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 Fegyveres összecsapások, háborúk során nehéz a szerencséről beszélni, szerencsés embert találni, 

különösen a katonák között. Talán csak kétféle ilyen „szerencsés ember” létezik: az egyik az, aki szinte 

karcolás nélkül vagy igen csekély sérüléssel megússza a háborút és végül hazatérhet a szeretteihez, vagy a 

másik - hangozzék bármely profánul -, aki olyan harci sebesülést kap, ami azonnal a halálát okozza. 

 Az összes többi nem szerencsés: az sem, aki bár hazakerül, de olyan mentális vagy testi sérüléssel, 

csonkítottan, ami aztán a hátralévő életében folyamatos kínszenvedést okoz, és az sem, aki sebesülését 

követően még ideig-óráig, netán hosszabb ideig is szenved valamely harctéri vagy lágerkórházban, míg végül 

kínok között pusztul el. 

 S hát nem szerencsés az sem, aki az ellenség fogságába esik, még ha addig egyetlen karcolás nélkül is 

megúszta a háborút. 

 A hadifogság túlélése a 2. világháborúban és azt követően a magyar katonaszemélyek számára komoly 

kihívást jelentett. Különösen igaz ez a keleti hadszíntéren fogságba esettekre, mivel a Szovjetunió a hihetetlen 



mérvű háborús emberveszteségét – értsd: kiesett munkaerőt – a hadifoglyok munkára fogásával oldotta meg. 

A kilátástalanság, az embertelen életkörülmények, a betegségek és a nehéz robot következtében nagyszámú 

magyar katonaszemély élete a hadifogolytáborokban vagy a lágerkórházakban ért véget, hamvaik ma is az 

ottani temetőkben nyugszanak.  

 A háború éveiben és annak végével a szovjet Belügyi Népbiztosság hadifoglyok számára létesített 

táboraiba a német, magyar, japán, olasz, román és finn hadseregek több mint 4,1 millió katonája került. Őket 

a Szovjetunió teljes területét tekintve 267 hadifogolytáborba, azok 2376 táborrészlegébe, 200 önálló 

munkazászlóaljba, illetve a betegek számára létrehozott 162 speciális kórházba szervezték.  

 A most bemutatásra kerülő katalógusban néhány száz oldalon az ő eltemetési helyeiket mutatjuk be, 

listába foglalva az Oroszországi Föderáció területén jelenleg ismert és felújított hadifogoly temetőket, ahol 

magyarok, és nem csak katonák, hanem a jóvátételi munkára elhurcolt polgári áldozatok, esetleg internáltak, 

néhány esetben GULAG-foglyok is végső nyughelyet találtak. 

 

 

MAGYAR HADIFOGLYOK, POLGÁRI ÁLDOZATOK 

FELÚJÍTOTT TEMETŐI 

AZ OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ TERÜLETÉN 

 

A TEMETŐK LISTÁJÁRÓL 

 A katalógus alapjául a moszkvai székhelyű „Katonai Emlékhelyek” Nemzetközi Katonai Emlékmű 

Együttműködési Szövetség által 2014-ben készített, AZ OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ TERÜLETÉN 

ELTEMETETT KÜLFÖLDI KATONÁK TEMETŐINEK KATALÓGUSA című kiadvány szolgált. 

 Ez a szövetség van felhatalmazva arra, hogy kidolgozza és végrehajtsa mindazon tevékenységeket, 

amelyeket a hadifogoly temetőkkel kapcsolatban az érintett államok az Oroszországi Föderáció kormányával 

kétoldalú egyezményekben rögzítettek. 

A második világháború során, illetve azt követően keletkezett dokumentumok millióinak rendezésével 

és a bennük rejlő óriási mennyiségű adat feltárásával lehetővé vált az egykori fogvatartottak végső 

nyughelyeinek azonosítása, így már a leszármazottak, esetleges érdeklődők is megemlékezhetnek róluk a 

sírjaik fölött. 

 Ehhez nyújt segítséget ez a katalógus: a leginkább érthető és hozzáférhető formában mutatja be az 

Oroszországi Föderáció földrajzi elhelyezkedésének és modern közigazgatási-területi felosztásának 

megfelelően az egyes temetkezési helyek adatait - beleértve a sírhelyek képeit, vagy a kereséshez szükséges 

földrajzi koordinátákat, amelyek a modern mobil navigációs eszközök és az online térképek használatához 

elengedhetetlenek.  

A TEMETŐKRŐL 

1. Szervezett, rendezett, nyilvántartott temetők 

A fent említett Vojennije Memoriali adatai szerint a teljes Szovjetunió területén 2182, ezen belül az Oroszországi 

Föderáció területén 1444 temetőt hoztak létre a hadifoglyok számára.  Ezen temetőknek létrehozását és a további 

fenntartásukat 1941. és 1945. között a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége – röviden Szovjetunió – 

Belügyi Népbiztossága (NKVD) saját felelősségébe tartozóan, számos utasításával és körlevelével 

szabályozta. Meghatározták a temetkezési rendet, a temetők parcellarendjét, a temetővázlatok létrehozását a 

sírok azonosításával.  



 

A temetkezési szabályok ily módon a későbbi karbantartás, a temetkezési helyek és a bennük eltemetett 

katonák nyilvántartásának kérdését minden egyes elhunyt hadifogolyra és minden temetőre vonatkozóan 

rendezték. Néhány szép példáját láthatjuk ennek a tevékenységnek a különböző régiókban található temetők 

esetében: 

  

 

 

Asztrahány, Asztraháni régió 



 

 

2. Központi vagy gyűjtőtemetők 

Ugyan nem hadifoglyok, hanem a harci cselekmények során elhalálozott magyar katonák végső 

nyughelyei is ebbe a körbe tartoznak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A temetők állapotának nyomon követése és a hadifoglyokról való számadás az 1940-es években állandó 

jellegű és bizonyos szinten garantált volt. Ennek a példájául szolgálhat a SZU NKVD 1943. augusztus 13-i, 

413. számú irányelve az elhunyt háborús fogvatartottak személyes nyilvántartásának nyilvántartásba vételéről 

és az ahhoz csatolt utasításokról, amelyeket néhány évvel később bizonyos módosításokkal újra kiadtak.  

A magyar katonák  

I. számú központi temetője  

1941-1945. között elhunyt 

 8375 magyar  

katona sírjai és emlékműve 

Boldirjevka, Voronyezsi régió 

A magyar katonák 2. központi 
temetője 

1941-1945. között elhunyt 19 508 

magyar  

katona gyűjtőtemetője és 
emlékművei 

Rudkino, Voronyezsi régió 



3. Megszüntetett, felszámolt temetők 

Az 1940-es évek végén elkezdték az önálló hadifogoly temetőket eltávolítani a nyilvántartásból. Különböző 

indokokat hoztak fel a temetők számadásból való eltávolítására (ezen legtöbbször a temetők fizikai 

megszüntetésére kell gondolni), a legfontosabbak a következők voltak: a temető távoli fekvése a lakott 

területekről és ebből eredően gondok az ellátás megszervezésével, a pénzhiány, a terület felszabadításának 

szükségessége egyéb objektumok létesítése miatt stb.  

 Többek között a következő példák is ezt tükrözik. Az első esetben a hajdani ’Uralhimmas’ üzem 

területén létesített hadifogolytemető a gyártelep fejlesztésének volt útjában: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A másik esetben az egykori revdai hadifogolytemetőre a helyiek egészen egyszerűen ráépítették a 

hétvégi kertjeiket, ezért a második világháborús áldozatokra emlékező márványtáblát az e kerttel szemben 

lévő, az első világháborús hadifoglyok kenotáfjára lehetett csak elhelyezni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Temetők, ahol jegyzék nem maradt fenn vagy kérdéses 

Dacára annak, hogy az utasítások a temetők, főképpen a bennük nyugvó személyek azonosítását voltak 

hivatottak biztosítani, sajnálatos módon ez nem mindig sikerült. Íme két példája a hiányos, vagy bármilyen 

okból fel nem lelhető nyilvántartásoknak: 

A temető nem maradt fenn,  

a 314-es tábor 4. és 6. részlegében 
elhunytak  

áttemetésre kerültek  

Nyizsnij Iszetszk település 
temetőjébe.  

Jekatyerinburg, Szverdlovszki régió 

Revda, Szverdlovszki régió 

„Avtomobilist” kertek, Revda 
keleti részén 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Itt tudjuk, hogy számos magyar katonaszemély nyugszik, ám valószínűleg sosem tudjuk meg, pontosan 

hányan – a neveikről nem is szólva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyumen városában viszont - egyelőre - nem biztos, hogy egyáltalán nyugszik magyar a hadifoglyok 

temetőjében. 

 Miután 1953. március 14-én a Szovjetunió Belügyi Népbiztossága Hadifogoly- és Internálótáborok 

Igazgatósága véglegesen megszüntetésre került és feladatai a Szovjetunió Belügyminisztériuma 

Börtönigazgatósága hatáskörébe kerültek, ezek a tendenciák felerősödtek. Ez a folyamat végül azt 

eredményezte, hogy az egyezmények aláírásáig az egész Oroszországi Föderáció területét figyelembe véve, 

alig néhány hadifogoly temető gondozását végezték el.  

 Ily módon a kilencvenes évek elejéig a fogságban elhunytak és a hadifoglyok sorsáról szóló ismeretek 

a második világháborúban részt vevő valamennyi ország állampolgára számára a negyvenes és az ötvenes 

évek szintjén maradt. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy a fogságban elhunyt katonákat a szülőföldjükön 

eltűntté, míg az eltemetési helyükön - többségüket - ismeretlenné nyilvánították. 

 A katonai sírokról szóló kormányközi megállapodások jogalapot teremtettek a temetkezési helyek 

létrehozására és rendezésére. Az első években a "Katonai Emlékhelyek" Szövetség a megállapodásokban részt 

vevő országok partnerszervezeteinek részvételével létrehozta azokat az adatbázisokat, amelyek Oroszország, 

illetve a hajdani Szovjetunió területén elhantolt katonai és polgári személyek neveit tartalmazzák. 

A 81. sz. Harctéri Fogadó-Átadó 

Tábor temetője  

Az ide került 26 805 fogolyból 

(köztük 7280 magyar) 

13 749 halt meg  

a tábor három hónapos működése 

során. 
Hrenovoje, Voronyezsi 
régió 

Tyumenben, a külföldi 
hadifoglyok sírkertjében is áll 

egy síremlék, ám nincs rá 
bizonyíték, hogy nyugszik-e ott 
bárki is. Annyit tudunk, hogy 

1946. februárjában 
raboskodott Tyumenyben 3 

magyar. 

Parfjonovo, Tyumeni régió 



 A "Katonai Emlékhelyek" Szövetség adatbázisai a temetések időpontját és helyét illetően információt 

tartalmaznak gyakorlatilag minden nemzetiségről, amelyek a német, vagy annak szövetséges hadseregeiben 

harcoltak: ez több mint 450 ezer német katonai és polgári személy, mintegy 70 ezer magyar katona, több mint 

60 ezer olasz, több mint 40 ezer japán, valamint más államok állampolgárai. 

 A különböző forrásokból azonosított és a Szövetség adatbázisaiban szereplő nevek száma több mint 

2,2 millió. Ezek alapvetően azon háborús fogvatartottak nevei, akiknek a sorsa ismeretlen maradt a 

kormányközi megállapodások megkötéséig. Eltemetési helyük egészen a közelmúltig ismeretlen volt 

szeretteik számára. 

 A katalógussal ezt a hiányt pótoljuk.  

 

A HADIFOGOLYTEMETŐK KATALÓGUSÁNAK FELÉPÍTÉSE 

A katalógusban szereplő információk az Államszövetség (Oroszország köztársaságai és régiói) tagjai 

szerint vannak feldolgozva, a magyar ABC rendje szerint. 

A megjelenített 371 helyszín az Oroszországi Föderáció 8 köztársasága és 39 régiója területén 

található: 

 

 

Ezeknek a különálló közigazgatási területeknek a nyitólapjain röviden bemutatjuk az adott 

köztársaságot/régiót. Hol, milyen távolságra helyezkednek el egyfelől Budapestet, másfelől Moszkvát 

tekintve kiindulási pontként. Ismertetjük a terület jellemző földrajzi és gazdasági adatait, és szükségesnek 

találtuk megjelölni az éghajlati-hőmérsékleti viszonyokat is. A gazdaságot az 1940-50-es években jellemző 

termelési ágakkal mutatjuk be, hiszen ezekben hasznosította kímélet nélkül a szovjet állam a közel 2,2 millió 

hadifogoly munkaerejét és életét. 



Az adott területen a fogságban elhalálozott magyarok sírjainak helyét feltüntettük a régió térképén 

annak érdekében, hogy a felhasználók, érdeklődők némi vizuális tájékoztatást kapjanak a katalógusban 

megjelenített táborok temetőinek helyéről, és azok megközelítési lehetőségeiről. Ezeken a térképeken a jelölt 

helyek száma, sűrűsége mutatja, hogy mely területeken vették leginkább igénybe az ingyen munkaerőt. 

  

A temetőkatalógus cikkekre tagozódik. Minden cikk egy rövid leírást tartalmaz az Oroszországi Föderáció 

adott köztársasága vagy régiója területén elhantolt külföldi állampolgárok egy konkrét temetőjéről. A 

legfontosabb adatokat három csoportban jelenítjük meg: 

• a címsor tartalmazza annak a tábornak, tábori részlegnek vagy speciális kórháznak az adatait, amelyhez 

az adott temetkezési hely tartozik. Levéltári forrásokra alapozva adjuk meg a táborok az 

azonosításához szükséges számozását, valamint a települési helyüket. 

• a temetők, sírhelyek vagy síremlékek pontos koordinátáit „Tizedes fokpercek” rendszerében adjuk 

meg, ezáltal a cikkben szereplő sírhelyek online térképes (Google, Yandex) rendszerekben is könnyen 

felkereshetővé válnak. A kijelölések a magyar síremlékekre (Szent István-kereszt, márványtábla vagy 

gránittömb) mutatnak, vagy ezek lehető legpontosabb megközelítését adják meg. A koordináták 

pontossága az akár centiméterestől a néhány tíz, vagy kevés helyszínen, pontosabb adatok híján pár 

száz méteresig terjedhet. 

• az adott temetkezési helyre vonatkozóan az elhunytak létszámát, illetve nemzeti/nemzetiségi 

összetételét a jelenleg fellelhető adatok felhasználásával pontosítva adjuk meg. Mivel a temetkezési 

helyek legnagyobb részt a Szovjetunió ellen hadra kelt nemzetek hadifogolytáboraiban elhunyt 

katonáinak részére létesültek, a listában a magyarok mellett a többi ott nyugvó nemzet katonáit is 

megjelenítjük. A központi magyar katonai temetők kivételével más nemzeti gyűjtőtemetőket ebben a 

katalógusban nem mutatunk be. 

A „Katonai Emlékhelyek” Szövetség a gondozásában álló temetők, síremlékek fényképeit nyilvánossá 

tette, így azokat mi is megjelenítjük, láthatóvá téve az érdeklődők számára a jelenkori állapotukat. Emellett 

ezek a fotók a térképes keresés során a környezeti azonosításhoz is kellő segítséget nyújtanak. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leszámítva gr. Bethlen István moszkvai, a németek által legyilkolt közel 300 magyar szudzsai, a 

monarchia 1. világháborúban orosz hadifogságba esett és ott elhalálozott katonáinak novoszibirszki, illetve 

revdai emlékhelyeit, továbbá a két központi katonai temetőt a voronyezsi régióban, a katalógus a szovjet 

hadifogolytáborok és lágerkórházak, valamint néhány helyszínen a kényszermunkára elhurcolt magyarok 

temetőit mutatja be. Mivel a táborokban egyidőben több nemzethez tartozó katonai és/vagy polgári személyek 

raboskodtak, a temetkezési helyeik bemutatásánál a magyaroké mellett a más nemzethez tartozók adatai is 

feltüntetésre kerültek. 

 

 

Sic volvere Parcas 
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A temetkezési helyek fotói kivételével minden jog fenntartva! 

 
 

A temetői katalógus sírjaik 
bemutatásával emléket állít 

54 753 fő magyar hadifogolynak, 
 internált és jóvátételi munkára 

elhurcolt polgári áldozatnak, néhány 
esetben GULAG-fogolynak. 

A 371 helyszín a magyaroké mellett 
további 46 nemzethez vagy 

nemzetiséghez tartozó személy 
nyughelyét is jelenti. 

…és több mint 3000 áldozat 

nemzetisége nem azonosítható. 

Vácrátót – A világháborúk áldozatainak 

emlékműve. Alkotója Böjte Horváth István, 

avatva 2014-ben. 

 


