. Кольцо 36-10
675. Мецгер Шарлота Богдановна 1 проезд Нефтяников 5
676. Мецгер Эльвира Александр. Сад. Кольцо 19-23
677. Мецгер Эля Юрьевна Ленина 41-22
678. Мецгер Эрна Саркисовна 35мкр. 5-99
679. Мецкер Александр Александр. Кортунова 4-104
680. Мецкер Александр Карлович Островского 97
681. Мецкер Александр Фридрихов. Комсомольская 29-15
682. Мецкер Андрей Александрович Свердлова 22-39
683. Мецкер Виктор Александрович 34мкр. 9\1-8
684. Мецкер Виктор Иванович Кортунова 17-25
685. Мецкер Владимир Александр. 35мкр. 13-36
686. Мецкер Иван Иванович 1 проезд Нефтяников 5
687. Мецкер Ирма Фёдоровна Кувыкина 33-20
688. Мецкер Карл Христьянович Сад. Кольцо 116
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689. Мецкер Мария Фридриховна Краснодонская 7
690. Мецкер Отилия Петровна Свердлова 22-39
691. Мецкер Павлина Александр. Сад. Кольцо 116
692. Мецкер Райнгольд Александр. Островского 66-4
693. Мецкер София Христиановна Островского 97-2
694. Мецкер Эмилия Андреевна Островского 66-4
695. Мигунова Лилия Константинов. Королёва 17-3
696. Миллер Антонина Антоновна Ленина 14-59
697. Миллер Берта Готлибовна Нуриманова 42
698. Миллер Валентина Ивановна Свердлова 7-7
699. Миллер Виктор Петрович Ленина 14-59
700. Миллер Делина Бенновна Губкина 41-8
701. Миллер Леогедия Егоровна Чкалова 7-2
702. Миллер Лидия Андреевна Губкина 41-8
703. Миллер Минна фридриховна 35мкр. 9А-59
704. Миллер Эвальд Томасович Герцена 22 33
705. Минигалеев Борис Сабирзян. Гаражная 10-5
706. Минигалеева Эмма Яковлевна Советская 14-10
707. Мирау Генрих Бернгардович Герцена 34-42
708. Мирау Отилия Петровна Чапаева 30-6
709. Миронова Анна Гнериховна Островского 51-2
710. Миронова Наталья Ивановна Комсомольская 29-4
711. Митрофанов Виктор Петрович 34мкрю 16А-14
712. Митрофанова Мария Емельян. Сад. Кольцо 42-67
713. Михайлова Любовь Григорьев. Кольцо Шевченко 21
714. Михель Аделия Георгиевна Комсомольская 2
715. Михель Фридрих Христианович Комсольская 2-1
716. Мишина Вера Семёновна Свердлова 66-3
717. Мишина Елена Августовна Комсомольская 20-3
718. Мозер Вильгельм Константин. Лермонтова 12-15
719. Мозер Ефросинья Эдуардовна Лермонтова 12-25
720. Мозер Ольга Иосифовна Лермонтова 12-15
721. Мокрова Ирма Яковлевна Горького 40-78
722. Молекер Мария Алексеевна Девонская 8-46
723. Моор Андрей Иванович Сад. Кольцо 39-23
724. Моор Климентина Яковлевна Лермонтова 12-47
725. Моор Мина Александровна Сад. Кольцо 14-7
726. Морозова Анна Ивановна Северная 20А-65
727. Морозова Екатерина Ивановна Сад. Кольцо 39-2
728. Морозова Лидия Фёдоровна Комсомольская 20-86
729. Мох Эмилия Андреевна 35мкр. 10-89
730. Мохова Нэлли Владимировна Северная 22-43
731. Мохова Ольга Александровна 35мкр. 9-1
732. Музыка Ольга Иосифовна 35 мкр. 33-5
733. Мусиенко Эльвира Анатольев. Девонская 10А-4
734. Муштаков Виктор Григорьевич 35мкр. 28-18



Függelék

221

735. Муштакова Нина Дмитриевна 35мкр. 28-18
736. Муштакова Павлина Александр Северная 14-38
737. Мюллер Виктор Бернгардович 35мкр. 37-81
738. Мюллер Иван Фридрихович Свердлова 7-7
739. Нааб Мария Егоровна 21мкр. 6-43
740. Нагель Лидия Ивановна Герцена 22-36
741. Нагрели Фрида Бонифациевна Ленина 11-52
742. Нагрелли Арнольд Андреевич Ленина 11-52
743. Надточиева Эльвира Рудольф 35мкр. 12-13
744. Назаров Алексей Николаевич 34мкр. 28-31
745. Назарова Анна Марковна Ленина 57-28
746. Назарова Наталия Григорьевна Северная 24-38
747. Назарова Татьяна Николаевна Луначарского 4-41
748. Наумкина Элла Андреевна 35мкр. 29-43
749. Нацаренус Рейнгольд Генрих. Нефтяников 21
750. Нацаренус Эрна Фридриховна Нефтяников 21
751. Нейман Мария Иосифовна Ленина 8-69
752. Нейфельд Юстина Гергардов. Гаражная 4-10
753. Нейфельд Яков Давыдович Островского 13-3
754. Низен Рудольф Николаевич Сад. Кольцо 42-4
755. Николаева Раиса Ивановна Королёва 17-15
756. Николаевских Альвина Август. Северная 24-44
757. Нильмаер Павлина Петровна 3 Проезд Свободы 4
758. Нихельман Александр Фёдор. 25 мкр.19-69
759. Ницер Роза Егоровна 35мкр. 33-50
760. Новикова Лидия Вильгельм. 35мкр. 9А-93
761. Новицкая Агнесса Исаковна Северная 24-16
762. Новоковская Мария Кондрат. Аксакова 16-5
763. Новоковский Виктор Михайл. 35мкр. 1-38
764. Новоковский Михайл Яковлев. Аксакова 16-5
765. Новокрещенгова Лидия Юльюс 35мкр. 15-92
766. Нюренберг Валентин Вильгел. Герцена 30-55
767. Огородникова Людмила Иван. 34мкр. 4-24
768. Ольденбургер Эрнст Фридрих. Ленина 5-40
769. Омельницкая Мария Генрихов. Островского 51-29
770. Онгемах Готлиб Георгиевич Сад. Кольцо 353
771. Онгемах Готлиб Готлибович Комсомольская5-1
772. Онгемах София Иосифовна Сад. Кольцо 353
773. Осенова Лилия Яковлевна Ленина 67-108
774. Осипенко Валентина Фёдоров. Губкина 1-10
775. Осипок Людмила Андреевна 25мкр.11-46
776. Паль Амалия Вильгельмовна Горького 40-36
777. Панина Лидия  Ивановна 35мкр. 19\2-55
778. Панкрац Иван Яковлевич Дачная 32
779. Панова Людмила Филипповна Фрунзе 11-67
780. Панова Эльза Карловна Фрунзе 11-67
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781. Панфилов Борис Иванович Островского 41-61
782. Панфилова Александра Петр. Губкина 26-14
783. Паращенко Берта Яковлевна Сад. Кольцо 63-42
784. Пауль Райнгольд Фридрихович Чкалова 14
785. Пауль Фридрих Карлович Чкалова 14-1
786. Пауль Фридрих Фридрихович Чкалова 14
787. Пахалко Валентина Григорьев. Островского 7-14
788. Пашина Ирма Александровна 21мкр. 9-69
789. Пащенко Эмма Давыдовна Губкина 26-23
790. Перфильева Амалия Фёдоров. Девонская 15-22
791. Петрухина Эльвира Германов. Кувыкина 5-5
792. Плаксина Мария Андреевна Чеверёва 11
793. Подгрушная Эмма Карловна Фрунзе 5-23
794. Подкользина Минна Фёдоров. Профсоюзная 2А
795. Полудина Валентина Эвольт. Строительная 72
796. Поляк Варвара Яковлевна Островского 45-40
797. Поляк Виктор Петрович Островского 45-40
798. Помелова Нэля Евгеньевна Ленина 57-49
799. Попов Александр Георгиевич Северная 20А-41
800. Попов Геннадий Леонидович Ленина 9-56
801. Попова Агнес Яковлевна Сад. Кольцо 19-5
802. Попова Екатерина Петровна Ленина 5-31
803. Попова Лилия Николаевна 25мкр. 7-108
804. Попова Эмилия Ивановна Губкина 17-3
805. Постникова Тамара Вильгельм 34мкр. 23-19
806. Потрясова Людмила Ивановна 35мкр. 27-192
807. Прайс Антон Иванович Мирная 26
808. Прайс Аполония Эдуардовна Мирная 26
809. Прахт Ирма Давыдовна Горького 6-16
810. Прилужников Валерий Никол. Гоголя 44-2
811. Пунегова Мария-Екат. Генрих. Чапаева 32-2
812. Разуваева Эмма Александр. Герцена 16-122
813. Райле Фрида Готлибовна 25мкр. 23-35
814. Райле Христина Ивановна Лермонтова 12-19
815. Райхерт Иван Андреевич Куйбышева 17-40
816. Райчев Василий Христофор. 35мкр. 20-87
817. Реглинг Виктор Александрович 25мкр. 18-54
818. Реймер Амалия Давыдовна Комсомольская 19-37
819. Реймер Ангелина Петровна Островского 74-5
820. Рейнгард Виктор Робертович 25мкр. 18-32
821. Рейнгард Роберт Андреевич 35мкр. 33-22
822. Рейнгарт Фрида Богдановна Московка Дачная 40
823. Рейт Лидия Андреевна 34мкр. 3-13
824. Рейт Тереза Валентиновна Губкина 11-9
825. Рейт Фёдор Андреевич Сад. Кольцо 60А-52
826. Рейт Филомина Петровна Сад. Кольцо 69А-52
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827. Рейт Эдмунд Фёдорович 34мкр. 3-10
828. Рейфшнайдер Эмма Готфрид. Свердлова 28-28
829. Ремпель Абрам Яковлевич Сад. Кольцо 150-2
830. Ремпель Альберт Абрамович Ленина 43-123
831. Ремпель Виктор Абрамович Губкина 25-1
832. Ремпель Елена Петровна Сад.кольцо 150
833. Реттих Эльза Адольфовна Геофизиков 5-44
834. Рефшнейдер Зинаида Алексан. 2 проезд Лазо 6
835. Рефшнейдер Яков Викторович 2 проезд Лазо 6
836. Рехлинг Мария Карловна Девонская 73
837. Рехлинг Фридрих Александр. Девонская 73
838. Ридель Мария Карловна 35мкр. 10-89
839. Ридингер Рудольф Фридолин. Комсомольская 39-28
840. Рихтер Геннадий Антонович Свободы 68
841. Робертус Александр Алексан. 35мкр. 15А-10
842. Робертус Александр Алексан. 21мкр. 2-32
843. Робертус Мария Андреевна 21мкр. 2-32
844. Робертус Роберт Александр. 35мкр. 4-5
845. Робертус Теодор Александров. 21мкр. 11-6
846. Роль Антон Адамович 21мкр. 11-18
847. Романенко Александр Анатол. Весенняя 25
848. Романенко Елизавета Фердин. Весенняя 25
849. Романенко Ольга Владимиров. Ленина 43-81
850. Роткова Ида Романовна Герцена 34-7
851. Ротэрмель Екатерина Петров. Профсоюзная 3
852. Руденок Нина Викторовна 35мкр. 5-5
853. Руди Андрей Иванович Герцена 22-2
854. Руман Владимир Теодорович 25мкр. 13-67
855. Руман Теодор Оттович Комсомольская 20-87
856. Руман Эмма Карловна Комсомольская 20-87
857. Рутц Иван Иванович 35мкр. 15А-57
858. Рутц Ирма Яковлевна Комсомольская 39-35
859. Рутц Эдуард Иванович Комсомольская 39-35
860. Руш Александр Георгиевич Лермонтова 12-27
861. Руш Лидия Александровна Лермонтова 12-27
862. Савенко Лидия Эргардовна Ленина 43-64
863. Садовниченко Людмила Иван. Островского 60-9
864. Садовниченко Ольга Фёдоров. Островского 60-9
865. Самецкая Эмилия Христиан. Луначарского 8-50
866. Самойлова Ольга Ивановна Девонская 10А-48
867. Сандыга Амалия Фёдоровна 21мкр. 10-57
868. Сандыга Валерий Николаевич Ленина 42-7
869. Сандыга Николай Николаевич 34мкр. 23-15
870. Санникова Ирма Бернгардовна 35мкр. 22-48
871. Санухина Елизавета Генрих. Горького 15-56
872. Сапронов Александр Анатол. Ленина 15-7
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873. Сапронова Лидия Петровна 21мкр. 7-41
874. Сафенрейтер Виктор Роман. Северная 16-28
875. Сафрайдер Екатерина Васил. 21мкр. 9-32
876. Сафрайдер Иван Иванович 21мкр. 9-32
877. Сахибгареева Мария Павллов. Ленина 53-68
878. Светлова Зинаида Павловна Горького 40-36
879. Свидерская Эльвира Яковлев. 21мкр. 3-73
880. Северина Анна Михайловна Свердлова 32-22
881. Семёнов Александр Николаев. Кувыкина 17-10
882. Семёнов Николай Николаевич Кувыкина 17-10
883. Семёнова Амалия Филипповна Кувыкина 17-10
884. Семёнова Нелли Эдуардовна Девонская 18-44
885. Сергеева Анна Андреевна Лермонтова 12-45
886. Сергиенко Борис Яковлевич Куйбышева 19-31
887. Сиберт Александра Васильев. Лермонтова 6-6
888. Сидорковская Эрна Яковлевна 25мкр. 8-69
889. Сидорова Юстина Ивановна Сад. Кольцо 36-17
890. Симон Таисия Серафимовна Свердлова 32-20
891. Ситухина Лидия Васильевна Кувыкина 24-1
892. Скобочкина Ирма Готлибовна Губкина 27-13
893. Слитков Валерий Леонидович Луначарского 8-3
894. Слиткова Эмилия Александров 34мкр. 9-5
895. Смирнов Валерий Иванович Ленина 3-41
896. Смирнова Розалия Карловна Ст. Разина 6
897. Смолякова Вера-Эмилия Теод Гоголя 44-2
898. Снидзе Эрна Александровна Губкина 27-7
899. Соколов Виктор Иванович Свердлова 32-10
900. Соколова Валентина Густовна 35мкр. 33-72
901. Солдаева Эмма Иосифовна 34мкр. 63-135
902. Сонухина Зинаида Григорьевна Горького 15-56
903. Степанова Ирма Фридриховна Полевая 7
904. Стрекаловская Павлина Генрих Куйбышева 10-10
905. Стройкина Валентина Иванов. Геофизиков 5-46
906. Сухоруких Эмма Андреевна Герцена 22-31
907. Сухорукова Климентина Яковл. Герцена 24-25
908. Сырова Людмила Юнусовна 34мкр. 9-46
909. Сыченко Светлана Александр. 24мкр. 10-20
910. Тагне Эмма Артуровна Островского 84-6
911. Тайпанова Нина Эрдниевна Ленина 34-8
912. Тамплон Павел Саломонович Сад. Кольцо 115
913. Тамплон Паулина Михайловна Чапаева 66-1
914. Тарова Лидия Васильевна Девонская 12А-23
915. Таушева Надежда Викторовна Ленина 16-30
916. Таюшева Фрида Юстузовна Свердлова 73-6
917. Тейхреб Лора Романовна Ленина 38-1
918. Тимонова Эльвира Левиновна 35мкр. 28-162
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919. Тинякова Ирина Иосифовна Сад. Кольцо 30-33
920. Томас Александр Михайлович Комсомольская 41-68
921. Томас Мина Францевна Островского 45-39
922. Томас Михаил Антонович Островского 45-39
923. Томасик Евгения Леонидовна 34мкр. 9-35
924. Трайбер Ольга Вениаминовна 34мкр. 16-16
925. Трибунькова Эмма Карловна Ленина 40-15
926. Тротт Амалия Андреевна Горького 40-59
927. Тышкова Роза Никодимовна Сад. Кольцо 66-6
928. Уварова Анна Яковлевна Кувыкина 34-4
929. Ульянова Луиза Михайловна Тихая 44
930. Ушанова Эрна Ивановна Сад. Кольцо 60-80
931. Фан Эмма Ивановна Губкина 10-1
932. Федоренко Анна Романовна Девонская 1-13
933. Федоренко Владимир Адамов. 35мкр. 10-64
934. Фёдорова Александра Яковлев 24мкр. 6-54
935. Федотова Элеонора Карловна Ленина 12-17
936. Феллер Валерий Карлович Калинина 5-8
937. Феллер Карл Карлович Свердлова 87-9
938. Феллер Паулина Иоганесовна Кортунова 15-48
939. Фелькер Фрида Фридриховна Сад.кольцо 36-68
940. Фенрих Ольга Александровна Герцена 34-43
941. Филиди Виктория Александр. Лермонтова 6-6
942. Филимонова Клара Альбертов. Фрунзе 7Б-6
943. Филипова Милита Ивановна Сад.кольцо 39-1
944. Фольц Мина Вильгельмовна Герцена 34-15
945. Фомин Валерий Васильевич Сад. Кольцо 33-1
946. Фомин Владимир Васильевич Северная 20А-84
947. Фомина Екат.-Елизавета Вил. Сад. Кольцо 33-1
948. Фомина Лариса Арамовна Северная 20А-84
949. Фот Елизавета Петровна Комсомольская 29-56
950. Фот Эмма Леонтьевна Ленина 8-63
951. Франк Иван Иванович С. Батыра 12
952. Франк Эля Владимировна Свердлова 28-28
953. Фрейлих Артур Иванович Сад. Кольцо 189
954. Фрейлих Виктор Артурович Горького 2-25
955. Фрейлих Ирма Артуровна Горького 2-25
956. Фрелих Артур Христианович Гоголя 80-2
957. Фрелих Эрна Александровна Комсомольская 19А-3
958. Фролова Александра Яковлев. 25мкр. 22-59
959. Фукс Виктор Фридрихович 35мкр. 8-13
960. Фукс Герта Ивановна 35мкр. 8-13
961. Фукс Эмилия Андреевна Мирная 28
962. Функ Александр Владимирович Новосёлов 12-132
963. Функ Виктор Владимирович Островского 30-3
964. Функ Владимир Корнеевич Островского 85
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965. Фуфыгина Лидия Дмитриевна 35мкр. 27-157
966. Хайдарова Альбина Михайлов Свердлова 28-37
967. Хайретдинова Людмила Павл. Ленина 43-6
968. Хакимова Нина Иосифовна Аксакова 17-7
969. Храмов Леонид Васильевич 35мкр. 29-14
970. Храмова Эмилия Давыдовна Сад. Кольцо 61-27
971. Хренникова Марта Юрьевна Девонская 12А-10
972. Цветков Виктор Николаевич 34мкр. 1-69
973. Цветкова Эрна Яковлевна 24мкр. 14\15 -97
974. Цветцих Фрида Егоровна 35мкр. 7-74
975. Цебень Эмилия Генриховна Кувыкина 17-29
976. Цейслер Адольф Иванович Советская 8-2
977. Цейслер Виктория Иосифовна Аксакова 17-3
978. Цейслер Вильгельм Иванович Комсомольская 41-69
979. Цейслер Эдуард Вильгельмов. Аксакова 17-3
980. Цейтлер Софья Яковлевна Весенняя 34
981. Цимерман Александр Александ Свердлова 60-4
982. Циммерман Густав Фридрихов Ленина 71-67
983. Циммерман Елизавета Иванов Свердлова 60-4
984. Цоллер Екатерина Виллибал. Горького 5-3
985. Цоллер Фридрих Иванович Губкина 10-1
986. Цоллер Эмма Андреевна Свердлова 24-16
987. Чалая Мария Кондратьевна Губкина 22-1
988. Чередниченко Мария Егоровна Проезд С. Батыра 18
989. Черепашкина Лидия Вениамин Ленина 63-100
990. Черкашина Нина Андреевна Кувыкина 4-7
991. Чернова Валентина Владимир. Сад. Кольцо 2А-28
992. Чёрный-Ткач Альвина Генриховна Северная 20-48
993. Чигвинцева Ольга Яковлевна Кувыкина 4-7
994. Чугунова Эмма Христиановна С. Батыра 4-8
995. Чуканова Эмма Павловна Северная 14-18
996. Чумаченко Регина Ивановна Сад. Кольцо 419
997. Шабарина Алла Сергеевна Лермонтова 4-33
998. Шаблевская Доротея Кондратьевна Кортунова 17-3
999. Шаблевский Владимир Степанович Островского 5-21
1000. Шадрин Юрий Яковлевич Космонавтов 16
1001. Шадрина Елена Петровна Губкина 30-25
1002. Шадрина Лидия Карловна 24мкр. 6-54
1003. Шайхутдинова Лидия Ивановна Комсомольская 37-26
1004. Шауберт Эмма Генриховна Кувыкина 14-8
1005. Шауфлер Давид Яковлевич Гоголя 110
1006. Шауфлер Эсмеральда Ивановна Гоголя 110
1007. Швабауер Эмма Давыдовна Куйбышева 17-18
1008. Швабенланд Екатерина Андреевна Уральская 15-1
1009. Швейцер Валентин Бертгольдович Советская 6-2
1010. Швейцер Ида Яковлевна Советская 6-2
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1011. Швейцер Лидия Андреевна Островского 53-39
1012. Шейбе Виктор Петрович Островского 19-16
1013. Шейбе Эрна Августовна Островского 19-16
1014. Шель Александр Адамович 35мкр. 15-26
1015. Шель Тереза Александровна Орджонекидзе 28-2
1016. Шембергер Анна Павловна Сад. Кольцо 58-37
1017. Шембергер Мария Эмильяновна Сад. Кольцо 21-8
1018. Шембергер Филипп Иванович Сад. Кольцо 21-8
1019. Шенбергер Елизавета Ивановна Свердлова 45-3
1020. Шенбергер Нина Александровна 35мкр. 22-72
1021. Шенбергер Ольга Владимировна Ленина 67-51
1022. Шепель Валерий Васильевич Островского 39-12
1023. Шепель Екатерина Каспаровна Губкина 1-33
1024. Шефельбайн Аполлония Андреевна Свердлова 66-3
1025. Шефер Елизавета Филипповна Свердлова 59-7
1026. Шефер Рейнгольд Германович 21мкр. 4\5-51
1027. Шлейгер Фридрих Иванович Герцена 22-26
1028. Шлейдовец Фрида Андреевна 35мкр. 11-4
1029. Шмаль Анна Генриховна Орджонекидзе 16
1030. Шмаль Валерия Яковлевна Гафури 17
1031. Шмаль Карл Егорович Орджоникидзе 16
1032. Шмаль Фридрих Егорович Лермонтова 9-78
1033. Шмидт Берта Яковлевна Сад. Кольцо 49-34
1034. Шмиттель Данил Яковлевич Лермонтова 12-23
1035. Шмиттель Магдалина Ивановна Лермонтова 12-23
1036. Шнайдер Александр Георгиевич Герцена 24-23
1037. Шнайдер Варвара Матвеевна Фрунзе 7Б-62
1038. Шнайдер Екатерина Ивановна Фрунзе 7Б-62
1039. Шнайдер Лидия Егоровна Сад. Кольцо 25-7
1040. Шпак Николай Николаевич 35мкр. 23-6
1041. Штабель Эмануил Фридрихович С.Кудаш 6
1042. Штикельмаер Вальтер Эрнстович 34мкр. 6-59
1043. Штиль Мария Давыдовна Комсомольская 4-3
1044. Шторг Мария Александровна Сад. Кольцо 116
1045. Шторк Александр Райнгольдович Островского 39-51
1046. Шторк Мария Алексеевна 21мкр. 11-76
1047. Шторк Ольга Фридриховна Островского 5-56
1048. Шторк Рейнгольд Александрович Горького 3-10
1049. Шторк Рейнгольд Андреевич Проезд Щорса 10
1050. Шторк Эрна Александровна Островского 127
1051. Штрошер Эльза Карловна Герцена 34-23
1052. Шульц Александр Христианович Бакинская 2
1053. Шульц Валентин Германович Сад. Кольцо 21-33
1054. Шульц Эля Петровна Бакинская 2
1055. Шульц Эргард Рихардович Лермонтова 9-4
1056. Щепайло Ида Алексеевна 34мкр. 1-5
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1057. Щепилина Мина Александровна Фрунзе 11-54
1058. Щепинина Лидия Христьяновна Комсомольская 19-64
1059. Щипилина Роза Андреевна Орджонекидзе 11
1060. Эбель Роза Христиановна Сад. Кольцо 61-33
1061. Эвиг Фридрих Яковлевич Девонская 14-30
1062. Эвих Александр Яковлевич 35мкр. 40-6
1063. Эвих Хильда Мартыновна 35мкр. 40-6
1064. Элли Виллибальд Иванович Горького 10-34
1065. Элли Павлина Христиановна Горького 34-10
1066. Элли Тереза Яковлевна Орджоникидзе 31
1067. Эмтер Мельхиор Мельхиорович 3 проезд Свободы 4
1068. Эмтер Роза Мельхиоровна 24мкр. 10-53
1069. Энгель Александр Фридрихович 35мкр. 33-36
1070. Энгель Виктор Фридрихович Северная 22-41
1071. Энгель Фридрих Кондратьевич Чапаева 38-9
1072. Эрнст Анна Флорионовна 35мкр. 30Б-2
1073. Юст Александр Францевич Ленина 8-63
1074. Юст Сергей Александрович Герцена 30-47
1075. Ягнокова Валентина Яковлевна Комсомольская 17А-1
1076. Яковлева Берта Эмануиловна Горького 9-12
1077. Янс Эльза Юлнусовна 35мкр. 15-92
1078. Янсон Анна Ивановна Губкина 18-9
1079. Янсон Виктор Аркадьевич Социалистическая 16
1080. Янтураева Лидия Ивановна Сад. Кольцо 59-74
1081. Яцентюк Виктория Августовна С. Батыра 6
1082. Яшельбаева Эльза Августовна 21мкр. 8-41
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FÉNYKÉPEK, DOKUMENTUMOK

1. fejezet

1914., Anton község. Egy orosz tiszthelyettes vezetésével nagyszámú sorköteles közvetlenül 
a faluban részesült alapkiképzésben. Jobboldalt ül Karl Rotermel (sz.: 1874. 11. 12.), 

aki 1916. 11. 29-én a kaukázusi fronton esett el „a cárért, a hazáért”. 
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Alekszander Kisszelman, sz.: 1890., Anton községben. Középen ül, mellette német katonák 
a Kaukázusi frontról. Kemerovóban volt munkaszolgálatos, 1960-ban Oktyabrszkijban halt meg.
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Alekszandr Kisszelman díszegyenruhában a kaukázusi fronton, mellén kitüntetéssel.
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Ligyija Mihajlovna Potermel (Guber), sz.: 1892. 01. 24., Anton községben. 
Meghalt 1953. 11. 09-én Bugulmában. Antoni telepes leánya. 
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Az 1913-ban épült Lenin u. 258. sz. ház. A fénykép 1929-ben készült.

4. fejezet

1935-ben latin betűket alkalmaztak az azerbajdzsán nyelvben, 
később áttérnek az átdolgozott cirill ábécére.
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Anton ifjúsága 1935-ben. Állnak: Tereza Gyevald (Foht), Ottilia Rotermel (Gaun), Tetera Vajsz. 
Baloldalt ül Maria Albreht (Snajder).
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Az üdülő étkezőjének építése 1939-ben. 
Álló sor: harmadik: Ganszgorn Fridrih, negyedik: Metcker Ivan, hatodik: Gardt Alekszandr. 

Ülő sor: harmadik: Gejnc Alekszandr, negyedik: Gaun Alekszandr, ötödik: Kajl Konsztantyin, 
nyolcadik: Kejl Karl. Felső sor: első: Baumgertner Karl, második: Gaun Szamuil, 

harmadik: Gejnc Karl, az üdülő fényképészének fia. 

1932. Antoniak a bakui olajmezőkön. Balról: Genrih Virfel, Alekszandr Baumgertner, 
Camuil Gaun, Karl Robertusz.
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5. fejezet

1940. szeptember. Négy antoni fiatal az 1940. 01. 27-én behívottak közül. Genrih Fridrihovics 
Grasszmik (sz.: 1919.), Iogann Alekszandrovics Gaun, Genrih Ganszgorn 

és Genrih Mihajlovics Gaun (sz.: 1918.)
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Genrih Mihajlovics Gaunt a Balceri Kiegészítő Parancsnokság hívta be 1940. 01. 27-én. 
1943. 12. 26-án esett el a Vityebszki terület Lioznói járáshoz tartozó Kooptyevo község közelében.
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Átvételi elismervény № 258. 
Kolhoztag vagy egyéni paraszt vagyonáról.

6. fejezet

Igazolás
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8. fejezet

A „Tujmazaburnyefty” 1. sz. közlekedési vállalatának teherautó platóépítő műhelye

1952. Felvonulás után Oktyabrszkij város főterén. Fúrótoronyépítők díszegyenruhában: 
A. Kremer, I. Ganszgorn, C. Gaun, A. K. Gaun, Zozulja.
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13. fejezet

A szovjet németek 2. küldöttségének tagjai, 1965. június. A fényképet Minna Gelfenbejn, 
a 2. küldöttség tagja bocsátotta rendelkezésre. 

15. fejezet

1957. szeptember 16. Fridrih és Paulina Paul Anton községben a házuk előtt.
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Nagygyűlés 1991. augusztus 29-én. A városvezetés első embere, Ju. V. Korolkov 
és a „Vidergeburt” városi elnöke R. Sz. Gaun. 
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Anton község térképe, 1941. A. Vigant munkája.


