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Abban a szerencsében volt részem, hogy 
a Fővárosi Örmény Önkormányzat ál-
tal szervezett ELKOBZOTT ÉLETEK 
című vándorkonferencia budapesti ese-
ménye után részt vehettem a téma erdé-
lyi vonatkozásokkal bővített szamosújvári 
rendezvényén is november 5-én. Az itt el-
hangzott előadások közül külön érdeklő-
désre tartott számot Murádin János Kris-
tóf (gulágkutató, a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem oktatója ) elő-
adása, aki az erdélyi magyar elhurcol-
takról tartott előadásában a magyar-ör-
mény elhurcoltakra is kitért. E témát azért 
is tartottam nagyon fontosnak, mert bár 
GULÁG/GUPVI emlékév kapcsán szá-
mos rendezvény, megemlékezés történt, 
de tudtommal ez az egyetlen, ami a ma-
gyar-örmények sorsát is érinti. 

A románok 1944. augusztus 23-i átállá-
sa után a Vörös Hadsereg nyugatra való 
előretörésében először Erdély területén 
lépett ellenséges területre, ahol a front-
átvonulás után szinte azonnali hatállyal 
magyar és német polgári lakosokat ejtet-
tek foglyul és hurcoltak el nagy számban 
a Szovjetunió büntető táboraiba, az un. 
GUPVI táborokba. 

Az erdélyi civilek foglyul ejtése 2 na-
gyobb hullámban történt:

1. Az első hullám 1944. szeptember-ok-
tóber hónapra esett. Ekkor összesen kö-
zel 20.000 erdélyi magyar férfit (ill. fiút) 
hurcoltak el többéves kényszermunkára 
a Szovjetunióba. Aszovjet hadsereg elő-
renyomulását követően a Háromszék, 
a Csíki medence, a Maros völgy, Torda, 
Kolozsvár, majd a Szilágyság, Zilah, 
Partium, Nagyvárad és Szatmárnémeti 
magyarjait hurcolták el. A városok közül 

A GULÁG/GUPVI erdélyi magyar-örmény szemmel
Kolozsvárról vitték el a legtöbb magyart 
(5000 főt). 

2. A második nagy hullámban, 1945. ja-
nuárban, Erdély német ajkú lakosságára 
került sor. Bánságból, Partiumból és bel-
ső-Erdélyből legkevesebb 70 -100 ezer, 16 
és 50 év közötti német (szász: 25-26.000, 
sváb 65.700 ) polgári lakost (köztük nőket 
is) internáltak a GUPVI táborokba.

Erdély korabeli magyar és német lakos-
ságát vizsgálva nem vígasztal bennünket az 
a tény, hogy a német nyelvű lakosság sok-
kal nagyobb arányban részesült az elhur-
coltatásban mint a magyarok. Az adatok 
átvizsgálása alapján elmondhatjuk ugyan-
is, hogy amíg Erdély összmagyarságának 
„csak” mintegy 1,3%-a esett áldozatul az 
elhurcolásnak, addig ugyanez az arány a 
német nemzetiségnél közelíti a 20%-ot, 
amit természetesen megmagyaráz „német-
mint- fő-ellenség” voltuk.

A kutatásokat összefoglaló előadás az 
erdélyi magyar-örményeket az elhurcolt 
magyarok közé számolja. A közel 20 ezer 
elhurcolt magyar között az eddigi kutatá-
sok mintegy 250 fő magyar-örményt talál-
tak. Erdély örmény lakossága egyes for-
rások szerint akkoriban mintegy 8-10.000 
fő volt, így ez a 250 fő a magyar-örmény 
lakosság 2,5%-át teszi ki. A 250 fő leg-
többje kolozsvári illetőségű volt (80 fő). 

Megjegyzem – és erre nem tért ki az 
előadás - az elhurcoltak száma valószínű-
leg még magasabb is lett volna, ha figye-
lembe vesszük azt, hogy a szovjet csapa-
tok elől több tízezren menekültek el Er-
délyből, mint például az én szüleim is. 

Az elfogottak zárt marhavagonokban 
Brassó-Focsani útvonalon jutottak ki a 
Szovjetunióba. Az erdélyi magyarokat 
84 GUPVI hadifogoly és munkatáborba 
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szórták szét. Egy részüket az 
Ural hegység lábainál levő 
Magnyitogorszk, Asa és Ufa 
központi lágereibe ill. ezek 
altáboraiba, más csoportjai-
kat az Azovi tenger mellet-
ti Taganrogba és a Krím fél-
sziget nagyvárosai környé-
kén kialakított táborokba vit-
ték. (A németeket többnyire 
más táborokba helyezték el, 
de előfordult, hogy egyesek 
a magyarokkal egy helyre ke-
rültek).

Még egy nagyon fontos statisztikai adat 
- ami mögött egyes emberek és családok 
tragédiája rejtőzik - a vissza nem tértek 
létszáma. A 20 ezer elhurcolt magyar ál-
dozatnak egy harmada nem tért vissza 
(6000-6500 fő). Ezek között mintegy 90 
fő magyar-örmény volt. A kolozsvári 80 
magyar-örmény elhurcoltból közel 30 fő 
soha nem láthatta már viszont Erdély fő-
városát. Ugyanakkor a németek közül el-
hurcoltaknak 80-85%-a hazakerült.

A foglyok nagy része 
mintegy 4 évi fogság után 
hazatérhetett (1948-ban), de 
voltak olyanok is, akik csak 
Sztálin 1953. évi halála után 
szabadultak.

De nemcsak az ott elhal-
tak voltak áldozatok: a haza-
térők további életére is meg-
rendítő hatással voltak az el-
szenvedett fizikai és lelki sé-
rülések. A kommunizmus év-
tizedeiben a Szovjet lágerek-
ről való kötelező hallgatás 

megtette a maga hatását: felnőtt egy nem-
zedék, mely csak itt-ott suttogva hallott e 
kényszermunkatáborokról. A 90-es évek 
változásai - bár már nem volt tilos beszél-
ni róla – sem sokat segítettek abban, hogy 
a társadalom tudatába mélyebben beépül-
jön e lágerek létének történelmi tragédiá-
ja. Úgy érzem a GULAG/GUPVI emlékév 
rendezvényei ezen próbálnak változtatni.

Ennek egyik eseménye volt a ko-
lozsvári „Meghalni könnyebb, mint 

Idő Hely Elhurcoltak 
száma

Ebből
magyar-örmény

Meghaltak
 (áldozatok) száma

1944.
szeptember

Háromszék és Csíki 
medence

3.000 nincs adat

1944.
szeptember

Maros völgye 4.000 nincs adat

1944.
október eleje

Torda  700 10 nincs adat

1944.
október eleje

Kolozsvár 5.000 80 1600-1800

1944.
október 18-25.

Szilágyság, Zilah, Partium, 
Nagyvárad, Szatmárnémeti

6.000 40 nincs adat

 1944. egyéb 1.000-1.300 120 nincs adat

összesen 20.000 kb. 250
6000-6500
ebből 90 fő 

magyar-örmény, ebből 
kolozsvári 25-30 fő

Erdélyi magyar polgári lakosságból elhurcoltak adatai
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elválni – Erdélyi magyar 
civilek szovjet fogságban 
1944-1949.” című emlék-
kiállítás is, mely 2016. ok-
tóber 12-én nyílt meg a 
Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Tordai 
úti épületében, s amelyet 
még a szamosújvári előadás 
előtt alkalmam volt megte-
kinteni. A kiállítás szerve-
zője szintén Murádin Já-
nos Kristóf, aki már rég-
óta foglalkozik szovjet lá-
gerekbe deportált erdélyi 
civilek életével, elmesélte, 
hogy a kolozsvári kiállítás anyagát mint-
egy 449 emléktárgyat, három hónap alatt 
sikerült összegyűjtenie. 

A kiállítás anyaga a családi hagyaté-
kokból előkerült és a táborban használt 

tárgyakból, dokumentu-
mokból és levelekből állt 
össze. A tárlókban elhe-
lyezett tárgyak: szabadidő-
ben készített faragott fa-, 
vagy fém díszített doboz-
kák, faragványok, láger-
fényképek, hazaírt levelek 
és egyéb papír alapú do-
kumentumok, melyek lát-
tán némi betekintést kap-
hattunk a foglyok minden-
napi életének egy kis sze-
letébe. Minden egyes tárgy 
egy-egy sorsot mesélt el. 
Számomra – megmagya-

rázni ugyan nem tudom miért - a legmeg-
hatóbb kiállítási tárgy egy tenyérnyi nagy-
ságú kézzel szőtt, ajándéknak szánt per-
zsaszőnyeg volt. 

Ispánki Katalin

Az elmúlt hétvégén a szamosújvári Téka 
Alapítvány adott otthont annak a vándor-
konferenciának, amelyet Elkobzott éle-
tek címmel a Budapesti Örmény Önkor-
mányzat szervezett, és 
amely Csíkszeredából ér-
kezett Erdély egyik leg-
jelentősebb örmény köz-
pontjába, az egykori 
Armenopolisba.

A rendezvényen a kö-
zönség megismerked-
hetett az 1944 őszétől a Szovjetunió ál-
tal működtetett táborokba hurcolt ma-
gyarországi és erdélyi magyar civi-
lek többéves rabságának történeteivel, 
a fogolyélet mindennapjaival, a túlélők 

Elkobzott életek – vándorkonferencia a Gulágról 
Szamosújváron

szabadulásának körülményeivel, nem 
utolsó sorban az elhurcolás pszichológi-
ai, vallási vonatkozásaival.

A rendezvényt Esztergály Zsófia Zita, a 
Budapesti Örmény Önkor-
mányzat elnöke, a vándor-
kiállítás szervezője nyitot-
ta meg, aki, miután üdvö-
zölte a jelenlevő vendége-
ket, átadta a szót Pongrácz 
Andrásnak, az ’56-os for-
radalom résztvevőjének, 

volt szamosújvári lakosnak, aki jelenleg 
Bostonban él népes családjával. A meg-
hívott többek között örmény gyökereiről, 
szamosújvári emlékeiről és természetesen 
az ’56-os forradalom történéseiről beszélt.


