
Erdélyi Örmény Gyökerek 2016. november-december

35

Az előadássorozat az 1944 őszétől a 
Szovjetunió által működtetett táborok-
ba hurcolt magyarországi és erdélyi ma-
gyar civilek többéves rabságával, a fo-
golyélet mindennapjaival, a túlélők sza-
badulásának körülményeivel és az elhur-
coltak pszichológia , vallási vonatkozása-
ival foglalkozik.

Az előadók rávilágítanak arra, hogy 
a szovjet rezsim hogyan vezette félre az 
„igazság” zászlaja alatt a társadalmakat, és 
hogyan vette el ártatlan emberek százez-
reinek életét, tette kilátástalanná családjuk 
helyzetét. Az első alkalommal megszerve-
zett konferencia Csíkszereda mellett két to-
vábbi helyszínen valósul meg, Budapesten 
és Szamosújváron – tájékoztattak a szer-
vezők. Hangsúlyozzák, a vándorkonferen-
cia a Gulág, a GUPVI, illetve a szovjet re-
zsim által működtetett táborokat elszenve-
dett magyar és magyarörmény áldozatok 
előtt is tiszteleg. Indokolt ez Magyarorszá-
gon és határon túl is, hiszen csak Erdély te-
rületéről több mint 20 ezer embert hurcol-
tak el GUPVI táborokba, 8–10 ezer embert 
román táborokban tartottak fogva, Gulág-
táborokba pedig csaknem kétezer embert 
deportáltak.

A vetítéssel egybekötött előadások té-
mái között szerepel többek között a Szov-
jetunió teljes területét behálózó kényszer-
munkatáborok ismertetése, valamint az 
erdélyi magyarok – örmény vonatkozás-
sal is bővített – szovjet fogságával kap-
csolatos kutatások jelenlegi helyzete. Az 

Péter Beáta
Elkobzott életekről a csíkszeredai városházán
A Fővárosi Örmény Önkormányzat és Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának 
együttműködésével november 4-én 16 órától a csíkszeredai városháza gyűléstermé-
ben Elkobzott életek címmel tartanak konferenciát.

előadások kitérnek a fogolyszedés okai-
ra és körülményeire, a foglyok társadalmi 
összetételére, a kiszállítás útvonalára, a 
fogság helyszíneire, a fogolyélet minden-
napjainak bemutatására. Egyes kutatási 
adatok szerint 700 ezer magyar állampol-
gárt hurcoltak el a szovjet kényszer-mun-
katáborokba: 500 ezer katonát és 200 ezer 
civilt. Közülük több mint 200 ezren hal-
tak meg.

A Gulágról
Gulág, azaz Javítómunka-táborok Főigaz-
gatósága kifejezés alatt a sztálini Szovjet-
unió egészét behálózó munkatábor-rend-
szerét értjük – írja a Wikipédia. A tábo-
rokban a sztálini politika bel- és külföl-
di ellenzőit, hadifoglyokat, más ürüggyel 
(pl. „kulákság”) vagy véletlenszerűen el-
hurcolt polgári lakosokat kemény fizikai 
munkára fogták, napi 10–12 órát dolgoz-
tatták őket, miközben élelem- és egész-
ségügyi ellátásukról alig gondoskodtak. 
Feltételezések szerint Sztálin rémuralma 
alatt körülbelül 20 millióan haltak meg a 
táborokban.

Menczer Erzsébet a Szovjetunióban volt 
magyar politikai Rabok és Kényszermun-
kások Szervezete (SZORAKÉSZ) elnöke, 
a konferencia védnöke felvételről szól a 
jelenlevőkhöz. Ezt követően Sárándy Ta-
más, a Maros Megyei Múzeum muzeoló-
gusa (szintén felvételről) Szekuritáte és a 
magyar kisebbség címmel tart összefog-
lalót, amelyben az Erdélyben elhurcolt 



Erdélyi Örmény Gyökerek2016. november-december

36

magyarok számbavételét mutatja be a ro-
mán titkosszolgálat anyagából kutatva, a 
magyar-örmény vonatkozásokat is keres-
ve. Az anyag kutatója Novák Csaba Zol-
tán, a Román Akadémia, Gheorghe Sincai 
Társadalomtudományi Intézet történé-
sze. Nagy Mihály Zoltán történész Az er-
délyi magyar értelmiség internálása, en-
nek hatása a 45 utáni erdélyi magyar po-
litikai önszerveződésre témában érteke-
zik, Nagy Benedek volt politikai elítélt A 
Duna-delta és a „nagy sziget” kényszer-
munkatáboraiban címmel tart előadást. 
Vitéz Békei Koós Ottó, 101 éves nyugal-
mazott alezredes visszaemlékezése tekint-
hető meg felvételről A hazáért mindhalá-
lig címmel.  Bank Barbara történész, a 
Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja Ha-
difogolytáborok, internáltak és a kollek-
tív bűnösök címmel tart előadást, majd 
Szentgyörgyi Dezsőnek, a II. világhábo-
rús pilóta fiának gyermekkori visszaem-
lékezése következik a megtorlás idejé-
ről (felvételről). Muradin János Kristóf 
Gulág-kutató, a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem oktatója Erdélyi 

magyarok a GUPVI lágereiben című elő-
adását lehet meghallgatni, majd Hajagos 
Csaba történész, a Nemzeti Emlékezet Bi-
zottsága és az MTA BTK Vidéktörténeti 
kutatócsoport kutatója szólal fel Leigázott-
ság és a malenkij robot című előadásával, 
amelyben videointerjúkat, rövid portrékat 
is bemutat. Tóth Eszter Zsófia, a budapesti 
Veritas Történetkutató Intézet tudományos 
főmunkatársa Magyar nők a Gulágon című 
előadása látható felvételről, majd Becker 
Norbert Gyula történész, református lelki-
pásztor A Gulág lélektana, elhurcolt lelké-
szek szolgálata a táborokban címmel tart 
előadást. Az előadássorozatot Nagy Mi-
hály Zoltán történész Egy megfigyelt élet, 
Márton Áron Erdély püspöke a Szekuritáte 
célkeresztjében című előadása zárja.

A konferencia záróprogramjaként, az 
előadásokat követően koszorúkat helyez-
nek el Millenniumi templom mellett lévő, 
az első és második világháborús áldozatok 
tiszteletére állított emlékműnél, amelyet a 
tervek szerint november 1-én avatnak fel.
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