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AfenticéllalindultegykiscsapataXII. 
Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkor-
mányzatszervezésébenaMálenkijRobot
kiállításra,amelytavalynovemberótalá-
togatható csoportosan.
AMagyar NemzetiMúzeum új állan-

dó kiállítóhelye amásodik világhá-
ború után a Szovjetunióba tömege-
sen kényszermunkára elhurcolt nők
ésférfiakszámáraállítemléket.Aki-
állításnak otthont adó, Ferencvárosi
pályaudvarmellettálló„atombiztos”
épület egykor a Magyar Államvas-
utak légoltalmi óvóhelye és vezeté-
sipontjavolt,maitttalálhatóaköz-
ponti Málenkij Robot Emlékhely
– olvashatjuk az egyik honlapon.
Idegenvezetőnk szavaiból azonban
kicsitsejthető,hogyazelvtársakma-
guknak készíttették ezt az épületet.
Avilágháborúbanésaztkövetően

többezermagyarcivil esett szovjet fog-
ságba,éskerültkiaSzovjetunióba,ahol
az elsődleges cél nem a foglyok elpusz-
títása,hanemaháborúbanelpusztítottor-
szág újjáépítése volt. MiutánMagyaror-
szágra érkezett a Vörös Hadsereg, nyo-
mukban hadifogolygyűjtő-táborok jöttek
létre, ahonnan a foglyokat folyamatosan 
bevagonírozták, majd a Szovjetunió kü-
lönbözőterületeire,málenkijrobotraszál-
lították.
A háború következtében megnőtt fo-

golylétszámmiattaGUPVI,a„külföldiek
gulagjaként”emlegetetttáborokszámais
jelentősentöbblett.Amunkatáborokmin-
dennapjai szigorú szabályok között zaj-
lottak.Az ételmennyisége ésminősége,

Málenkij robor kiállítás

Örmény gyökerűek után kutakodtak 
a Hegyvidékiek

anehézmunka,valamintaborzasztóhi-
giéniásviszonyokismindközrejátszottak
abban,hogyatáborokbanegymástértéka
halálesetek.Az embertelen körülmények
következtében megközelítőleg 300 ezer
magyar veszíthette életét a Szovjetuni-

óban.AkiállításaGUPVIésaGULAG
magyaráldozatainakállítemléket.
Akiállításkapcsánesorokírójafelidéz-

teazonfilmekanyagát,amelyeketarend-
szerváltáskorkifejezettenakésőestiidő-
pontokbanvetítettekatelevízióban.Döb-
benettelláthattákazérdeklődők,hogyegy
édesanyaakétgyermekkelkimentakút-
hozvízért,sazanyátkiragadtákgyerme-
keiközül,svittékavagonba,hogyalét-
szám meglegyen. Az idegenvezető tájé-
koztatottugyanis,hogyelőrelejelentették
amálenkijrobotraküldöttlétszámotSztá-
linnak,seztmármindenképpenteljesíteni
kellett.Előszöraháborúsbűnösöknekki-
kiáltottszemélyeket,majdanémetnevű-
eketvagoníroztákbe.Mivelazőszámuk
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mégnemvoltelegendő,vittekbárkit.
Az állandó tárlaton térképek mutatják

beazokatamagyarországiéskárpátaljai
településeket, ahol átmenetileg állomá-
soztakafoglyok.Nemszabadazonbanfi-
gyelmen kívül hagyni, hogy igen sokan
márútközbenelhaláloztak,akiketazőrök
egyszerűenkidobtakavagonból.Hetekig
szállítottákőketugyanisélelem,víznél-
kül, a vagonokban összezsúfolva álltak
szorosan egymás mellett. 
Akiállításoncsalókafényképeketislát-

hattunk(csakilyenekérkeztekhaza),me-
lyek viszonylag jól táplált személyeket
mutatottbe.Efelvételekfeltehetőenmég
az első napokban készültek. Más táblák
a lágerballadák szövegét ismertetik,me-
lyeketafogvatartottakévekmúlvaitthon
idéztekfel,mintpéldául:

Az élőket, „dáváj, bisztro!”
Terelték a vagonba, 
Vitték őket idegenbe,
Hosszú, nehéz robotra.

Szögesdrótos táborokban
Kegyetlen a napirend,
Sok jó apa, derék legény
Belerokkant, tönkrement.

Hitvány étel, kevés étel,
de a robot nagyon sok:
így tengődtek a lágerben
napról napra a rabok.

Szállt a panasz fel az égbe,
a sok férfi éhezett,
ez az idő életükben
a fekete fejezet.

Szemétdombon a hulladék
kárba bizony nem veszett,
megkeresték, megették azt
az éhező emberek.

Atáborokbanhíresemberekissínylőd-
tek, az ő idézetük is olvasható egy-egy
táblán:
„Többszörelmondtam:jegyezzékmeg,

azÚristennekvanhumora!ASzovjetunió
tíz évigmindentmegtett, hogy tönkrete-
gyen.Énmégisittvagyok91évesen,de
holvanaSzovjetunió?”Olofsson Placid 
atya.
„Ezarendszervolt,amelymagyarfia-

taloktömegétváltoztattaafogságelsőhe-
teiutánafelismerhetetlenségigelgyötört,
csontsovány,halálsápadtroncsokká.”Ró-
zsás János,aKeserűifjúságcíműkönyv
szerzője.

„Sztálinelvtársaztmondta,csakaznem
csinál hibát, aki nem dolgozik. Lehet,
hogyaszemélyikultuszügyében túlzás-
baesett,deezamagvasgondolathelytál-
ló.” Örkény István.
Akövetkező terembenasztalra ragasz-

tották az 1950-es években kiadott újsá-
goklapjainakmásolatát.Ezekenolvasha-
tókaszerénynévsorokafoglyokról.Sze-
rencséreazújságokakönyvtárbanelérhe-
tők,ígyottfolytathatjukakutatásunkataz
örménygyökerűfoglyokról.
Atárlatotdöbbentennéztük,ámasza-

vunk teljesenelakadt, amikora„temetői
szobába”léptünk.Afalakonfehér,hóbo-
rítottaháttérlátható,előttepedigegyha-
lomháromkereszttel.(Azegyikfalonis-
métnévsorolvasható.)
Az idegenvezetőt kicsit kiegészítette e

sorokírója:atiszalökivízerőművetugyan-
isnagyrésztazokkalépíttették,akikvégre
hazatérhettekaSzovjetunióból–nemcsa-
ládjuk körébe…Arról is van informáci-
ónk,hogyakikvalóbanhazatérhettek,csa-
ládjukalehetőségekhezképestmindenjó-
valpróbáltáktáplálniaszerencsétleneket,
s többek éhezéshez szokott gyomra nem
bírtaatöbbeledelt,sattólhaltakmeg.



Erdélyi Örmény Gyökerek2018. május-június

36

Ecikkolvasóibiztosjártakmára
TerrorHázában,ennekellenéreja-
vasoljuk, hogy szervezzenek leg-
alábbtízfőscsoportokat,slátogas-
sanakelaFerencvárosipályaudvar
közelébenállómúzeumba.

Hegedüs Annamária

Utószó: Már a kiállítás helyszí-
ne is döbbenetes volt. A hatalmas 
gránit emlékmű tetején egy marha-
vagonból kihajoló, kezüket segít-
ségkérően kinyújtott emberek, nők 
és férfiak, gyermekek bronzba me-
revedett látványa tökéletesen átad-
ta a szörnyű tragédia valóságát a 
mának. Párkányi Raab Péter szob-
rászművész alkotása.

E ceruzával írott levélke írója 
Pataky András (Öcsi, 19 éves diák) 
nagybátyám volt. A vonatból kido-
bott levelét - 5 x 3,2 cm-re össze-
hajtva - egy jótevő megtalálta és 
célba juttatta.

„Kedves Apám!
Nem hiszem hogy kézbe kap-

ja ezt a levelet, de azért megpróbáltam 
írni. Most utaztunk át BP-en, még nem 
tudjuk mi lesz a sorsunk. Ha lehet, ha-
zamegyek Erdélybe, - Romániába. Erzsi-
ről, anyámról semmit sem tudok. Éppen 
Muraszombat előtt pár kmre estünk fog-
ságba. Bandiék a hadikórházzal NO-ba 
mentek ki. Bízom, hogy mégegyszer az 

életben, - ha rövid időre is de találkozunk. 
Leventééket Gici nénit és az összes isme-
rősöket szeretettel üdvözli Öcsi”
A levél írójanéhánykilométerreédes-

anyjátóléstestvérétőlkerültfogságba(ők
Erdélybőlmenekültek),majd4éves szi-
bériaikényszermunkautántérhetetthaza,
Erdélybe.   I.S.

„az igaz művésznek mindenütt a világon, minden időben és minden körülmények 
között a sors által rendelt kötelessége (volt, van és lesz), hogy a maga népének és 
szülőha zájának sorsát vállalja, s élete munkájával szülőhazáját és annak népét meg-
becsült hagyományainak szellemében, hűségesen szolgálja. „

Kós Károly


