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GULÁG az elhallgatott tragédia

„Üres zse be id ben ku tat a fé le lem: 

né hány vé res ka cat, meg né mi éle lem.”

(Konc sor Mi lán)

20 mil lió em ber - még fel fog ni is alig le het a szá mot. 20 mil lió
élet - en  nyi ál do za tot kö ve tel tek a szov jet mun ka tá bor ok. Em be -
rek, akik nek sor sa ele ve el ren del te tett, ami kor át lép ték a mun ka -
tá bor ka pu ján. Mert vagy be le hal tak a kö rül mé nyek be, az éhe zés -
be, a kín zá sok ba és a be teg sé gek be, vagy túl él ték azt, de tes ti leg
és lel ki leg meg nyo mo rít va tér tek ha za on nan. Ha volt még egy ál -
ta lán ho va ha za tér ni ük. 

(www.mult-kor.hu)
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A gulág 

A gulágok, va gyis a ja ví tó mun ka-tá bo rok az egész Szov jet uni ót
be há lóz ták. Itt tar tot ták fog va azo kat, akik rend szer el le nes nek
mi nõ sí tet tek. Mi ni má lis éle lem és egész ség ügyi el lá tás mel lett
dol goz tat ták na pi 12-16 órán át a fog lyo kat. 

Tör té ne tük még a cá ri Orosz or szág ban is nyú lik vis  sza, hi szen
kény szer mun ka tá bo rok már ak kor is mû köd tek Szi bé ri á ban. Az
1937-es nagy tisz to ga tás után azon ban már 8 mil li ó an dol goz tak
a sztá li ni tá bo rok ban, majd 1939-ben a GUPVI (Ha di fog lyok és
De por tál tak Tá bo ra i nak Fõ igaz ga tó sá ga) 340 nagy és 4000 ki -
sebb mun ka tá bort ho zott lét re. 1943-ban pe dig a meg kez dõ dött
a né met had se reg nyu ga ti te rü le tek rõl tör té nõ ki szo rí tá sá val a
né met ha di fog lyok és a Vö rös Had se reg ál tal meg szállt te rü le te -
ken el fo gott ha di fog lyok, va la mint ár tat lan pol gá ri la ko sok el hur -
co lá sa a gulágokba. A mo dern ko ri rab szol ga ság nem csak meg fé -
lem lí té si cé lo kat szol gált. Az ol csó mun ka erõ re töb bek kö zött a
sztá li ni terv gaz da ság óri á si irány szá mai mi att is szük ség volt. 

Ele in te a te le pü lé sek tõl tá vol hoz ták lét re a tá bo ro kat, la kat lan
te rü le te ken és fõ ként Szi bé ri á ban. Ké sõbb azon ban szin te min -
den na gyobb épít ke zés nél dol goz ták már a kény szer mun ká ra
ítél tek.  

A fel fog ha tat lan szá mok
A sztá li ni rém ura lom ide jén kö rül be lül 20 mil li ó an hal tak meg a tá -
bo rok ban. Ma gyar or szág ról kö rül be lül 700 000 em bert de por tál -
tak a gulágokba, kö zü lük 300 000 meg halt a rab ság so rán. 
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Az em ber te len kö rül mé nyek
A tá bo rok ban le võ fog lyok 80 szá za lé ka nem él te túl a fog sá got.
Mind ez az õrök bru ta li tá sa, az éhe zés és a ke mény fi zi kai mun ka
mi att.  A ra bok nak na pi 12–16 órán át kel lett dol goz ni uk, leg -
több ször bá nyák ban, út-, és vas út épí té sek nél. Egy bá nyász nak a
na pi 13 má zsát kel lett ki bá nyász nia, s ha va la ki nem tel je sí tet te a
kvó tát, ke ve sebb élel met ka pott, így fo ko za to san csök kent a tel -
je sí tõ ké pes sé ge, ez pe dig sok szor odá ig ve ze tett, hogy az il le tõ
meg nyo mo ro dott. A szi bé ri ai hi deg ben meg fe le lõ öl tö zék, táp lá -
lék és or vo si el lá tás hi á nyá ban szin te mind egyi kük va la mi lyen sú -
lyos be teg ség ben szen ve dett. Éte lük krump li, ká posz ta és mar ha -
ré pa, 200-300 eset leg 400 gramm csirízszerû ke nyér, va la mint
csa lán le ves volt. A víz mel lett dol go zók hal ra és kagy ló ra, más hol
ür gé re és var jú ra va dász tak. Or vo si el lá tás nem volt. Has me nés
el len fa sze net, gyo mor fá jás el len kré ta port et tek a ra bok.  A tí -
fuszt ége tett ke nyér bõl fõ zött te á val „gyó gyí tot ták”, a rü hes sé get
kén nel ke vert gép zsír ral „ke zel ték”. Fe nyõ fa tû le ve lé bõl fõz tek
te át, hogy vi ta min hoz jus sa nak. A ra bok ál ta lá ban ab ban a ru há -
ban vol tak, ami ben el fog ták õket. 

(www.hdke.hu)
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A tá bo ri sze mély zet azon ban sok szor meg dézs mál ta a tá bo ri
kész le te ket (ru hák, gyógy sze rek, élel mi szer), ez zel a fog lyok ra
há rít va a hi ány pót lá sát. 

A leg ros  szabb élet- és mun ka kö rül mé nyek kö zött a hír hedt
vorkutai, norilszki és kolimai tá bo rok ban dol goz tak a fog lyok az
Északi-Sarkkörön túl, ahol té len a hõ mér sék let idõn ként le ment
mí nusz 60 Cel si us-fok ra is. A mí nusz 36 fok min den na pos volt. A
mun ka hely re me ne te lés köz ben so kan dõl tek ki a me net bõl,
akik nek holt tes te ott is ma radt a nyá ri ol va dá sig. Akik fel ad ták a
re ményt, azok leg több ször meg is hal tak. 

A cseh Archipelag Szö vet ség szá mí tó gé pen, 3D tech ni ká val re -
konst ru ál ta a tá bo ro kat, az épü le te ket és a hasz ná la ti tár gya kat. A
vir tu á lis gulágmúzeum a www.gulag.cz weboldalon ér he tõ el.

A málenkij ro bot
Ma gyar or szág 1945-ös szov jet meg szál lá sá val vet te kez de tét a ma gyar
tör té ne lem egy leg sú lyo sabb tra gé di á ja, a málenkij ro bot, amely so rán
több száz ezer ci vil hur col tak el a Szov jet uni ó ba. A szov jet ka to nai ha -
tó sá gok az 1944. de cem ber 21-én lét re jött ide ig le nes ma gyar kor -
mányt fi gyel men kí vül hagy va, an nak tud ta és be le egye zé se nél kül ne -
ki lát tak az or szág egész ipa ri gé pe ze té nek le sze re lé sé hez és Szov jet -
uni ó ba szál lí tá sá hoz, és meg kezd ték elõ ször a mun ka ké pes fi a ta lok,
majd a pol gá ri la kos ság de por tá lá sát a gulagokba. Mind ezt a 0060. szá -
mú szov jet had pa rancs alap ján, ame lyet a 2. Uk rán Front pa rancs no -
ka, Malinovszkij mar sall és a 3. Uk rán Front pa rancs no ka, Tolbuhin
mar sall adott ki 1944. de cem ber 22-én. El sõ ként a 17-45 év kö zöt ti né -
met szár ma zá sú fér fi a kat és 18-30 év kö zöt ti né met szár ma zá sú nõ ket
gyûj töt ték be meg adott lét szám ban. A szár ma zást leg több ször a név
alap ján ál la pí tot ták meg, de ahol nem volt elég né met szár ma zá sú és
né met ne vû em ber, ott ma gya rok kal egé szí tet ték ki a lét szá mot. A
szov jet õrök egy sze rû en a já ró ke lõk kö zül be rán tot ták a ha di fog -
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(www.wikipedia.org)
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lyok so rá ba a ci vi le ket, fõ ként fi a tal és ár tat lan fér fi a kat. A be gyûj -
töt te ket sem mi rõl sem tá jé koz tat ták azon kí vül, hogy egy kis mun -
kát kell vé gez ni front mö göt ti te rü le te ken. A ka to nák ál lí tó lag - hogy
meg nyug tas sák a ci vi le ket - azt is mé tel get ték a ra bok nak, hogy
„malenykaja rabota” va gyis „kis mun ká ra” vi szik csak õket.

Ma gyar or szá gon mint egy 80 fel ve võ és 10 gyûj tõ tá bor mû kö -
dött. In nen szál lí tot ták a fog lyo kat mar ha va gon ok ban to vább a
kü lön bö zõ tá bo rok ba. A fog lyok egy ré sze po li ti kai el ítél tek bõl
állt, aki ket va la mi lyen ál lí tó la gos rend szer el len el kö ve tett po li ti -
kai bûn mi att ítél tek el 10-25 év kö zöt ti szi bé ri ai szám ûze tés re. 

(A málenkij robotra elhurcoltak emlékműve Vásárosnaményben)

(www.wikipedia.org)
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A ma gyar gulág
A szov jet gulágok min tá já ra szer vez ték meg a ma gyar ha lál tá bort
Recs ken, amely 1950 és 1953 kö zött mû kö dött, s ahol az ÁVH fel -
ügye le te alatt 1500 fog lyot dol goz tat tak a kö ze li kõ bá nyá ban. A
kö rül mé nyek ha son ló ak vol tak, mint a szov jet tá bo rok ban: ke vés
éle lem, bru tá lis õrök. Az el vég zen dõ mun ka min den ki nek új volt,
mert a ra bok zö me - ér tel mi sé gi lé vén - az elõtt so se vég zett fi zi -
kai mun kát. Recs ken egész nap dol goz tak az esõ ben, tû zõ nap sü -
tés ben, és té len a rend kí vü li hi deg ben is. Az õrök em ber te len
mun ka tem pót dik tál tak: órán ként 5 perc pi he nõt en ge dé lyez -
tek, s akit az ÁVH-sok vagy a bri gád ve ze tõk meg lát tak ezen kí vül
akár csak egy pil la nat ra is meg áll ni, azt üvöl töz ve, üté sek kel és rú -
gá sok kal kényszerítették to vább dol goz ni.

Mi vel sen ki sem sza ba dul ha tott, a tá bor nak még a lé te zé sét is
si ke rült tel je sen ti tok ban tar ta ni. Mind ös  sze két szer volt si ke res
szö ké si kí sér let. El sõ al ka lom mal a meg szö kött rab át ju tott Cseh -
szlo vá ki á ba, de mi u tán hí rét vet te, hogy csa lád já nak több tag ját
le tar tóz tat ták, föl ad ta ma gát. A má so dik al ka lom mal 1951. má jus
20-án nyolc rab szö kött meg úgy, hogy az egyi kük õr nek öl tö zött
és úgy tet tek, mint ha kül sõ mun ká ra men né nek. A cso port leg -
több tag ját el fog ták, azon ban egyi kük nek, Michnay Gyu lá nak si -
ke rült el jut nia Bé csig, és a Sza bad Eu ró pa Rá di ó ban em lé ke zet -
bõl be ol vas ta 600 rab tár sa ne vét. A Nyu gat ek kor ér te sült a tá -
bor ról, a hoz zá tar to zók pe dig in nen tud hat ták meg, hogy sze ret -
te ik még él nek.

A rend szer fel szá mo lá sa
1950-tõl a ha di fo goly tá bor ok is át ala kul tak bün te tõ tá bo rok ká.
A Gulag-rendszer fel szá mo lá sá ról Sztá lin 1953-ban be kö vet ke -
zett ha lá la után esett szó, de csak 1956-ban kezd ték meg a fog -
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lyok fel sza ba dí tá sát. Mind eköz ben 1951-ben az ENSZ lét re ho -
zott egy bi zott sá got a vi lág kü lön bö zõ ré sze in dol goz ta tott
kény szer mun kás ok és ha di fog lyok hely ze té nek fel tá rá sá ra. A
bi zott ság több éven át ha tal mas men  nyi sé gû ada tot gyûj tött
össze a töb bek kö zött né met, ma gyar, bal ti, ro mán, finn és len -
gyel fog lyok ról, va la mint a bel sõ de por tá lá sok ról. A nem zet kö -
zi fel há bo ro dás mi att 1953 és 1956 kö zött tö me ge sen kezd ték
el ha za szál lí ta ni a még élet ben lé võ né met fog lyo kat. Ezek kel a
hul lá mok kal több ezer ma gyar fo goly is vis  sza tér he tett ha zá já -
ba. Az in téz mény rend szert tel je sen csak 1960-ban szün tet ték
meg, de a po li ti kai meg fé lem lí tés ké sõbb is to vább élt a KGB
ha tás kör ében.

A túl élõk meg fé lem lí té se
és az em lé ke zés

A gulág tá bo rok ból ha za tért fog lyok a rend szer vál tá sig hall ga tás -
ra vol tak kény sze rít ve. Nem be szél het tek az át élt ször nyû sé gek -
rõl, mert az zal fe nye get ték õket, hogy ak kor vis  sza vi szik õket a
Szov jet uni ó ba. „Hall gatsz a sí rig, vagy te ke rülsz sír ba!”- ír ta ön -
élet raj zi re gé nyé ben Faludy a sza ba don bo csá tá sok lég kör ét jel le -
mez ve. 

Mi vel nem be szél het tek ró la, így a bor zal mak ról so ká ig sen ki
nem tu dott, fõ ként a nyu gat-eu ró pai or szá gok ban volt is me ret -
len a gulág tá bo rok rend sze re és az ott tör tént ke gyet len ke dé sek.
De so ká ig a ma gyar köz tu dat ba sem épült be úgy, mint a hit le ri
kon cent rá ci ós tá bo rok ban tör tén tek. 

Tör té né szek ab ban egyet ér te nek, hogy egy re több olyan ge ne -
rá ció nõ fel, ame lyik nek már nincs sze mé lyes ta pasz ta la ta az elõ -
zõ rend szer rõl, így egy re na gyobb fel adat há rul a szak em be rek re,
hogy ért he tõ en, kor sze rû en, lé nyeg re tö rõ en el mond ják a tör -
tén te ket.
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2012 óta min den év no vem ber 25-e a Szov jet uni ó ba hur colt
ma gyar po li ti kai ra bok és kény szer mun kás ok em lék nap ja. Im -
már ál la mi em lék nap rang já ra emel ve, amely nek kü lö nös je len tõ -
sé get ad, hogy a kor mány a 2015-ös évet Gulag-emlékévvé nyil vá -
ní tot ta, s meg hos  szab bí tot ta 2017. feb ru ár 25-ig.

(fotó: Máté Isvtán/MN grafika)
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A gulág túl élõk em lé kei

(www.mult-kor.hu)



13

GULÁG az elhallgatott tragédia

„Na pi 12 órai mun ka volt kö te le zõ, ma gas tel je sít mény meg -
kö ve te lé sé vel, ez zel szem ben az el lá tás, ru ház ko dás, lak ha tás
és bá nás mód kö rül mé nyei em ber te le nek vol tak, ami ma gas
ha lá lo zá si arány szá mot idé zett elõ. Vol tak, akik an nak ér de -
ké ben, hogy ne kell jen mun ka haj csá rok üt le ge i tõl kí sér ve,
akár mí nusz 40 fok ban dol goz ni uk, do hány-, szap pan- vagy
ha mu le vet it tak, hogy be lá za sod ja nak. Má sok ön cson kí tást
kö vet tek el. Az éh ség a ni ko tin füg gõ ket ar ra vet te rá, hogy na -
pi ke nyér adag juk fe lét el cse rél jék do hány ra, má sok a lá ge rek
sze mét domb ja in ko to rász tak a kony hai hul la dék ban, ami
vér has hoz és ha lál hoz ve ze tett. Olya nok is vol tak, akik azért
hal tak meg, mert sok sós for ralt vi zet it tak, le gyen gült szí vük
azon ban nem volt ké pes át pré sel ni a szer ve ze ten a sok fe les le -
ges fo lya dé kot. A lá ger kör ze tek ben idõn ként kény te le nek vol -
tak fel ja ví tó lá ge re ket rend sze re sí te ni a le gyen gült ra bok fel -
erõ sí té sé re, mun ka ké pes sé gük nö ve lé sé re. Bi zo nyos idõ köz -
ön ként or vo si bi zott ság el len õriz te, ki ket le he tett va la me lyik
mun ka tá bor ba vis  sza irá nyí ta ni. Ilyen kor a mun ka erõt
igény lõ lá ger pa rancs nok must rál gat ta a ra bo kat, és fi zi kai ál -
la po tuk alap ján dön töt te el, hogy el vi szi-e õket egy-egy mun -
ka kör be töl té sé re.”

(Ró zsás Já nos vis  sza em lé ke zé sei)

* * * 

„Meg en ged ték, hogy evés köz ben a föld re ül jünk, míg az õs la -
kók mind ad dig so ha sem ül het tek le haj nal tól es tig, még ét ke -
zés kor sem. Reg gel, dél ben és es te fel so ra koz tat ták õket, és
meg pa ran csol ták: eresz ked je nek térd re, kul csol ják imá ra ke -
zü ket, és ri mán kod ja nak Is ten hez, ad ja meg a min den na pi
ke nye rü ket. Mi u tán ezt vagy tu cat szor el is mé tel tet ték - amit a
ra bok nem is bán tak, mert tér de lés köz ben kis sé pi hen tek - az
ávós õr mes ter fe lé jük for dult: "Na lás sák, fa sisz ta ál la tok,
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nincs Is ten. Imád koz za nak Rá ko si elv társ hoz!” Az ima, me -
lyet ilyen kor el kel lett mondaniok, így hang zott: „Rá ko si Má -
tyás, ir gal mazz né künk, a nép pisz kos el len sé ge i nek, és ne
hagyj min ket éhen dög le ni, bár ezt ér de mel jük.” Ez után az õr -
mes ter in tett a hát tér ben vá ra ko zó sza ká csok nak, hogy hoz -
zák a kon dért.(...)

Faludy György: Po kol bé li víg nap ja im (rész let)

(www.rferl.org)
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(www.konyves.blog.hu)

2012 óta Ka pos vá ron az, aki pél da ér té kû ma ga tar tá sá val, em be ri
helyt ál lá sá val, el hi va tott mû vé sze ti, köz éle ti mun kás sá gá val hi tet
tett a nem ze ti sza bad ság esz mé je mel lett, át ve he ti a Sza bad sá gért
Ka pos vár em lék ér met. 2013-ban egy gulág túl élõ, Keményfi Bé la
kap ta meg az el is me rést, akit 16 éve sen hur col tak el az orosz ka -
to nák, s ami kor tár sa i val együtt szök ni pró bált, ge rin cen lõt ték,
ami mi att meg bé nult. 1946-ban Zaporozsjéba vit ték és 10 év re el -
ítél ték. Négy év után ta nult meg jár ni a tér dén. Ak kor föl vit ték az
észa ki sark kör ön túl ra, öt tran zit bör tönt járt ott meg. Sztá lin ha -
lá la után a Baj kál-tó mel lé, az Angarasztroj 3O-as lá ger be ke rült,
ahon nan 1953-ban tér he tett ha za. 2016. már ci u sá ban hunyt el.



16

GULÁG az elhallgatott tragédia

For rá sok:

http://mult-kor.hu/borzalom-es-elhallgatas---nem-szabad-feledni-a-gulag-

szornyusegeit-20151125?pIdx=2

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gulag

http://www.igazsagok-gazsagok.info/www/MAGYARNAK LENNI/RECSK.htm

http://tanulas.network.hu/blog/tanulas_klub_hirei/milyen-volt-es-hogyan-funkcionalt-

szovjetunio-szerte-a-gulag-taborrendszer 

http://www.alon.hu/rozsas-janos-visszaemlekezesei-gulag-taborokrol




