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szerzetes celláját néztük meg. A szép mecset ma 
múzeum s kegyhely. A muzulmán Szent Ferenc-
nek nevezhetnénk ezt az Isten és ember szeretet-
től izzó misztikust. Követői, a sufi dervisek 7 rész-
ből álló, születést-életet-halált szimbolizáló ke-
rengése misztikus tánc. (Gárdonyi G. remekül ír 
róla.) A tánc végén Mózeshoz, Jézushoz, Moha-
medhez fohászkodnak és a hazáért imádkoznak... 
Mewlana 7 tanácsa mindenkinek: 

"Légy együtt érző és irgalmas, mint a nap. Takard 
be mások vétkeit, mint az éjjel. Légy csendes, 
mint egy halott ha nyugtalanság s gond kínoz. 
Légy szerény és egyszerű, mint a föld. Légy 
elnéző, mint a tenger. Vagy lássanak, amilyen 
vagy, vagy légy olyan, amilyennek látszol…" 

Isten áldotta ünnepeket és boldogabb új évet 
kívánunk mindnyájatoknak, szeretettel! 
 

 
 
 

Irodalmi est a XVIII. Magyar Őskutatási Fórumon 
Zsiros Sándor: szemelvények a Gulágok memoár-irodalmából 

 

Kollektív felelősség (büntetés) ártatlan magyar és német áldozatainak sorsa a Gulágokon 
és a „malenkij robot” lágereiben (Szinopszis) 

 

A GULAG orosz betűszó, mely magyarul a 
„Lágerek Főigazgatóságát” jelentette kezdetben, 
de a későbbiekben, a köznyelvi beszédben magá-
ba olvasztotta minden szovjet fogolytábor és bün-
tető- meg munkatábor jelentését. Ugyanígy, ahogy 
a holokauszthoz hozzátapadt valamennyi elpusztí-
tott izraeli áldozat emléke, akár táborban, akár 
bányában vagy katonai munkaszolgálatban haltak 
is meg. 

Én a „Gulág-jelenséggel” 13 éves koromban, 
1944. november 29-én találkoztam, amikor a „fel-
szabadító” Vörös Hadsereg katonái az első éjjel – 
még a falu északi szélén szóltak a fegyverek – ki-
parancsoltak 6 fiatal férfit abból a falusi kőházas 
pincéből, ahol 25-30-an rettegve szorongtunk. 
Természetesen ekkor még fogalmunk sem volt, mi 
is az a Gulág. A szót sem ismertük. 

Csaknem egy félévszázadnak kellett eltelni, 
hogy megtudjuk, azon az éjjel 150-160 civil zsol-
cai férfit és 20-25, a faluban a házaknál meg-
búvott zsidó munkaszolgálatost és itt meghúzódott, 
kiugrott katonát, máshonnan idemenekült magyart 
hurcoltak el. Összeszedtek összesen kb.200 főt. 

A pincéből elhurcoltakat gyalogmenetben 
hajtották le Debrecenbe, onnan embertelen körül-
mények között vonaton szállították ki a Szovjet-
unióba. Közöttük volt édesapám is, akit egy év 
után, – csonttá soványodva, súlyos betegen – ha-
zaengedtek. De ő sem beszélt a borzalmakról, leg-
feljebb a legszűkebb család előtt, akkor is vissza-
fogottan, és hozzátette, „ne beszéljetek erről, ha 
nem akarjátok, hogy visszavigyenek”. 

„A hazatérők számára nem adatott meg a kibe-
szélés lehetősége, sérelmeiket nem tárhatták a vi-
lág elé, tiltott volt az ő panaszuk, a könny és a 
gyász, testvér a testvérnek nem állíthatott emléket 
a magyar temetőkben”                  

(Szebeni Ilona). 
 

Úgy gondoltuk, a rendszerváltás után – meg-
szabadulván a „felszabadítóktól” – szabadon si-
rathatjuk halottainkat. Tisztelet, kegyelet övezi 
majd őket. A túlélők életük hátralévő éveiben na-
gyobb megbecsülést, támogatást kapnak rabságuk 
okán mérhetetlen szenvedéseikért. 

Csalódnunk kellett. A kegyelet, a tisztelet, a 
támogatás csak a holokauszt mártírjainak járt. 

A hivatalos Magyarország rideg közönnyel, 
bénán hallgatott, csak némi kényszeredett „kár-
pótlást” adott az igazolt gulágosoknak. Évtizede-
ken át soha-soha el nem hangzott a községekben, 
városokban hivatalos közlés, nyilatkozat az elhur-
colásról, a rabságról, a halottakról. 

Egy fél évszázadon át hallgatni kellett, mint a 
sír. Halottakat szabadon siratni sem lehetett. És 
ez országos jelenség volt. 

Közben „zengtük a dalt mámoros ajakkal”, s 
a felszabadítók hősi nevét. Úgy látszott, hogy tel-
jesül a hivatalos Magyarország vágya: a nép, az 
ország elfeledte, nem is emlékezik már a szovjetek 
embertelenségeire, bűneire, az elhurcolásokra. 

Közben az 1990-es évektől lassan, de egyre 
sűrűbben jelentek meg a széles értelembe vett 
Gulággal kapcsolatos tudományos munkák, dolgo-
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zatok. (Stark Tamás, a Várdy professzor házaspár, 
Bognár Zalán, Máté Áron, Zielbauer György, 
Domokos József, Fűr Lajos jeleskedtek. Hatalmas 
kutatómunkával feltérképezték az egész eddig til-
tott Gulág „titkot”.) 

Másrészt egyre több túlélő fordult az íráshoz, 
hogy memoárjaikban, visszaemlékezéseikben ba-
rátaik elé tárják, a világnak elmondják gyászos ta-
pasztalataikat, megalázó emlékeiket. 

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az elmúlt 20 év 
alatt az állam és hivatalos szervei (kiadók, mé-
diumok, intézmények) idegenkedése a Gulág-
témákkal szemben nem szűnt meg. A Gulág-
könyvekről, eseményekről tudósítás, értékelés a 
televíziókban, rádióban, országos sajtóban nem 
vagy csak elvétve jelent meg. (Az utóbbi két év-
ben már gyakrabban.) 

Ezen változtatni akarván – amerikai magyar 
tudósok ösztönzésére néhány évvel ezelőtt – har-
minc taggal megalakult a Miskolci Egyetem égisze 
alatt a Gulágkutatók Nemzetközi Társasága. (Tu-
dós kutatók és memoárt közzé tett túlélők társa-
sága.) 

Azzal a céllal, hogy a Társaság vizsgálja meg 
a szovjetek által a Gulág táboraiba rabszolgamun-
kára hurcolt magyarok (hadifoglyok, malenkij ro-
botra elhurcolt civil férfiak és nők) sorsának, kö-
rülményeiknek, történetüknek, az elhurcolás okai-
nak feltárását, és kerüljön sor ezek dokumentálá-
sára, bemutatására. Közös munkálkodásra kapcso-
latba léptünk a Pécsi Német Körrel, mely hasonló 
célokat tűzött maga elé. (A Társaság könyvet adott 
ki, Gulág-emléktáblát avatott, több alkalommal is 
tudományos tanácskozást, konferenciát szerve-
zett.) 

Tanácskozásainkon, konferenciáinkon újra 
meg újra előkerült az a gond, hogy a magyarság 
(felnőtt, gyermek lakosság) szinte semmit nem tud 
a szovjetek kegyetlenségeiről, magatartásáról. Az 
emberek nem is hallottak a Gulágról, a szovjetek 
ottani viselt dolgairól, az elhurcolásokról. De hon-
nan is tudnának? Az iskolában nem tanítják, nem 
tananyag, egyetemi vagy más intézeti kutatóhe-
lyünk nincs. Itt, a pécsi konferencián döntötték el 
a jelenlévők, készíteni kell egy olyan kiadványt, 
amely elsősorban fiataloknak készül, de időseb-
bek is olvashassák. Ez legyen ismeretterjesztő, 
könnyen olvasható, érdeklődést felkeltő. Ennek a 
könyvnek elkészítését én vállaltam, azzal, hogy a 

már megjelent memoárokból, visszaemlékezések-
ből készítek egy olyan autentikus kiadványt, mely 
hézagpótló lesz. 

De miért is nézte évtizedeken át közönnyel, 
sőt ellenségesen az uralmon lévő uralkodó osztály, 
a vezető réteg fenn és lent a falvakban, városok-
ban? 

Ennek oka a túlélők visszaemlékezéseiből, 
memoárjaiból egyértelművé válik. Volt egy, a 
szovjet gyarmatosítást kiszolgáló comprádor réteg, 
amely elvekkel és pozíciójukkal, befolyásukkal 
részese volt több százezer ember elhurcolásának, 
meggyilkolásának, éppen úgy, mint lenn a vége-
ken azok a semmirekellő, lumpencsoportok, poli-
cájok, akik – mintha körvadászaton lennének, 
fegyverrel fogják be az ártatlan embereket. (Lásd 
Wágner Dezső és Ella vagy Szekeres Imre Gyula 
és mások) vallomását. Azután ezek a „muszka-
vezetők”, kiszolgálók pozícióba kerültek, meg utó-
daik is. Most élvezik a tettesek meg utódaik is a 
magas nyugdíjukat, de azokra a bűnökre, melye-
ket elkövettek, nem akarnak emlékezni, még tud-
ni sem akarnak róla. 

Az áldozatok, akik túlélték a poklok poklát, 
hazajövetelük után 20-40 évvel ezután döbbennek 
rá, amikor tollba mondják vagy leírják visszaem-
lékezésüket, hogy Sztálin kegyetlen véres diktatú-
rája csak színében különbözik Hitler nemzeti szo-
cialista (fasiszta?) népirtásra berendezkedett dik-
tatúrájától. 

Erről vallanak sokan a hazatértek közül, de 
most itt csak egyet idézek. A holokauszt és a Gu-
lág, Olofsson Placid atya véleménye. Kétségtelen 
nem voltak gázkamrák (a Gulágon). Nem így 
pusztították el az embereket, hanem munkaerőnek 
használták őket. De gázkamra nélkül is ott pusz-
tult a rabok 78.3 százaléka... Ehhez képest csak 
Magyarországról harminckét ezer hadbíróság által 
elítélt embert hurcoltak a Gulágra. (És akkor hol 
van még a többi náció?) A magyar foglyok közül 
huszonhat ezren meghaltak odakint. Ez az elítél-
tek 78,3 százaléka, ami óriási szám! Hatezer egy-
párszázan jöttünk haza, most már ezren sem va-
gyunk. (Ezek az adatok csak a „hadbíróság” által 
ártatlanul elhurcolt leventékre és politikai elítél-
tekre vonatkozik. A málenkij robot miatt elhurcolt 
vagy a katonafoglyok százezreiről, halálukról nem 
készült kimutatás. 
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Még a rabszolgamunkánál is kegyetlenebb 
volt az a bánásmód, amit a foglyok szállítását, 
mozgatását célzó „utaztatása” alkalmával vago-
nokba, hajókba zártan el kellett viselniük. Utaztak 
két-három hétig vagonba zárva. Élelmet, vizet 
nem vagy alig kaptak. Kolimai hajóútra egy „rab-
hajó” gyomrába hatezer embert zártak be. Élelem 
és víz nélkül hurcolták őket. Amikor megérkeztek 
és kiszálltak, 600 halottat hoztak fel a hajó gyom-
rából (Bien György). Máshol és máskor a hőségtől, 
a vízhiány miatt pusztultak el vagy őrültek meg a 
foglyok (Oláh Károly). 

A munkahely, a Dombasz-völgyi bányák iszo-
nyatos megpróbáltatásokat hoztak az odahurcolt 
magyarokra. A bányák, ahol tízezrével dolgoztak a 
foglyok vizesek voltak, korszerűtlenek. A bányák 
mélyén a 60-70 cm-es vájatokban hason csúszva, 
nyakukba csorgó vízzel dolgoztak a foglyok, 18-20 
éves magyar nők. Igaz, mellettük voltak „benn-
szülött” orosz nők is, akik bérmunkában lettek 
bányászok, miközben a férfiak több milliós hadse-
regben őrködtek Nyugat-Európa, Magyarország 
„békéje felett”. Az oda elhurcoltak közül az első 
három hónapban az egyharmaduk meghalt. (Lásd 
Wágner Dezső naplóját) 

Volt egy iszonyatosan kellemetlen és sokszor 
tragikusan fájdalmas bűnöket elkövető szövetség a 
táborokon belül, a köztörvényes bűnözők között. 
Ebben gyilkosok, sőt többszörös gyilkosok, akik 
legutóbbi emberölésüket a táboron belül követték 
el, büntetésük újabb 20 év lett, amit ők élvezettel 
fogadtak. Azt jelentette számukra, hogy életük vé-
géig megkülönböztetett jólétben, munkátlan ké-
nyelemben élhetnek. Öltek, vertek, raboltak, de 
ellenük tenni nem lehetett. Az őrökkel, a tábor ve-
zetőivel jó kapcsolatban éltek. A vezetés kihasz-
nálta, hogy gyilkos rendszerük félelemben, rette-
gésben és csendben tartja a tábort. Csak a háború 
után elégedtek meg uralmukkal, mely minden 
lágerre kiterjedt. Megelégelte kegyetlen uralmu-
kat a szovjet vezetés, és a háború után 3-4 évvel 
összeszedték és északon Szibériába egyetlen tá-
borba telepítették őket. 

Nagyon sok részlet, szemelvény beszél arról, 
hogy milyen megvetéssel szólt a polgári lakosság, 
őrség a magyarokról a háború utáni első éveiben. 
Leköpték őket, fasisztának nevezték. 

Majd múltak az évek és 2-3 év múlva a ma-
gyarokat igényelték a városba a lágeren kívüli 

munkára, nyilvánvalóan a „mesterségbeli” tudás, 
a megbízhatóság alapján, de oda-vissza gyümöl-
csözött ez, mert megszámlálhatatlan esetben az 
orosz ápolók, orvosok (akár fogolyként voltak ők is 
benn, akár civilként jártak be), számtalan esetben 
munkát, fáradtságot, időt nem kímélve mentettek 
magyar életeket a súlyos betegek közül. 

És még egy jelenség. Többen írják, hogy a 
megmaradt fogoly magyarok között szoros „test-
véri” szövetség, barátság alakult ki. Néhányan 
láger viszonyok között „magas pozícióba emelked-
tek” takarítók, edénymosók, sőt Szekeres Imre 
Gyula személyében konyhafőnök is lett magyar, 
de a jeles, neves közéleti személyiség Rózsás 
János megtanulván a nyelvet máig harcos segítője 
és a ma már orosz klasszikusokat fordító József 
Attila díjas író, költő Galgóczy Árpád, vala-
mennyien becsületbeli ügyüknek tekintették a 
magyar testvéreik segítését. 

Ugyanígy a papok, Olofsson Placid atya, 
Böröcz Ferenc tiszteletes úr, Harangozó Ferenc 
csendlaki plébános úr, akik a lelket, a hitet, a jö-
vő iránti reményt tartották tiltva és titokban, sok 
veszély között a halandókban. No, és az a kárpát-
aljai fogoly cigány ember a Tajgán bajlódva lová-
val találkozik egy másik árva magyarral, hát rög-
vest segítségére sietett, mondván ő is magyar. 

Óh, ha mindég minden magyar így fogná meg 
a másik kezét, nem csak a végveszélyben, akkor a 
pokol erői sem vennének erőt rajtunk. 
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