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Riportkötet a résztvevőkkel 

 Detki Andrásné Schreier Anna 

 Pavelka Jánosné Singer Anna 

 Finta Elekné Jámbor Lujza 

 Brandt Antalné Zobay Mária 

 Hack Antal és Hack Antalné 

 Bende Jánosné Hack Teréz memoárja 

 Franziska Kaupert naplója 

 



A könyv létrejötte 

 G.Fabulya Éva művelődésszervező, 

tagja az Országos Honismereti 

Egyesületnek. 

 Nádor Mária felhívására G. Fabulya Éva 

elkészítette az első riportot Hack Antallal 

(2013) 

 Több riport a nyilatkozni kívánó egykori 

malenkij-robot-túlélőkkel 

 



A könyv létrejötte 

 Hangfelvételek elemzése, legépelése 

(G. F. É.) 

 2014-ben Kaupert-napló felbukkanása 

(K.T. ajánlására bekerül a könyvbe) 

 Kaupert-napló begépelése (GFÉ, NM, 

KT) 

 Teljes könyv németre fordítása (KT) 

 



A könyv létrejötte 

 Hosszabb előkészítés, problémák etc.  

 Német szöveg lektora Joschi Ament 

 Kiadás 2017 elején 

 Magyarul magánkiadás, németül BOD 
kiadón keresztül. 

 ISBN számmal a bibliográfiákban és a 
nemzetközi könyvkereskedelem 
adatbázisaiban is szerepelni fog a mű 

 Kb. 230-240 oldal, DIN A/5 méretben 

 



Oral History = szóbeli történelem 

 Az adatközlők történetei szó szerint 

 Hitelességét az eredetileg az esemény 

résztvevője általi elmondása adja 

 Nemzetközi hagyományai vannak a 

néprajzkutatásban. 

 Diktafonra vett eredeti szöveg a hiteles 

dokumentum, ezt papírra viszi a szerző. 



Szöveges naplók 

 Bende Jánosné tanítónő naplója utólag 

készült, 1991-ben -> emlékek megfakult, de 

szervezett leírása (Janecskó J. javaslata) 

 Franziska Kaupert (később Post) 

helyszínen írt naplója, Németországból 

került hozzánk (Joschi Ament 

gyűjteményéből) – magyarul írt részletes 

napló kb. a félidőig, betegekkel küldte haza 

 



Helyszínek  

 Dnyepropetrovszki iparvidék, Doni-

Medence több településén 

 Ma is jelentős bányászat (érc, szén) 

 Háborús károk újjáépítése 

 Új létesítmények (vasút, épületek, etc) 



A kényszermunka 

 „Kis munka” szükségessége miatt a 

bűnbak németek összeírása, majd 

összegyűjtése (1944 végétől) 

 Kb. három hetes vonatút Krivoj Rogig 

 Különböző lágerek a környéken 

 Építő, mezőgazdasági és bányamunka 

 Kb. 1000 eleki került ide, kb. 12-15% 

meghalt 

 



A körülmények 

 Elekiek megaláztatásként, 

szenvedésként élték meg a 

körülmények miatt is 

 Tönkrement épületek mint szállás,  

 Kemény tél ablakok nélkül… 

 Brandtné Marika számára 

megmenekülés az orosz uralom 

(szerbiai népirtás miatt) 



Hogyan vélekednek a 

résztvevők? 

 Életük részévé vált, meghatározó 

élmény 

 Politikai r. miatt is sokáig tabu beszélni 

róla 

 Hazatérés után itthon is minden 

megváltozott (családok kiűzése, 

vagyonelkobzás, kommunista uralom) 

 Helyt álltak mindannyian ennek 

ellenére… 



Mi derül ki a táborokról? 

 Cél a munka, nem a foglyok kínzása, 

halála 

 Mégis sokan elhunytak 

 Minden áron való normateljesítés 

 Emberi élet alacsony értéke… 

 DE: Helybeli emberek gyakran 

nyomorultabb körülményei!!! 



Krivoj Rog 

 1775-ben alapított város (zaporozsjei 

kozákok) 

 1880-as évektől kezdve vasérclelőhely 

 Fő iparágak mai napig a 

vasércbányászat és az acélgyártás 

 Feltehetően ezért is súlyos harcok 

színtere volt 1942-43-ban, lerombolták 

jelentős részét 



Krivoj Rog, a vasércváros 

Forrás Google Earth 



Smakova település  

 Krivoj Rog északi részéhez csatolva 

Forrás Google Earth 



Smakova vasútállomás egykor 

Forrás Google Earth fotói 



Krivoj Rogi Humán és Műszaki 

Gimnázium 

 Talán éppen itt laktak a mieink? … 

Forrás Google Earth Street View 



Jellemző épületek ma 

 Egy lakótelep Krivoj Rogban 

Forrás Google Earth Street View 



Jellemző épületek akkor … 

 Eredeti festmény (Brandt Antalnétól) 

 Kicsit alacsonyabb, de hasonló épület… 

Forrás: Brandt Antalné archív gy. 



Naszilki 

 Ezzel épültek a többemeletes házak, 

gyakran mínusz 25-30 fokban… 

Forrás:http://bars-cherenok.ruprom.net/p856290-nasilki-metalicheskie.html 



Hazatérés után… 

 Kitelepített-elüldözött család után 
Németországba 

 Vagy Eleken maradni…itthon helytállni 

 Németség miatti hátrányos megkülönböztetés 
sokáig 

 Egyik túlélő sem táplált gyűlöletet az ottani 
emberek ellen 

 Inkább a saját sanyarú helyzetük bántotta 
őket… 

 Egészségkárosodás, lelki bántalmak 

 Ottani helybeliek irigysége… hogy ők onnan 
hazajöhetnek… 



Könyv megjelenése 

 Köszönjük a segítséget az 

adatközlőknek és mindenkinek, aki részt 

vett a folyamatban (képek, adatok 

szolgáltatásával, stb) 

 Kb. 10-12 nap múlva elkészülnek a 

könyvek 

 Könyvtár és egyesület kap példányt 

 

 



Könyv megrendelése 

 Megrendelőív  

 Honlapon: 

http://viszikanemeteket.wordpress.com 
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