
RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN 53

4 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™
4 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™

Murádin János Kristóf

Erdélyi magyarok és németek deportálása 
a Szovjetunióba, 1944–1953

Elmondhatatlan
történet

„A magyarokat meg kell büntetni!”

A második világháború végén a lakosság málenkij robotra hurcolása
általános jelenség volt mindenhol, ahova a Vörös Hadsereg a Wehr-
machtot üldözve eljutott. A frontátvonulás mérhetetlen szenvedé-
seket okozott Erdély lakosságának is. A gyŒztes ármádia azonban
nem egyformán bánt az addig vele ellenséges országok lakosságával,
s a román segédlettel végrehajtott fogolyszedési razziák etnikai tisz-
togatás jellegét öltötték Erdélyben. A bınbaknak nyilvánított ún.
„Horthy-fasiszta” magyar és „náci” német polgári lakosságnak „ve-
zekelnie” kellett. ElŒször 1944 októberében a magyar fiúkat és férfi-
akat hurcoltak el, majd néhány hónappal késŒbb, 1945 januárjában a
bánsági, partiumi és erdélyi német polgári lakosságot deportálták.

Az évekig tartó rabságba vetett több mint 100 000 civil mintegy har-
mada pusztult el. A túlélŒk viszont maguk is a Szolzsenyicin írásaiból
ismert táborvilág lelki áldozatai lettek. Mindez évtizedeken át – a „fel-
szabadítás” árnyoldalaként – kötelezŒen elhallgatott és felejtésre
ítélt tabutéma volt. Közelmúltunk elmondhatatlan története. Mára
csak maroknyi túlélŒ idézheti fel a hét évtizeddel ezelŒtt még hang-
súlyosan multietnikus Erdély két nemzeti közösségének megtizede-
lését. A második világháború véget érésének hetvenedik évfordulója
tájékán, a holokauszt áldozatai elŒtti fŒhajtás mellett, a Szovjetunió -
ba kényszermunkára hurcolt erdélyi magyarokról és németekrŒl is 

méltóképpen meg kell emlékeznünk.
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rdélyben a civilek szovjetek általi
elhurcolása a második világhá-
ború végén két nagyobb hullám-

ban ment végbe: először 1944 októbe-
rében, a frontátvonulást közvetlenül
követően magyarokat és német kato -
náknak vélt, németes kinézetű vagy
német nevű fiúkat és férfiakat vittek
el, majd néhány hónappal később,
1945 januárjában, Észak-Erdély és a
kelet-magyarországi részek elfoglalása
után a bánsági, partiumi és belső-erdé-
lyi német polgári lakosságot hurcolták
el. Míg a magyar fiúkat és férfiakat
részben a nem elegendőnek tekintett
hadifogolylétszám kiegészítésére, il-
letve az általánosan alkalmazott má-
lenkij robot keretében ejtették foglyul,
addig a német nőket és férfiakat, oly-
kor egész családokat mint „fasisztá-
kat” internálták. Sorsukban csak az el-
hurcolás indoka különbözött, hiszen
mindkét esetben a Gupvi hírhedt láge-
reiben ért véget az út. 

AZ ERDÉLYI MAGYAROK
ELHURCOLÁSA

A Vörös Hadsereg a magyar és német
civilek foglyul ejtésében az NKVD (Na-
rodnij Komisszariat Vnutrennyik Gyel,
azaz Belügyi Népbiztosság) speciális
alakulatainak segítségére is támaszko-
dott. Ez logikus volt, hiszen a Gupvit
irányító NKVD végső soron maga felelt
a hadifoglyokért és civil internáltakért.

A magyarok elhurcolása már az
észak-erdélyi harcok kezdetén, 1944
szeptemberében megkezdődött. Alig
egy hónap alatt Észak-Erdélyben kb.
20 000 magyar polgári lakos esett
szovjet fogságba, közülük igen sokan,

mintegy 25%-uk a harc nélkül bir-
tokba vett Kolozsváron. Feltehetjük a
kérdést, hogy miért volt ilyen tömeges
méretű a magyar civilek elhurcolása
Észak-Erdélyben. Ennek a múltba visz-
szanyúló okai voltak. A válogatás nél-
kül „fasisztának” tekintett németek
mellett ugyanis a szovjet vezetés a kol-
lektív háborús bűnösség vádját már
1943-ban kiterjesztette a magyarokra
is. Sztálinnak a brit kormányhoz inté-
zett, 1943. június 7-i levelében egye-
bek mellett ez állt: „A szovjet kormány
úgy véli, hogy azért a fegyveres segítsé-
gért, amelyet Magyarország Németor-
szágnak nyújtott […], a felelősséget
nemcsak a magyar kormánynak, de ki-
sebb-nagyobb mértékben a magyar
népnek is viselnie kell.” 

A szovjet legfelsőbb vezetés ma-
gyarsággal szembeni elítélő állás-
pontja csak romlott, amikor néhány
hónappal később a közismerten ma-
gyarellenes Eduard Beneš száműzetés-
ben levő csehszlovák elnök Moszkvába
utazott, hogy Sztálinnal és Vjacseszlav
Molotov külügyi népbiztossal tárgya-
lásokat folytasson. Az 1943. de cember
12–18. között lezajlott találkozókon a
háború után Németországgal és Ma-
gyarországgal szemben követendő ál-
láspontot is megbeszélték. A decem-
ber 14-i, második összejövetelen Mo-
lotov egyszerűen kijelentette: „A ma-
gyarokat meg kell büntetni!” Beneš a
Sztálinnal folytatott tárgyalásairól be-
számolva így vélekedett: „Sztálin a ma-
gyarokkal kapcsolatban a leg élesebb ki-
fejezésekkel élt. Ők állítólag még a né-
meteknél is rosszabbak.” 

Mindezek fényében nem meglepő,
hogy a Szovjetunió a magyarok meg-
ítélésekor – például a románokkal való

összevetésben – kettős mércét alkal-
mazott. A tárgyalások 1943. december
18-án véglegesített jegyzőkönyvében
ugyanis leszögezték: „Mindkét fél elis-
meri, hogy Magyarország nagy felelős-
séggel tartozik a háborúért.” Ugyanak-
kor Romániával kapcsolatban úgy 
nyilatkoztak, hogy „a román népet, el-
lentétben a rendszerrel, amely őt a há-
borúba bevitte, nem terheli közvetlen
felelősség a háborúért”. Paradox mó -
don ez a megállapítás akkor született,
amikor 1943-ban, a 2. magyar hadse-
reg hazaszállítása után Magyarország-
nak szovjet területen csak kis számú
és gyengén felszerelt megszálló csapa-
tai maradtak. Ezzel ellentétben Romá-
nia továbbra is két hadsereggel vett
részt a németek mellett a keleti front
küzdelmeiben. 

A markánsan eltérő megítélést még
inkább felerősítette Románia 1944.
augusz tus 23-i átállása a szövetségesek
oldalára. A szovjet vezetés szemében a
német szövetségben maradó és az elő-
renyomuló Vörös Hadsereggel szem -
ben harcot folytató Magyarország
ettől kezdve a németekkel teljesen
azonos megítélés alá esett. Mindezt jól
érzékelteti az 1944. szeptember 12-én
megkötött szovjet–román fegyverszü-
neti egyezmény szövege is, amelyben
a 2. pont leszögezi: „Románia kormá-
nya és főparancsnoksága kötelezi
magát Németország és Magyarország
Románia területén található fegyveres
erőinek lefegyverzésére és internálá-
sára, valamint az említett államok ott
tartózkodási hellyel [rendelkező –
MJK] állampolgárainak internálására.”
Ez gyakorlatilag az egész észak-erdélyi
magyarságra vonatkozott, és ennek a
román kormány igyekezett is eleget

E

A kollektív emlékezet legegysze-
rıbben jelképerejı szavak, kifeje-
zések toposzokká minŒsítésével
tud megjelölni és számon tartani
múltbeli történéseket. Ezért gya-
kori jelenség, hogy egyes kiemel-
kedŒ jelentŒségı történelmi ese-
ményeket egy bizonyos kifejezés-
sel jelölünk meg, amely azután
elválaszthatatlanul összeforr a
múlt egy szegmensével, és így
válik általánosan ismertté. Pozi-
tív példaként hozható fel a „hon-
foglalás” vagy a „rendszerváltás”

kifejezés, de számos negatív
eset is van, amelyekkel szemben
a történészszakma gyakran tehe-
tetlen. Egyebek mellett ilyen a
„Gulag” terminus is, amely a mai
társadalom értelmezésében a
Szovjetunió lágervilágával azo-
nos. Így kollektív gyıjtŒfogalom-
ként él a köztudatban, és egyér-
telmıen a szovjet fogság szino-
nimája. 

Holott eredetileg a „Gulag”
betıszó, az orosz Glavnoje Up-
ravlenyije iszpravityelno-trudo-

vih Lagerej kifejezés rövidítése.
Jelentése Javítómunka-táborok
Központi FŒparancsnoksága. Ez
egy olyan kényszermunkatábor-
rendszert irányító intézmény
neve volt, amelynek feladata a
politikai okokból vagy köztörvé-
nyesen elítélt rabok fogva tar-
tása és dolgoztatása volt a
Szov jetunió teljes területén.
Kez det ben ide nem kerültek
más államok polgárai. Ez azon-
ban meg változott a második vi-
lágháború idején, amikor a Szov-

jetunióval hadiállapotban lévŒ
országok egyes állampolgárait
vélt vagy valós szabotázs-, il-
letve partizánakciókért hadbíró-
sági eljárás keretében a Gulagon
letöltendŒ rabságra ítéltek. Ez
azonban sosem jelentett nagy-
számú elhurcolást, a Gulagra
nem kerültek milliószámra kül-
földrŒl származó foglyok. Mégis,
a „Gulag” szó – talán Szolzsenyi-
cin megrázó önéletrajzi ihletésı
regényei és elbeszélései nyo-
mán – a szovjetunióbeli rabsá-

Gulag vagy málenkij robot?



tenni. Ezt bizonyítja több ezer magyar
férfi elhurcolása a földvári és a Târgu
Jiu-i haláltáborokba, a szovjet fogoly-
szerzési akciókat pedig a románok
névsorok összeállításával és feljelenté -
sekkel támogatták. 

A MAGYARSÁG MEGTÖRÉSE

Több forrás is arra utal, hogy az Észak-
Erdélyben újra berendezkedni készülő

román hatalom a helyi magyar polgári
lakosságon akart bosszút állni a máso-
dik bécsi döntésért. Ennek egyik ké-
zenfekvő formája volt a magyar férfiak
átadása a szovjet katonai hatóságok-
nak. Hasonlóképpen a magyar lakos-
ságtól való „megszabadulás” lehetősé-
geként értelmezték a háború utáni jó-
vátétel részeként a Szovjetunió által
igényelt munkaerő-átadást is. Egy
Szatmár megyéből származó korabeli
helyzetjelentés szerint a románok ne-

vetve mondták: „Majd a magyarokból
fogjuk kifizetni Oroszországot.”

Erdély védtelenül maradt magyar
polgári lakossága ellen a román szélső-
ségesek genocídiummal felérő irtóhad-
járatot hirdettek, s ennek megvalósítá-
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got jelölŒ kifejezéssé vált min-
denütt Közép-Európában.

Ezzel szemben szinte isme-
retlen az európai közvélemény
elŒtt a „Gupvi” terminus, amely
pedig éppen a tájainkról elhurcolt
civilek és a Vörös Hadsereg által
ejtett hadifoglyok számára kiala-
kított táborrendszert igazgató
központi szerv nevének rövidí-
tése. Az oroszul Glavnoje Uprav-
lenyije Vojennoplennih i Intyernyi-
rovannih megnevezés magyar
fordítása Hadifogoly- és Inter-
náltügyi FŒparancsnokság. Ez
volt az a hadifogoly- és kényszer-

munkatáborok hatalmas hálóza-
tát koordináló intézmény, amely-
nek lágerei – más nemzetek fiai
mellett – százezrével nyelték el a
magyar embereket nemcsak a tri-
anoni ország, de az egész Kárpát-
medence területérŒl.

Mindezeken túl a Gupvin
belül is meg kell különböztet-
nünk a hadifoglyokat és a civil el-
hurcoltakat. A második világhá-
ború alatt mintegy 600-700 000
szovjet fogságba került magyar
közül több mint 200 000 civil
volt. Ãket nem spontán módon
a fronton, hanem szervezett ak-

ciók részeként az éppen „felsza-
badított” területeken a harcok
elcsitulását közvetlenül köve-
tŒen ejtették foglyul. A civilek el-
hurcolására született „málenkij
robot” terminus erre vonatkozik.
Tehát amikor polgári lakosok de-
portálásáról van szó, ez a helyes
kifejezés. Az elhurcolt magyar ci-
vileket így nem a Gulagra, ha -
nem a Gupvi táboraiba vitték el
1944–1945-ben a málenkij robot
keretében. 

De mit is jelent ez a szó? Az
orosz malenkaja rabota magya-
rosított formája, amelynek ér-

telme: „kis munka”. Eredete ar -
ra vezethetŒ vissza, hogy a civi-
leket begyıjtŒ szovjet különít-
mények általában azzal az in-
dokkal hurcoltak el embereket,
hogy csak egy kis munkára, el-
sŒsorban háborús károk néhány
napig, egy-két hétig tartó hely-
reállítására viszik Œket. Ehelyett
a valóságban évekre rabságba
vetették a gyanútlan polgáro-
kat, és mint ingyen munkaerŒt
a Szovjetunió gazdasági igényei -
nek megfelelŒen dolgoztatták
Œket, embertelen körülmények
között.
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sában a román adminisztráció egy ré-
szében készséges partnert találtak. Ion
Bozdog Maros megyei prefektus 1944.
szeptember 28-án kifejtette: „Hajthatat-
lan vagyok, mint az öreg Cato, és nem
szűnök meg ismételni: Teljes és azonnali
leszámolás a magyarokkal! Most vagy
soha! A magyarok által bemocskolt er-
délyi földön mától fogva csak egyetlen
nemzetnek van létjogosultsága: a ro-
mánnak. Ne legyen nyug ta a román szív-
nek, és a román férfi karja ne engedje el
a fegyvert mindaddig, amíg Erdélyt meg
nem tisztítottuk ettől a nemzettől!”

Az 1944–45-ös fogságba hurcolás
hát terében ott volt a hadifogolylét-
szám-kiegészítés szovjet igénye is. A
mintegy két hónapig tartó észak-erdé-
lyi harcok során ugyanis viszonylag
kevés magyar honvéd esett szovjet fog-
ságba. A legvéresebb összecsapásban, a
szeptember 13. és október 8. között
zajló tordai csatában elszenvedett,
mint egy 10 000 főnyi magyar veszteség
nagy részét a sebesültek (4-5000 ka-
tona) és az elesettek (kb. 2500 honvéd)
tették ki. Szovjet hadifogságba a becs-
lések szerint mintegy 2500 honvéd es-
hetett. A Vörös Hadsereg magyar hadi-
foglyainak száma egész Észak-Erdély-
ben maximum 25 000 főt tehetett ki.

Ez azonban nem indokolhatta Sztálin
előtt a régióban két hónapig elhúzódó
harcokat és a 2. Ukrán Front által el-
szenvedett hatalmas, 90 000 főt kitevő
(elesettek, eltűntek, sebesültek, hadi-
foglyok) veszteségeket. 

Ezek alátámasztására kellett Ro-
gyion Jakovlevics Malinovszkij marsall-
nak, a 2. Ukrán Front parancsnokának
a hiányzó hadifogolylétszámot magyar
katonákként feltüntetett civilekkel pó-
toltatnia. Ez az oka annak, hogy 1944
őszén az egy településről  elhurcolt ci-
vilek száma Észak-Erdélyben éppen a
tordai csata körzetében, Tordán (több
mint 700 fő) és Kolozsváron (5000 fő)
volt a legnagyobb. A fogolyszedés mér-
tékét jól érzékelteti az a tény, hogy az
1941-es népszámlálás adatai alapján
7108 magyar lakossal bíró Tordán ez
szó szerint a helyi magyarság megtize-
delését jelentette! 

A magyar férfiak tömeges elhurco-
lását a szovjetek sok esetben „parti-
zántevékenység” vádjával indokolták.
A legfontosabb ok azonban kétségkí-
vül a Szovjetunió háború utáni újjáépí-
tésének hatalmas munkaerőigénye
volt. Ezt támasztja alá az is, hogy az el-
fogottak közül néhány öreg, munka-
képtelen embert elengedtek. 

ETNIKAI TISZTOGATÁSRA
TETT KÍSÉRLET

Az 1944. őszi észak-erdélyi málenkij ro-
botra hurcolás több szempontból is be-
letartozott az egész Kelet-Európára ki-
terjedő általános szovjet gyakorlatba.
Mégis kijelenthető, hogy ez egyben er-
délyi specifikum is volt: etnikai tiszto-
gatásra tett kísérlet. Ugyanis az elhur-
colásokhoz nagymértékben hozzájá-
rult egyes román nacionalisták gyűlö-
letkampánya, az esetek túlnyomó
részében alaptalan vádjai és feljelen-
tései. 

A magyar értelmiség módszeres el-
hurcoltatásával akarták megtörni az
erdélyi magyarság nemzeti közössé-
gét, amit jól érzékeltet az a tény, hogy
feltűnően sok volt a fogságba vetett
magyar civilek között az értelmiségi,
sokszor olyan közéleti személyiség,
akire a helyi románság ellenérzésekkel
tekinthetett. Ilyen volt dr. Mikó Imre
politikus, kisebbségjogász, országgyű-
lési képviselő, az Erdélyi Párt országos
politikai főtitkára, Mikecs László tör-
ténész, Kiss Jenő író, dr. Erdő János ké-
sőbbi unitárius püspök, Járosi Andor
evangélikus esperes, író, dr. Nagy Tibor
ügyész, Bartha Ignác, Decsy István és
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Hunyadi János ügyvédek, dr. Jancsó
Béla orvos, Józsa Lajos vegyész, dr. Ko-
vács Zoltán fizikus, docens, Pikéthi Ká-
roly történész, Faragó József, dr. Árvay
József, Haáz Ferenc és Sándor Gábor
néprajzkutatók, ifj. Márton József fes-
tőművész, Turóczi Tibor színész, akik
mindannyian Kolozsváron estek szov-
jet fogságba.

Ezzel szemben román nemzetisé-
gűek és főleg vezető értelmiségiek,
alig kerültek fogságba, és ha ez mégis
megesett, az első kihallgatás után –
nemzetiségi hovatartozásuk kiderülé-
sét követően – azonnal szabadon en-
gedték őket. 

Az elfogott embereket marhavago-
nokban szállították előbb Brassóba,
majd a hírhedt focşani gyűjtőtáborba,
ahonnan széles vágányú orosz vasút-
vonalakon indították a szerelvényeket
a Szovjetunióba. A deportáltak zömét
Csernovicon, Kijeven, Moszkván és
Kujbiseven át az Urál hegység déli lá-
bainál elterülő munkatáborokba vit-
ték. Eddigi kutatásaim során visszaem-
lékezések és interjúk alapján a fő- és
altáborokkal együtt az erdélyi magyar
málenkij robotosok fogságának hely-
színeként összesen 103 szovjet lágert
azonosítottam. 

Legtöbbjük az Urál hegységben
volt, a következő helységek közelében:
Cseljabinszk, Kopejszk, Magnyito-
gorszk, Asa, Salasova, Novi Salasova,
Beloreck, Karpacsova, Minjar, Isem-
bája, Kistim, Karabas, Nyizsnyij Tagil,
Ufa, Ufalej és Tvarájá Platyina. De erdé-
lyi magyarok sínylődtek éveken át a
Gupvi délnyugati táborrendszeréhez
tartozó Volga menti lágerekben, a Sa-
ratovi területen, az Azovi-tenger part-
vidékén, a Taganrog melletti táborok-
ban, a Krasznodari területen fekvő
Kropotkin körzetében s a Krímben Fe-
odoszija, Szimferopol és Szevasztopol
közelében. Sok erdélyi magyar került
a mai Ukrajnába, Lvov (ma: Lviv), Nyi -
kolajev (ma: Mikolajiv), Maghino, Har-
kov (Harkiv) és Sztálino (ma: Do-
nyeck) lágereibe, valamint a Donbas
szénbányáinak közelében felállított
gorlovkai, koborlai és más munkatábo-
rokba.

A ROMÁNIAI NÉMET
LAKOSSÁG SORSA

A málenkij robotra hurcolás 1945. ja-
nuári második hulláma a romániai
német polgári lakosságot érintette. A

magyarok 1944. őszi foglyul ejtésének
sok esetben spontán akcióival szem-
ben a német nemzetiségű polgári la-
kosságnak a frontátvonulás után több
hónappal bekövetkező deportálása
már jóval szervezettebb és ezért saj-
nos hatékonyabb is volt. Alapja a szov-
jet Állami Honvédelmi Bizottság 1944.
december 16-án kiadott, a németek el-
hurcolásának megkezdését elrendelő,
7161. számú határozata volt. 

A kelet-közép-európai térség köz-
ponti és déli részét „felszabadító” 2. és
3. Ukrán Front Katonai Tanácsa e köz-
ponti direktívának megfelelően 1944.
december 22-én kiadta a később hír-
hedtté váló, 0060. számú, szigorúan
titkos végrehajtási parancsát, amely
utasította a hadsereg speciális egysé-
geit a német származású mun kaképes
lakosság elhurcolására a Kárpát-me-
dence teljes területéről. Ennek szelle-
mében azután a szovjetek által domi-
nált romániai Szövetséges Katonai El-
lenőrző Bizottság 1945. január 6-i, 031.
számú rendeletében a Román Minisz-
tertanács számára előírta, hogy állam-
polgárságától függetlenül a Romániá-
ban lévő összes német nemzetiségű
embert kötelező munkaszolgálatra
mozgósítsa. 
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A parancs gyakorlatba ültetésére a
Szövetséges Katonai Ellenőrző Bizott-
ság helyettes vezetője, Vinogradov
szovjet tábornok 1945. február 19-én
A/192. számú utasításában elrendelte,
hogy minden megyében vegyes bizott-
ságok alakuljanak a német nemzetisé-
gűek összeírására. Ezekben a bizottsá-
gokban a szovjet tisztek mellett
román katonák, csendőrök és rend-
őrök is részt vettek. A bizottságok telj-
hatalommal rendelkeztek a helyi pol-
gári lakosság fölött, hiszen a nemzeti-
ségi hovatartozás megállapításánál, az
egyének identitásától függetlenül, e
testületek döntése volt a mérvadó. Így
élet-halál urai voltak, a szó szoros ér-
telmében. Ez azután számos vissza-
éléshez vezetett. Több esetben is elő-
fordult, hogy egy-egy településen, ha
nem találtak elég német nemzetiségű
lakost, a családnevekből kiindulva
előbb a németes nevű magyarokat hur-
colták el, majd ha ez sem volt elég az
előírt mennyiség összegyűjtéséhez,
már teljesen magyar nevűeket, sőt ese-
tenként románokat is elvittek. Ez tör-
tént többek között a Nagykárolyhoz
közeli Szaniszlón is.

A németek málenkij robotra hurco-
lását az előírás szerint gyors ütemben,
mindössze tíz nap alatt, 1945. január
10–20. között kellett megvalósítani.
Ebben az időintervallumban minden
munkaképes 17 és 45 év közötti
német nemzetiségű férfinak, illetve 18
és 30 év közötti német nemzetiségű
nőnek kötelező módon jelentkeznie
kellett a lakóhelye szerinti város- vagy
községházán. 

Az általános félelem és bizonytalan-
ság miatt azonban az önkéntes jelent-
kezés helyett többen inkább elrejtőz-
tek otthon vagy rokonaiknál. Emiatt

elégtelen volt a létszám, és ez sokszor
masszív túlkapásokhoz vezetett. A
szovjetek hamarosan már a 16-17 éves
fiúkat és lányokat is elvitték, válogatás
nélkül, sőt az eredetileg megszabott
korhatáron felüli, 40 éves nőket és 50
éves férfiakat is fogságba vetettek. A
jelentkezést elmulasztók sem úszhat-
ták meg a deportálást, hiszen a román
adminisztráció segítségével összeállí-
tott listák alapján otthonukba vagy
munkahelyükre mentek el értük, és
onnan szedték össze őket a szovjet kü-
lönítmények és a román csendőrség
alakulatai. Ilyen razziákra – a feltűnés
elkerülése végett – főleg éjszakánként
került sor. 

Végül a németek deportálását any-
nyira szervezetten sikerült végrehaj-
tani, hogy az már 1945. január 16-án,
az előírtnál négy nappal hamarabb be-
fejeződött. Az akció egy hete alatt a ro-
mániai németség munkaképes részét
gyakorlatilag szinte maradéktalanul a
Szovjetunióba hurcolták.

Az 1945 januárjában fogságba vetet-
tek pontos száma ismeretlen: 70 000,
75 000, 81 000 vagy éppen 97 762
főről lehetett szó. A kényszermunkára
vittek nagy része, 35-50 ezer fő bán-
sági sváb volt, 26-27 ezer erdélyi szász,
és mintegy 5-15 ezer szatmári sváb. 

A német nemzetiségűként internál-
tak, a magyarokhoz hasonlóan, a Gupvi
lágereibe kerültek. Az ő elvitelük, épp-
úgy, mint a magyar polgári lakosoké,
etnikai tisztogatásként értelmezhető.
Hiszen számos román politikus ez
esetben is nyíltan támogatta a szovje-
tek akcióját, és a román adminisztrá-
ció, a csendőrség és a rendőrség alaku-
latai nagymértékben segítették, sőt
sok esetben maguk hajtották végre a
begyűjtéseket, többször önkényesen.
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A románok közül nyíltan senki sem
szegült szembe a szovjet utasítással. A
többség – mint mások mellett Iuliu
Maniu, a Román Nemzeti Parasztpárt
vezére is – hallgatólagosan elfogadta a
németek nagyarányú deportálását.
Annál feltűnőbb volt a román kommu-
nisták hangos agitációja a németek el-
hurcolása mellett. A német polgári la-
kosságot ők kollektíve „hitleristának”
tartották, és front mögötti veszélyfor-
rásként teljes eltüntetésüket szorgal-
mazták. Hasonló lehetett a szovjet ve-
zető körök véleménye is, hiszen a
német civilek munkaszolgálatra vitelé-
nek egyetlen hivatalos indoka szovjet
részről az volt, hogy a „fasiszták” által
okozott szovjetunióbeli károk helyreál-
lítását „maguk a fasiszták” végezzék el. 

Az összegyűjtött emberek csoport-
jait zárt szovjet teherautókon a legkö-
zelebbi vasútállomásra vitték, majd 30–
50 fős csoportokban marhavagonba
tuszkolva útnak indították. Többségü-
ket Bákóban tették át a széles nyom-
távú szovjet vasúti hálózatra, ahol már
80 fő került egy-egy nagyobb méretű
orosz marhavagonba. Ezt követően
pedig Iaşi-on keresztül ugyanazon az út-
vonalon indították őket a szovjet tábo-
rokba, mint az 1944 őszén elhurcolt er-
délyi magyarokat. Csak az arányok kü-
lönböztek a Gupvi-céltáborok tekinteté-
ben. A legtöbb németet ugyanis nem az
Urál vidékére, hanem a jóval közelebb
fekvő Ukrajnába vitték, hiszen ezt a te-
rületet tarolta le leg inkább a háború, és
az újjáépítésben itt volt szükség a leg-
nagyobb számú ingyenmunkaerőre. 

A németeket a magyaroknál jobban
szétszórták az ukrán területek táborvi-
lágában. Nyikolajev (ma: Mikolajiv)
nagy, központi lágere mellett jutott kö-
zülük Dnyeprozsinszk, Dnyepropet-
rovszk, Odessza, Volodarka, Zaporozsje,
Irmino és Vorosilovgrád (ma: Lu-
hanszk) lágereibe is. Igen sokan kerül-
tek a Donbász hírhedt szénbányáiba,
Dokucsajevszk, Jenakijevó, Jelenovka,
Gorlovka, Petrovka, Krasznoarmejszk
és Makejevka táboraiba. Ugyanakkor a
németek egy része mégiscsak eljutott
az Urál hegység nagyobb fogolytáborai -
ba: Cseljabinszk központi lágere mel-
lett Kopejszk, Ufalej és Berezovszk
munkatáborai nyelték el őket. 

A maradékot pedig hatalmas távol-
ságokra szórták szét, olyan helyszí-
nekre, ahol még kellett a munkaerő.
Így voltak, akik a Krím-félszigeti Leni-
nóba vagy a sztálingrádi körzetben ta-
lálható Petrov Valba jutottak, mások a
rosztovi (Rosztov, Belaja Kalitva) vagy

a Nyizsnyij Novgorod-i körzetbe (Dzser-
zsinszk) kerültek, sőt egyeseket a Kau-
kázusba szállítottak (Krasznodar), eset-
leg a messzi ázsiai lágerekbe vittek
(Frunze – ma Biskek: Kirgizisztán). 

TÚLÉLŐK ÉS ÁLDOZATOK

Az elhurcoltak hozzátartozói hosszú
időn át semmit sem tudhattak a fog-
lyokról. Így azok sorsáról, akik a kiszál-
lítás ideje alatt, még az első hivatalos,

lágerbeli statisztikák elkészítése előtt
meghaltak, rokonaik az esetek többsé-
gében csak évekkel később vagy éppen
soha nem értesültek. A hazatérők be-
számolói mellett a legfontosabb hírfor-
rást a foglyok által hazaküldött levelek
képezték. A tábori posta azonban csak
1946 elejétől működött, és végig rend-
szertelen, illetve gyakran igencsak ké-
sedelmes volt. 

Az általában havonta egyszer kiosz-
tott tábori levelezőlapok a Vöröskereszt
formanyomtatványai voltak. Az ezekre
írt rövid üzeneteket a cenzúra moszkvai
központjában ellenőrizték, s onnan
küldték tovább a címzettekhez. A fog-
lyoknak szóló leveleket a kézbesítés
előtt szintén átvizsgálták Moszkvában.
Mindez nagyon lelassította a levélvál-
tást, és emiatt előfordult olyan szomorú
eset is, hogy mire a tábori levelezőlap
hazaérkezett, írója időközben valahol
egy szovjet lágerben meghalt.

A sokszor szinte elviselhetetlen
mun kakörülmények és az ingyenes

munkaerőnek tekintett foglyok túl-
zott fizikai megterhelése miatt nagy
volt az áldozatok száma. A Gulag és a
Gupvi lágerei e tekintetben semmiben
sem különböztek egymástól. Számítá-
saim szerint az 1944 őszén foglyul ej-
tett erdélyi magyarok majdnem egy-
harmada, mintegy 5000-6500 fő –
ezen belül 1600-1800 Kolozsvárról, va-
lamint 216 Tordáról elhurcolt civil –
pusztulhatott el a többéves fogságban.
Az 1945 januárjában fogságba vetett
romániai németek minimum 15, ma-

ximum 24%-a, vagyis 14–25 ezer
ember eshetett áldozatul a lágerbeli
körülményeknek. Pontos számuk ma
már kideríthetetlen.

A túlélők számára a szabadulás ideje
több szakaszban jött el. A munkakép-
telennek nyilvánított, végsőkig legyen-
gült foglyokat már 1945 nyarán haza-
engedték. Közülük azonban többen
nem élték túl a hosszú hazaút fáradal-
mait. A foglyok túlnyomó többsége
csak a békeszerződés aláírása és a kom-
munista hatalom itthoni berendezke-
dése után, 1947 végén vagy 1948 nyári,
őszi hónapjaiban térhetett vissza. Az
életben maradt erdélyi magyarok nagy
része mellett az 1916 előtt született
németek is ekkor térhettek haza. 
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Az utolsó nagy fogolytranszport
1949 októberében érkezett Erdélybe.
Ezzel jöttek haza az 1916 után szüle-
tett németek is. A még ezután is kint
maradók szórványosan érkeztek visz-
sza 1950 és 1953 között – többen csak
Sztálin 1953. március 5-én bekövetke-
zett halála után.

A hazaszállítás ütemét a magyaror-
szági és romániai szovjet befolyás meg-
erősödése diktálta. A kommunista rend -
szer kiépülésével párhuzamosan meg-
kezdődhetett a még élő foglyok nagy
részének hazaszállítása. Mivel a málen-
kij robotra hurcolt magyarok és a né-
metek egy része elvitelekor magyar ál-
lampolgár volt, ők választhattak, hogy
az időközben Romániához került Er-
délybe vagy Magyarországra akarnak-
e visszatérni. Természetesen többsé-
gük szűkebb erdélyi otthona mellett
döntött, ahol családja, hozzátartozói,
barátai éltek.

A hazatérő fogolytranszportok egy
részét a máramarosszigeti gyűjtőtá-
borba, többségüket pedig Focşani,
Râmnicu Sărat, Bacău és Buzău mellett,
egymáshoz viszonylag közel létesített
tranzittáborokba irányították. Itt a fog-
lyokat átvette a szovjet őröktől a
román hadsereg, majd nyilvántartásba
vétel után hazaengedték őket, illetve a
Magyarországot választókat a debre-
ceni gyűjtőtáborba szállították tovább.

Függetlenül attól, hogy a szovjet ha-
talmi rendszer melyik szatellitállamá-
ban telepedtek le, a hazatért foglyok
mindegyike egy teljesen megváltozott
világot talált maga körül. Az egykori
elhurcoltakat mindenütt gyanakodva
fogadták, megbélyegzett emberek let-
tek. Fogságuk ténye, abszurd módon,
a soha nem pontosított bűnösség álta-
lános vádját vetítette rájuk. A társada-
lomba való visszailleszkedésük ezért
csak felemás lehetett. 

A hazatértek közül sokan a táborban
szerzett betegségek miatt hamarosan
elhunytak. Mások egész hátralevő élet-
ükre kiható egészségügyi problémák-
kal küszködtek. Viszont ennél sokkal
nagyobb megpróbáltatást jelentett
minden egyes túlélő számára a lelki tra-
uma. A fogság éveinek beléjük vésődött
iszonyata: a folyamatos éhezés, az em-
bertelen munka, a rettenetesen hideg
orosz telek, a betegségek, a katasztro-
fális higiéniai körülmények, a fogolytár-
sak napi rendszerességű elvesztése és
az állandó, gyötrő honvágy emléke a
túlélőket is áldozatokká tették.

Érzékletesen ír erről visszaemléke-
zésében a Kolozsvárról 1944. október

12-én elhurcolt Bitay László, aki a csel-
jabinszki 102. számú láger foglyaként
11 hónapot töltött a Gupvi táborvilá-
gában: „Itthon még sokáig kísértettek
a lágerélmények. Éjszakánként gyak-
ran újraálmodtam az átélteket, s ilyen-
kor mindig csuromvizes párnán ébred-
tem fel. Sokáig azt hittem, ezek az
álmok okozzák éjszakai izzadásomat,
ám később, az álmok megszűntével
még mindig átizzadt párnán ébredtem.
Más, fogságból hazatértek ugyanezt a
jelenséget tapasztalták magukon. Úgy
látszik, a rendkívül leromlott fizikai ál-
lapotnak volt ez a következménye.
Hosszú hónapok teltek el, amíg végre
annyira összeszedtem magam, hogy
már nem reszkettem az élelemért, s az
evést nemcsak azért hagytam abba,
mert szégyelltem tovább enni, hanem
azért, mert tényleg jóllaktam.”

A KOLLEKTÍV EMLÉKEZET

A civilek elhurcolása és a málenkij
robot sokáig egész Kelet-Európában
tabutéma volt. A kommunizmus négy
évtizede alatt szovjet munkatáborok,
deportáltak egyszerűen nem léteztek.
A fogságra nyilvánosan emlékezni
vagy arról írni nem lehetett. A történ-
tek felejtésre lettek ítélve, és az 1989-
es rendszerváltások idejére szinte már
feledésbe is merültek. 

A kommunizmus bukása után vi-
szont lehetőség nyílt az addig legfel-
jebb titokban, az asztalfióknak írt me-
moárok publikálására. Az Erdélyből
málenkij robotra hurcolt magyar civi-
lek sorsát olyan művek idézik fel, mint
Kiss Jenő irodalmi értékkel bíró, Itha -
ka messze van. Vallomás helyett kró-
nika című kötete, amely az Erdélyi
Szépmíves Céh kiadásában jelent meg
Kolozsváron 1992-ben, vagy Szabó
György Kolozsvári deportáltak az Urál-
ban című visszaemlékezése, amelyet a
Komp-press, Korunk Baráti Társaság
adott ki, ugyancsak Kolozsváron 1994-
ben. Az erdélyi magyar lágerirodalom
gyöngyszemének mondható Ercsey
Gyula memoárja, amelyet Farkasok ár-
nyékában. Kolozsváriak a Gulágon
címmel az Erdélyi Múzeum-Egyesület
jelentetett meg Kolozsváron 2006-ban.
Az erdélyi szászok fogságát pedig el-
sőként Georg Weber nagy ívű kötete,
a Böhlau által 1995-ben Bécsben ki -
adott Die Deportation von Siebenbür-
ger Sachsen in die Sowjetunion 1945-
1949 [Az erdélyi szászok deportálása a
Szovjetunióba 1945–1949] mutatta be.

A visszaemlékezések közkinccsé té-
telével egy időben megkezdődött Er-
délyben is a málenkij robotra vonat-
kozó köztéri emlékművek állítása. Nap-
jainkig ebben nyilvánul meg legerőtel-
jesebben az évtizedekig elnyomott
kollektív emlékezet. Elsőként a bánsági
svábok elhurcolásának állítottak emlé-
ket a Temes megyei Bakóváron (rom.:
Bacova, ném.: Bacowa) még 1986-ban,
majd a kommunista rendszer bukása
után, 1995. október 14-én felavattak
egy nagyobb méretű emlékművet a tör-
ténteket leginkább megszenvedő Resi-
cabányán. A bánságihoz képest több -
éves késéssel a Szatmár-vidéki, jobbára
elmagyarosodott svábság deportálásá-
nak is emléket állítottak a Szatmár me-
gyei Szaniszlón 2013. október 6-án. 

A magyar civilek málenkij robotra
hurcolásához kapcsolódóan először a
tordai központi magyar temetőben
történt kopjafaállítás 1995-ben. Két év-
tizeddel később, 2014. október 4-én
már a 216 tordai magyar áldozat név-
sorát tartalmazó gránittömbökkel és
egy kétnyelvű emléktáblával kiegé-
szítve avatták újra az emlékművet.
Végül pedig néhány nappal később, a
málenkij robot hetvenedik évforduló-
ján, 2014. október 14-én avattak há-
romnyelvű emléktáblát a kolozsvári
Házsongárdi temetőben. 

Mindezek mellett a Szovjetunióba
hurcolt politikai foglyok és kényszer-
munkások emlékéve keretében 2016
folyamán Erdélyben az 1944–1945-ös
civil deportálások regionális, múzeumi
jellegű, állandó gyűjteményét tervezik
létrehozni, amelynek a Sapientia Erdé-
lyi Magyar Tudományegyetem Kolozs-
vári Karának épülete adna otthont.
Ebben a túlélők emléktárgyai, a fog-
lyok táborból hazahozott eszközei, ko-
rabeli dokumentumok, naplók, leve-
lek, fényképek és eddig ki nem adott
visszaemlékezések eredeti kéziratai
kapnak majd helyet. Ezzel egy időben
pedig dokumentumfilm készül az er-
délyi málenkij robotról. 

A társadalom kollektív emlékezeté-
nek fenntartásához azonban ezek még
korántsem elegendőek. Mégis remél-
hetőleg elindítanak egy olyan folyama-
tot, amely végre visszahozza a köztu-
datba közelmúltunknak ezt az éveken
át letagadott, agyonhallgatott, elfelej-
teni ítélt és szinte már el is felejtett fe-
jezetét.
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