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Sokaknak még mindig nincs 
tudomása arról, hogy például 
Kolozsvárról és Tordáról 1944 
októberében több ezer civil 
férfi t hurcoltak el a szovjet 
kényszermunkatáborokba – 
hívta fel a fi gyelmet a Króniká-
nak Papp Annamária történész 
annak kapcsán, hogy a héten 
kétnapos online nemzetközi 
konferenciát tartanak a kom-
munista diktatúrák áldozatai-
nak emléknapja alkalmából.

 » KISS JUDIT

K étnapos nemzetközi tudo-
mányos online konferenciát 
tartanak a kommunista dik-

tatúrák áldozatainak emléknapja 
alkalmából csütörtökön és pén-
teken. A Gulág- és Gupvi-kutatók 
Nemzetközi Társasága (GKNT), a 
Károli Gáspár Református Egyetem, 
valamint a Miskolci Egyetem Közös-
ség és egyén – a szovjet fogságba 
hurcoltak kontextusában című ren-
dezvényén 12 magyarországi, hatá-
ron-, illetve tengerentúli kutatóhely 
23 történésze osztja meg legújabb 
kutatásainak eredményeit, többek 
közt Papp Annamária, Benkő Le-
vente és Murádin János Kristóf Ko-
lozsvárról. A rendezvény keretében 
mutatják be online M. Lovász Noé-
mi kincses városbeli festőművész 
Rekviem című kiállítását.

Akiket elhurcoltak
a szovjet lágerekbe
„Sajnos több mint három évtized-
del a kommunizmus bukása után 
a köztudatban még mindig nem tu-
datosodott eléggé a magyar, illetve 
a német ajkú lakosságnak az 1944-
es szovjet bevonulást követő meg-
hurcoltatása. A kommunista dik-
tatúra alatt mindez tabu volt, nem 
lehetett beszélni a Gulag–Gupvi 
táborok világáról, az itt elkövetett 
szörnyűségekről, borzalmakról” – 
mondta el megkeresésünkre Papp 
Annamária történész, újságíró. 
Hozzátette, az 1989-es rendszer-
váltás után lassan kezdtek-mertek 
megszólalni a túlélők, kezdtek 
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Nem feledhetjük a kommunizmus rémtetteit

Közel 700 ezer magyar foglyot regisztráltak a szovjet munkatáborokban, ezreket hurcoltak el Erdélyből is 

 » Kolozsvárról 
és Tordáról 1944 
októberében 
több ezer civil 
férfi t hurcoltak el 
a szovjet kény-
szermunkatábo-
rokba, ahonnan 
csupán a sze-
rencsésebbek 
térhettek haza, 
a többiek pedig 
mind odavesztek 
az elviselhetet-
len körülmények 
(hideg, éhínség, 
betegségek, ne-
héz munka stb.) 
miatt. 

felszínre kerülni az emlékek, a do-
kumentumok, az iratok, a fogságból 
hazahozott tárgyak. Egyre több ki-
advány és interjúkötet, illetve em-
lékirat látott napvilágot az elmúlt 
években, immár játékfi lm is született 
a témakörben, lásd az Örök tél vagy 
a Sátán fattya című alkotásokat. Rá-
mutatott, ennek ellenére sokaknak 
még mindig nincs tudomása arról, 
hogy például Kolozsvárról és Tordá-
ról 1944 októberében több ezer civil 
férfi t hurcoltak el a szovjet kényszer-
munkatáborokba, ahonnan csupán 
a szerencsésebbek térhettek haza, 
a többiek pedig mind odavesztek az 
elviselhetetlen körülmények (hideg, 
éhínség, betegségek, nehéz munka 
stb.) miatt. „Ezért is nagyon fontos, 
hogy minden lehetséges eszközt 
megragadva, minél szélesebb körben 
megismerjük, illetve megismertes-
sük a közvéleménnyel mindazt, amin 
elődeink, szüleink és nagyszüleink 
keresztülmentek, hiszen kevés az a 
család, amelyet az akkor történtek 
valamilyen formában nem érintet-
tek” – hívta fel a fi gyelmet Papp An-
namária. Azt is elmondta, a Gulág- és 
Gupvi-kutatók Nemzetközi Társasága 
ezzel a céllal jött létre, eddig számos 

konferenciát és rendezvényt tudhat 
maga mögött. Mindezek alkalmat 
szolgáltatnak arra, hogy a társaság 
kutatói – Magyarországról, Kárpátal-
járól, Erdélyből stb. – megoszthassák 
egymással, illetve a nagyközönséggel 
kutatásaik legújabb eredményeit, va-
lamint felhívják a fi gyelmet a téma 
fontosságára.

Kevés szemtanú van már életben
Az esemény fővédnöke és egyben a 
konferenciát megnyitja: dr. Lator-
cai Csaba, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának közigazgatási ál-
lamtitkára. Amint a szervezők fogal-
maznak, a címválasztás – „Közösség 
és egyén” – arra utal, hogy az elmúlt 
években még inkább előtérbe kerül-
tek a Gupvi- és Gulág-táborokat meg-
járt személyek történetei. Számos 
család  kér segítséget a kutatóktól, 
hogy megismerhessék felmenőik 
sorsát. Egyre több település közös-
sége tartja fontosnak feltárni, hogy 
mi történt elődeikkel az 1944–1945-
ös időszakban. Az idő sürget, mert 
a szemtanúk közül már csak nagyon 
kevesen vannak életben.

A szervezők a konferenciával arra is 
fel szeretnék hívni a fi gyelmet, milyen 

nagy szükség lenne egy önálló Gulág- 
és Gupvi-kutató intézet felállítására, 
vagy akár egy már meglévő intézet 
speciális részlegeként létrehozandó 
Gulág- és Gupvi-kutató csoportra. 
E műhely feladatkörébe tartozhat-
na többek között annak a közel 700 
ezer, a szovjet lágerekben regisztrált 
magyar fogoly személyi kartonján 
szereplő több mint 13,5 millió adat 
feldolgozása, amelyet 2019-ben a Ma-
gyar Nemzeti Levéltár vásárolt meg 
az Orosz Állami Hadilevéltártól. És e 
feladathoz tartozna annak a további 
mintegy 300 ezer honfi társunk sorsá-
nak a feltárása, akiket vagy szabadon 
bocsátottak, vagy meghaltak a szov-
jetunióbeli regisztrálás előtt.

A rendezvényen ismertetik Kis 
József és Kunt Gergely Málenkij ro-
bot Nagy-Miskolcon című könyvét. 
A konferencia részletes programja 
a GKNT honlapján, a www.gulag.
hu-n olvasható. Regisztrálni febru-
ár 23-ig az info.gulag.gupvi@gmail.
com e-mail-címen lehet. Akik elő-
zetesen ezt nem tették meg, a Gu-
lág- és Gupvi-kutatók Nemzetközi 
Társasága YouTube csatornáján, 
illetve Facebook-oldalán követhetik 
élőben  a konferenciát.
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 » KRÓNIKA

Hét év, 30 bemutatott előadás és 
több tucat közösségi esemény 

után, a Sonnenfeld-palota átfogó fel-
újítási munkálatai miatt átmenetileg 
bezárja kapuit a nagyváradi Szigligeti 
Stúdió, a Szigligeti Színház kulturá-
lis-közösségi alkotóműhelye. A kö-
zönség utoljára március 1–7. között 
látogathatja az egykori nyomdaépü-
letből kialakított multifunkcionális 
központban megszervezett előadáso-
kat – közölte a társulat. A Búcsú a Szig-
ligeti Stúdiótól programsorozatban 
a színház két új bemutatója, illetve 
a Nagyvárad Táncegyüttes előadása 

kapott helyet, az érdeklődők ugyan-
akkor virtuális kiállítást is láthatnak 
a színház közösségimédia-felületein, 
az elmúlt évek programjairól, illetve 
előadásairól. Bemutatják Az ember 
tragédiáját Tasnádi-Sáhy Péter ren-
dezésében, valamint A tigris című 
előadást Tóth Tünde rendezésében. 
Kedden 19 órától láthatja a közönség 
a Kabaré 120 című elő adást. A szil-
veszterkor bemutatott produkcióban 
klasszikus magyar kabaréjelenetek, 
valamint sláger- és operettrészletek 
kaptak helyet. A szervezők közölték, 
mindazok, akik legalább három, a 
Szigligeti Stúdióban készült saját 
fényképet küldenek be, ajándékjegyet 

kapnak, amelyet valamely előadásra 
beválthatnak a 2020/2021-es évad-
ban. A fényképeket a színház Face-
book-oldalán vagy a pr@szigligeti.ro 
címre várják. Az épület felújítási 
munkálatai 2013-ban kezdődtek, a 
stúdió első előadását 2014-ben tar-
tották, a kulturális központ átadójára 
a földszint teljes körű felújítását kö-
vetően, 2015-ben került sor. A stúdió 
lehetőséget biztosított arra, hogy a 
társulatok sokkal gazdagabb reper-
toárt építsenek fel, ezt bizonyítja, 
hogy a működés hat éve alatt 30 pro-
dukciót mutattak be. Az előadások és 
próbafolyamatok mellett a helyszín 
teret adott a teátrum saját fesztiválja-

inak, ugyanakkor a Várad kulturális 
folyóirattal, illetve a Holnap Kultu-
rális Egyesülettel együttműködésben 
számos irodalmi eseményre, feszti-
válra, könyvbemutatóra is sor került. 
A Szigligeti Stúdió 2017-ben újabb 
emelettel bővült, így a Nagyvárad 
Táncegyüttesnek egy minden köve-
telménynek megfelelő balett-terme, 
illetve újabb előadótér állt a Szigligeti 
Színház rendelkezésére. A Sonnen-
feld-palotát az Iskola Alapítvány vá-
sárolta meg, hogy magyar kulturális 
központot hozzon létre. A palota fel-
újítását követően a Szigligeti Stúdió 
a tervek szerint teljes mértékben visz-
szaköltözhet az épületbe.

Átmenetileg bezárja kapuit a nagyváradi Szigligeti Stúdió
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utoljára március 
1–7. között láto-
gathatja az egy-
kori nyomdaépü-
letből kialakított 
multifunkcionális 
központban 
megszervezett 
előadásokat. 




