
„Ezt mindenkinek hallani kell!” – Sóhaj-
tott fel egy nézõ Berghoffer Róbert elõ-
adása után. A szerzõ, aki jócskán túl-
haladta a nyolcvan esztendõt, kiváló 
elõadást tartott az általa megélt, fogolytá-
borban töltött évekrõl. 

A „malenkij robot” a „kis munka” ki-
fejezés nem ismeretlen Magyarországon,
a háború után sokakat vittek az akkori
Szovjetunió területére ilyen ürüggyel.
Hatalmas beruházásokat kezdtek ott a 
ritkán lakott területeken, s kellett a mun-
káskéz. A legkönnyebb volt a második
világháborúban vesztes országok lakosa-
it – utcán, utakon, bárhol – rajtaütéssze-
rûen összefogdosni s marhavagonokba
zárva eljuttatni a messzi területekre. Így
történt ez vendégünkkel, a Tabu címû
könyv szerzõjével is, akit már a szülõi
ház mellõl vittek gyûjtõtáborba, mikor
épen, sértetlenül hazatért a harcokból,
ahol addig pilótaként szolgált. A Szovjet-
unióba vitték számos sorstársával együtt,
s embertelen körülmények között, éhez-
ve-fázva, folyamatos robotban dolgoztat-
ták õket, velük végeztetve el a legne-
hezebb fizikai munkákat. Az idõjárás 
viszontagságainak kitéve, vékony, alkal-
matlan ruhában, szegényes, tartalmatlan
táplálékkal ellátva nagyon sokan megbe-
tegedtek, s ott porladnak ma is a messze,
idegen földben. Aki olyan szerencsés
volt, hogy túlélte s évek múltán legyen-
gülve hazatért, örök némaságra volt kár-
hoztatva: az akkori társadalmi berendez-
kedés, az akkori hatalom nem engedte,
hogy bármi is kiszivárogjon ezekrõl a té-
nyekrõl. 

Hosszú évek némasága után az 1990-es
évek rendszerváltása hozta meg a lehe-
tõségét annak, hogy ezek a történetek
napvilágra kerüljenek. Szinte új mûfaj
született: a Gulág-irodalom. Egyre-másra
jelentek meg a visszaemlékezések. 
A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
2013. március 6-ai könyves szerdáján, a
Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesü-
lettel közös szervezésben, Berghoffer
Róbertet látta vendégül. A szerzõ min-
dennemû hatásvadászattól mentesen, szi-
kár tényekre hagyatkozva, kerülve az ér-
zelgõsség csapdáit, tárgyilagosan, mégis
megindítóan beszélt az átéltekrõl. A tö-
mör összegzést követõen vetítéssel fejez-
te be mondandóját, majd várta a kérdé-
seket. 

A hallgatóság azonban néma maradt,
sokáig képtelenek voltak megszólalni az
emberek. Mindenkit megérintett a törté-
net, s csak nagy sokára ocsúdtak fel any-
nyira, hogy néhány kérdést feltegyenek.
Inkább csak megrendült sóhajtások száll-
tak innen is, onnan is, s a fent már idézett
mondat hangzott el sokak szájából: ezt
mindenkinek hallania kell! ■
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