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MAKRA MÓNIKA – GÁRDONYI ADRIENN

EMLÉKEZZ RÁNK! …AZOKRA, AKIK „EGY KIS MUNKÁN” VOLTUNK
A SZOVJETUNIÓBAN
(Magánkiadás, Taksony, 2017. 408 o. ISBN 978-963-12-6950-5)

Makra Mónika és Gárdonyi Adrienn könyve, amely Bognár Zalán lektorálásában
jelent meg, az 1945 januárjában kényszermunkára elhurcolt taksonyi és dunavarsányi
lakosság sorstragédiáját dolgozza fel. A kötet elején átfogó összefoglalást olvashatunk a
GULÁG és GUPVI lágerrendszerekről. A két mozaikszó jelentésének feloldása mellett
a málenkij robot történeti háttere is tisztázásra kerül. Az összefoglalások mellett a szerzők számtalan az elhurcoltakkal és hozzátartozóikkal készített interjún, visszaemlékezésen keresztül próbálják rekonstruálni a történteket. Makra Mónika (Taksony) és Gárdonyi
Adrienn, (Dunavarsány) helyi illetékességük révén fontosnak tartották, hogy a két település felejtésre ítélt borzalmairól írásos lenyomat készüljön.
Makra Mónika, aki jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeum Málenkij Robot Emlékhely
koordinátoraként dolgozik, még a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatójaként kezdett el foglalkozni a málenkij robot témájával. Interjúkat készített a taksonyi túlélőkkel,
majd munkájának korai eredményeit egy szakdolgozat formájában összegezte.1 Fontos
szerepet játszott abban is, hogy a kál-kápolnai regionális emlékmű településeinek soraiba
Taksony neve is felkerüljön, hiszen a második hullámban elhurcoltak elszállításukig KálKápolnán várakoztak. Makra Mónika a Gulág-Gupvi Emlékévek keretein belül beadott
és elnyert pályázata pedig már determinálta a könyv megszületését.
Gárdonyi Adrienn német nemzetiségi és néptánc szakos tanítónő, szintén korán elkezdett a kényszermunkára hurcolt túlélők történeteivel foglalkozni. Munkája nyomán 2008ban készült egy interjú-gyűjtemény,2 majd 2012-ben írta meg diplomamunkáját német
nyelven a taksonyi német nemzetiségű magyarok (taksonyi svábok) kényszermunkán töltött éveiből.3 A Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre által meghirdetett pályázat révén Gárdonyi Adrienn 2009-ben egy megemlékező kutató útra indult
Ukrajnába, ahol tiszteletét tette a Donyec-medence poklaiban elhunyt magyarok előtt,
s melynek eredményeit jelen kötetbe beépítette.
A XX. századi magyar történelem egyik „legégetőbb és legfájóbb kérdése a fogolyügy” – olvashatjuk Bognár Zalán több könyvében.4 A szovjet fogság és hadifogság kérdése a mai napig egy megosztó és nehezen feltárható fejezete Magyarország történetének.
Ennek ellenére kiemelkedő történeti összefoglalókat olvashatunk a témában. Ha csak a
1
Makra Mónika: „Málenkij robot” és következményei Taksony és térségében. (Kézirat. Diplomamunka.
Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 2015.)
2
Gárdonyi Adrienn – Komári István: Interjú gyűjtemény: Grimm Antal, Meggyes Gyula és Winkler
Péter. In: „Egyetlen bűnünk a származásunk volt…” Német és magyar polgári lakosok deportálása „malenkij
robot”-ra a sztálini lágerekbe 1944/45–1955. Szerk. Bognár Zalán. Pécs, 2009. XX–XX. o.
3
Gárdonyi Adrienn: Die Verschleppung der Ungarendeutschenin die Sowjetunion 1944–1949. Málenkij
robot in der GemeindeTaks. (Kézirat. Diplomamunka. Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem, Tanító-és Óvóképző Kar, Budapest, 2012.)
4
Az idézet forrása: Teleki Géza vallás és közoktatásügyi miniszter levele Dálnoki Miklós Béla miniszterelnökhöz Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára XIX-J-1-j Külügyminisztérium Titkos Ügykezelésű
iratok, 21. doboz, IV-438/9, 145.420/7-1945.
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legfrissebb szakirodalomra gondolunk, akkor mindenképp meg kell említenünk Bognár
Zalán, Stark Tamás, Dupka György és Varga Éva Mária nevét,5 akik köteteik mellett
remek tanulmányokat is írtak a témában.
A málenkij robot helytörténeti vonatkozásban is számos kutatót megihletett. Itt ismét meg
kell említenünk Dupka György, valamint Molnár D. Erzsébet nevét, akik a kárpátaljai magyarok sorstragédiáját dolgozták fel. Megkezdődött a téma feldolgozása az erdélyi településeken
is, melyben Murádin János Kristófnak és Benkő Leventének volt jelentős szerepe. Emellett
több mint félezer könyv és tanulmány született a 2015–2017-es Gulág-Gupvi Emlékévekben.
Javarészt helytörténeti kiadványok, mint például Békés- és Csanád megyének, Érd és környékének, Mátészalkának, Nagymányoknak, Nyíregyházának, Tápiószentmártonnak és
Tárnoknak a kényszermunkával terhelt időszakáról. A helytörténeti írások között nagyon sok
interjúkat és visszaemlékezéseket közlő művet jelentettek meg. Az Emlékezz ránk!-kötet fontos építőköve és újítása a már megjelent szakirodalomnak a témában.
Maga az Emlékezz ránk! egy, a taksonyi és dunavarsányi község sorstragédiájával
foglalkozó interjú-gyűjteményként indult, mégis történeti bevezetőjével, helytörténeti
összefoglalójával és az interjúk, visszaemlékezések anyagának feldolgozásával együtt
már egy önálló monográfiának tekinthető. Taksony és Dunavarsány esetében teljesen
lefedi a málenkij robot időszakának és a lezajlott konkrét eseményeknek a történetét.
Pozitívumként könyvelhető el, hogy a szerzők további kutatásokkal kiegészítve beemelték a Szebeni Ilona Merre vagy magyar hazám? című kötetében6 megjelent 12 interjút is,
így az eddig napvilágot látott összes dokumentum a községek életének ezen időszakáról
megtalálható e kötetben.
A könyv a bevezetés, az ajánlások és az előszót követően öt nagyobb egységre oszlik.
Először egy szakmai összefoglalót olvashatunk az elhurcolások történeti hátteréről, majd
a két község rövid története következik. A harmadik egységet a taksonyi és dunavarsányi
elhurcoltak visszaemlékezései és az interjúk adatai alapján történő eseménytörténeti
rekonstrukció képezi. Számos információt kapunk a két községből történt, két hullámban lezajlott elhurcolásokról. A gyűjtőállomás Kiskunlacházán majd a második hullám
esetében Kál-Kápolnán volt, ahol az embereket marhavagonokra terelték. Ezt követően
kivitték őket a Szovjetunióba. A taksonyiak és a dunavarsányiak több lágerbe kerültek.
A táborokba sokszor nem a befogadóképességük függvényében helyezték el az embereket.
A kötetben szó esik a mindennapi élet megpróbáltatásairól, a higiénés körülményekről,
a munka nehézségeiről, az élelmezésről – éhezésről, a szökésekről, a halálozás mértékéről. Az első éveket követően megjelent a kulturális élet és a kapcsolattartás lehetősége,
mely egyre közelebb vitte az elhurcoltakat a hazatérés időpontjához. A kötetben párhu5
Bognár Zalán: (Hadi)fogolytáborok és (hadi)fogolysors a Vörös Hadsereg által megszállt Magyarországon 1944–1946. Budapest, 2017.; Bognár Zalán: Málenkij robot. A Magyarországról ítélet nélkül Szovjetunióbeli kényszermunkára elhurcolt civilek története. Budapest. 2018.; Stark Tamás: Magyar foglyok a Szovjetunióban. Budapest, 2006.; Dupka György: A mi Golgotánk: A kollektív bűnösség elvének alkalmazása a
kárpátaljai magyarokkal és németekkel szemben: a 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa határozatainak végrehajtása az NKVD-jelentések tükrében, 1944–1946. (Kárpátaljai Magyar Könyvek 215.) Ungvár–Budapest, 2012.;
Dupka György: A szovjet hatóság megtorló tevékenysége Kárpátalján. 1944–1991: a kárpátaljai magyarságot ért atrocitások, sérelmek vázlatos története levéltári források, egyéb dokumentumok alapján. (Kárpátaljai Magyar Könyvek 232.) Ungvár–Budapest, 2014.; Varga Éva Mária: Magyarok szovjet hadifogságban
(1941–1956). Az oroszországi levéltári források tükrében. Budapest, 2010.
6
Szebeni Ilona: Merre van a magyar hazám? Kényszermunkán a Szovjetunióban. Budapest, 1991.
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zamosan megjelenik az otthon maradottak kálváriája, akiknek át kellett vészelniük a
szigetújfalusaik ideiglenes áttelepítését, a taksonyi svábság kitelepítését, a mezőkövesdiek betelepítését, valamint a csehszlovák–magyar lakosságcsere egyezmény hatásait.
A nehéz évek megpróbáltatásainak traumája tökéletesen megjelenik a következő két egységet képező interjúk és visszaemlékezések soraiban. A zárásban megismerhetjük Gárdonyi
Adrienn ukrajnai utazásának részleteit, melynek során végigjárja az elhurcoltak emlékezetében élő pokol helyszíneit. A túlélők emberségük megőrzésének lenyomataként, fájdalmukat imákba és versekbe foglalták, melyekbe a kötet végén mi is bepillantást nyerhetünk.
A kötet mindenképpen újdonságot hoz, hiszen a két község esetében ilyen komplex
összefoglaló munka a korszakról még nem jelent meg. Üdítő, hogy számos helytörténeti kiadvánnyal szemben a visszaemlékezések és interjúk anyagának nem csak közlése,
hanem a feldolgozása is megtalálható a könyvben. A kötetben összesen 37 interjú található,
melyből 15-öt Makra Mónika készített és 10-et Gárdonyi Adrienn. A szerzők összehangoltan együttműködve minden interjú esetében odafigyeltek az egyéni kérésekre és a személyiségi jogokra. Az interjúk előtt vastagon szedett betűvel a szerzők pontosításokat közölnek, az adott személyekkel kapcsolatban, illetve esetenként köszönetnyilvánításokra és az
interjúk körülményeinek bemutatására, a személyes benyomások feltárására is sor kerül.
A kötet kellően jegyzetelt, és minden információt tényekkel támaszt alá, melyhez sokszor az adott forrás neve és képe is fel van tüntetve, például a 0060-as számú parancs
publikus változata. A jobb szemléltetés érdekében a kötetben nagy mennyiségű képanyag
található; térképek, ábrák, újságcikkek, törvénycikkek, levelek, családi fotók, lágerképek.
A szerzők odafigyeltek arra, hogy az interjú anyagokhoz lehetőség szerint hozzájuk tartozó
képanyagot is mellékeljenek. A szövegtükör kellemesen olvasható, arányos és jól tördelt.
A könyvvel kapcsolatban nagyon kevés kritika róható fel. Tartalmát tekintve hiánytalan, de néhol fellelhetőek grammatikai és nyelvhelyességi hibák, elírások, bár ezek teljes
hiánya kevés könyv esetében mondható el. Formai jegyeit illetően megjegyezhető, hogy
a tartalomjegyzék esztétikai szempontjából lehetne egy árnyalatnyit szellősebb, s a kön�nyebb használhatóság érdekében nagyon szépen illene a kötethez egy névmutató, illetve
helynévmutató, egy rövidítésjegyzék és egy képjegyzék. Tudvalevő, hogy a mutatókról
és jegyzékekről a szerzőknek sajnos az idő és a megfelelő kapacitás hiányában gyakran
le kell mondaniuk, hiába járulnak hozzá a könyvek könnyebb forgathatóságához. Végül,
a kötet szerzőinek származása és helyi kötődése miatt egy-egy rövid ismertetőt is szívesen olvasnánk Makra Mónika és Gárdonyi Adrienn munkásságáról.
Mindent összevetve nem mindennapi kötet született, mely egy olyan időszak történéseire világít rá, mellyel a hétköznapok során kevésbé találkozhatunk. A könyv készítői láthatóan törekedtek az elhurcoltak és a községek sorsának teljes bemutatására. Makra
Mónika és Gárdonyi Adrienn a taksonyi, dunavarsányi túlélők történeteit tisztelettel és mély elkötelezettséggel foglalták írásba, és adták tovább a köz javára. Az interjúk mélyen megrázó élettörténeteket és fájdalmas sebeket tárnak fel. A „málenkij robot”ra való elhurcolás, az egyes ember és az egész nemzet tragédiája. Ám mindaz, ami történt, tökéletesen bizonyítja, hogy létezik az az erő, mely arra készteti az embert, hogy a
legkegyetlenebb körülmények között is ember maradjon. Talán ez az erő az, amely segít
nekünk, hogy ezen a köteten keresztül emlékezzünk azokra, akik „egy kis munkán” voltak a Szovjetunióban.
Gulyás Adrienn
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