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Mintegy háromszázezer 
Kárpát-medencei magyar járta 
meg a Szovjetunió kényszer-
munkatáborait. A sztálini 
rendszer elhurcolásai a né-
metek mellett a magyarságot 
érintették leginkább. Napja-
inkra emléknapok, emlékmű-
vek és állandó tárlatok őrzik 
az elhurcoltak emlékét.

→ DR. ÁBRÁM ZOLTÁN

A szovjet hadifogságba, majd 
kényszermunkára került 
meghurcoltakról, különö-

sen a málenkij robot áldozatairól 
nem lehetett beszélni a kommu-
nizmus évtizedeiben. Sem Magyar-
országon, sem Romániában, sem a 
szovjet tömb többi országában. Sőt 
a megfélemlítés olyan nagymér-
tékű volt, hogy az érintettek több-
sége 1989 után sem szólalt meg, 
félt a retorziótól. Mégis a hallgatás 
fala megtört a rendszerváltással, a 
szovjet csapatok Magyarország te-
rületéről való kivonásával. Az An-
tall-kormány kárpótlási törvénye 
hívta fel a fi gyelmet a „szovjet szer-
vek által történt kényszermunkára 
hurcolás” érintettjeire. A nekik jut-
tatott kárpótlási jegyekkel és nyug-
díjkiegészítéssel a magyar állam 
jogilag rendezettnek tekintette az 
ügyet. A megemlékezésekhez, em-
lékjelállításokhoz, megemlékező 
ünnepségek és konferenciák szer-
vezéséhez, gyűjtemények létreho-
zásához, könyvek kiadásához és 
fi lmek készítéséhez már több idő 
szükséges. Mindez nemcsak a föld-
rajzilag behatárolt mai Magyaror-
szágra, hanem a határon túli terü-
letekre, kiemelten Kárpátaljára és 
Erdélyre is vonatkozik.

A GULAG-GUPVI táborrendszer
A Szovjetunióban már az első vi-
lágháborúban és az azt követő 
évtizedekben hagyománya lett az 
ingyen munkaerőt, az átnevelést, 
a rendszer ellenségének tekintett 
büntetendő elemek elpusztítását 
szolgáló kényszermunkának. A 
szocialista forradalom győzelmét 
követően létrejött a Lágerek Főpa-
rancsnoksága, avagy a Táborok 
Főigazgatósága (GULAG), a főleg 
szovjet állampolgárok számára 
létrehozott büntető munkatábor-
rendszer, amely Sztálin diktatúrája 
idején élte virágkorát. A Gulág a 
szovjet államon belüli, politikai el-
ítéltek és köztörvényesek Golgotája 
lett, de az első világháború hadi-
foglyait is befogadta.

A második világháború kitöré-
se új helyzetet teremtett a Szovjet-
unió számára. 1939-ben megtör-
tént a hadifoglyokat és a külföldről 
internált civileket dolgoztató tábor-
rendszer, a külföldiek GULAG-ja, a 
Hadifogoly- és Internáltügyi Igaz-

gatóság, avagy (Fő)parancsnok-
ság (GUPVI) létrehozása, amely a 
háborús viszonyok között a mun-
kaerő-szükséglet biztosítását szol-
gálta tömeges elhurcolással, bírói 
ítélet nélkül.

A második világháborúból győz-
tesként kikerülő Sztálin parancsá-
ra 1945-ben az egész táborrendszert 
átszervezték: a világ legnagyobb 
országában – hatalmas földrajzi 
távolságokra egymástól – mintegy 
ötezer főtáborból és melléktábor-
ból álló GULAG-GUPVI hálózat jött 
létre. Emellett különleges, elkülö-
nített munkabrigádok és táborok, 
kórháztáborok, büntető munkatá-
borok és börtönök is létrejöttek és 
működtek. 

A GULAG-GUPVI világ táborai-
ban sok millió személy pusztult 
el, mégis aránytalanul kevesebbet 
beszélünk róla, mint a világhá-
borús veszteségekről, beleértve 
a Holokausztot is. A politikailag 
megbízhatatlan oroszokon, szovjet 
polgárokon kívül a kényszermun-
katáborokban több millió külföldi 
fordult meg. Legnagyobb számban 
japánok, németek és magyarok, de 
rajtuk kívül lengyelek, románok 
és még számos, húszegynéhány 
nemzet tagjai. A győztes hatalmak 
bűnös hallgatása mellett a kény-
szermunkások a szocializmust 
építették, amikor vasútvonalak, 
utak, erőművek, ipari létesítmé-
nyek, gátrendszerek létrehozásá-
nál dolgoztak, vagy éppenséggel 
a bányászatban, az altalajkincsek 
kitermelésében, kohászatban és 
egyéb nehézipari ágazatban, me-
zőgazdaságban, építkezésben dol-
goztatták őket.

Magyar áldozatok
A második világháború idején a 
doni áttörés utáni harci helyzet 

következményeként, majd a Vörös 
Hadsereg Magyarország területén 
vívott harcai során került fogság-
ba a hadifogoly magyar katonák 
jelentős része. Többségük nem 
élte túl az embertelen körülmé-
nyeket. A világháború végén, 1944 
őszétől a szovjet fegyveres szervek 
kényszermunkára gyűjtötték ösz-
sze az embereket, ami áthallása 
alapján málenkij robot (kis mun-
ka) néven került a magyarság köz-
tudatába, mivel csupán néhány 
napos munkával hitegették őket. 
A málenkij robot (málenkaja ro-
bota) tulajdonképpen a magyar 
állampolgárokkal a Szovjetunió-
ban tömegesen végeztetett kény-
szermunka gyűjtőneve.

A parancsban megfogalmazott 
kényszer, a világháborús szen-
vedésektől megszabadító „fel-
szabadító” erőkbe vetett kezdeti 
részleges bizalom, a jól álcázott 
félrevezetés miatt alacsony volt 

az ellenállás, sőt egyesek önként 
jelentkeztek, hogy vegyenek részt 
a romeltakarításban, a valóban 
szükségesnek ítélt munkálatok-
ban. Ehelyett a fogságba vetett 
polgári személyek többségét ha-
difogolyként, kisebb részüket in-
ternáltként hurcolták el a szovjet 
fegyveres erők, és távoli munka-
táborokba szállították az ideigle-
nesen felállított gyűjtőtáborokból.

A felszabadítás hazugsága és 
a megszállás ténye fokozatosan 
bizonyosodott be az akkori Ma-
gyarország lakossága számára, 
hírzárlat híján ki-ki a „saját bőrén 
megtapasztalva”. Százezerszám-
ra megerőszakolt és szifi lisszel 
megfertőzött nők, kényszermun-
kára száműzöttek százezrei által 
minden második magyar család 
érintetté vált, beleértve a mai 
anyaországon túli területeket is. 
Fiús kinézetű vagy férjeik oldalán 
önként jelentkező nőket is inter-
náltak, hadifogolynak nyilvání-
tottak. Háromnapi hideg élelmet 
vehettek magukhoz, és háromheti 
kegyetlen vonatozás során jutot-
tak el a lágerekig. Már aki túlélte a 
hideget, az éhezést és a borzalmas 
közegészségügyi viszonyokat. Rá-
adásul az embertelen szenvedést 
túlélők számára megmaradt a hall-
gatás kínja, a megfélemlítés és a 
rettegés attól, hogy újra lágerbe ke-
rülhetnek, avagy a titkosrendőrség 
célpontjaivá válhatnak.

A Szovjetunió a Közép-Európa 
felett aratott katonai győzelmét 
arra használta fel, hogy a legyőzött 
népek lakosságát tömegesen rab-
szolgamunkára hurcolja, majd ké-
sőbb politikai befolyása miatt hall-
gatásra kényszerítse. Megtorlás, 
megfélemlítés, kollektív bűnösség, 
jóvátételi munka jegyében.

Különösen súlyos helyzetbe ke-
rült a kárpátaljai magyarság, mivel 
az ottani elhurcoltatás egyúttal et-
nikai tisztogatást jelentett, és elő-
készítette a terület Szovjetunióhoz 
való csatlakozását (1944. novem-
ber 12-én kiadott 0036-os parancs). 
A szavazópolgárok egy részének 
a semlegesítése, a helyi magyar 
vezetők politikai meghurcolása 
nagyban elősegítette a szovjet cé-
lok megvalósítását. A történészek 
szerint mintegy 40 ezer magyart 

vittek el málenkij robotra, többsé-
güket a szolyvai gyűjtőtáborból. A 
rendszerváltást követően Kárpátal-
ján hangsúlyosan megemlékeztek 
a világtörténelem eme szomorú 
fejezetére, és Szolyván kegyeleti 
emlékhelyet hoztak létre.

Nagy méretet öltött a romániai 
magyarok és náluk még nagyobb 
számban a romániai németek 
kényszermunkára kényszerítése. 
Megjegyzendő: a szász lakosság 
német identitásán túl a náluk na-
gyobb számban meghurcolt bán-
sági és szatmári svábok többsége 
erőteljes magyar identitással ren-

delkezett. Továbbá, az előírt és szi-
gorúan megkövetelt létszám telje-
sítése érdekében sokszor németes 
nevű magyarokat tartóztattak le.

Az első deportálási hullámban 
– 1944. szeptember–október folya-
mán – a Vörös Hadsereg átvonulá-
sa idején, Észak-Erdélyben mint-
egy 20 ezer magyar polgári lakos 
esett szovjet fogságba. A Foksány 
melletti gyűjtőtáborból elsősorban 
az Urál hegység lábainál elterülő 
munkatáborokba kerültek. A szov-
jetek legkorábban Háromszéken 
és a Csíki-medencében gyűjtöttek 
össze mintegy háromezer magyar 
civilt, majd a Maros völgyében 
becslések szerint négyezer magyar 
polgári lakost. Ezt követően Torda 
és Kolozsvár környékén került sor a 
még nagyobb méretű letartóztatá-
sokra, mivel a hiányzó hadifogoly-
létszám egy részét magyar civilek-
kel pótolták.

Az elhurcolások második hul-
láma elsősorban a német lakos-
ságot érintette, legalább 70–80 
ezer személyt, akiket – többek kö-
zött – a manapság háborús viszo-
nyok közé került Kelet-Ukrajnába, 

HÁROMSZÁZEZER MAGYAR HALT MEG A SZOVJETUNIÓ LÁGEREIBEN, TÖBBEN MINT A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN

Kibeszélni a málenkij robot örökségét

CÍMLAPFOTÓ: Megrendítő
kollázs egy rabszállító
vagonról Csepelen

→ A Szovjetunió a Kö-
zép-Európa felett aratott 
katonai győzelmét arra 
használta fel, hogy a 
legyőzött népek lakossá-
gát tömegesen rabszol-
gamunkára hurcolja, majd 
később politikai befolyása 
miatt hallgatásra kény-
szerítse.

A Csepel-szigeten nyílt bunkertörténeti kiállítás főbejárata

Jellegzetes montázs a Szibériába tartó vagonokkal
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