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Elkobzott életek címmel vándorkonferen-
ciát szervez a Gulágra és Gupvira egy-
kor elhurcoltaknak emléket állítva a Fő-
városi Örmény Önkormányzat - mondta 
Esztergály Zsófia Zita, az önkormányzat 
elnöke pénteken Budapesten. A vándor-
konferencia két állomása október 11-én 
Budapest, majd november 6-án az erdélyi 
Szamosújvár lesz.

A Gulág mindennapjait dolgozza fel 
egy vándorkonferencia

Emléket állít a Fővárosi Örmény Önkormányzat 
az elhurcoltak emlékére

Esztergály Zsófia Zita a saj-
tótájékoztatón kiemelte, a ma-
gyarországi örmények szívü-
kön viselik a magyar nemzet 
sorsát, és ez a konferencia le-
hetőséget ad arra is, hogy felku-
tassák a saját közösségükön be-
lül azokat, akik áldozatai voltak 
a kommunizmusnak.

Menczer Erzsébet, a Szovjet-
unióban Volt Magyar Politikai 
Foglyok és Kényszermunkások 
Szervezetének (Szorakész) el-
nöke, a konferencia védnöke a 

Gulág-emlékév keretében megrendezett 
konferencia kapcsán azt mondta, beszélni 
kell a Szovjetunióba ártatlanul elhurcolt 
több százezer ember sorsáról, és az elhall-
gatott történelemről, amelynek során több 
mint egymillió ember vesztette életét Ma-
gyarországon.

A becslések szerint nyolcszázezer ártat-
lanul meghurcolt emberről lehet beszélni, 
azonban a határon túli területekről is több tíz-
ezer embert küldtek a Gulágra (javítómun-
ka-táborok központi főparancsnoksága) és a 
Gupvira (hadifogoly- és internáltügyi főpa-
rancsnokság) ideológiai alapon - ismertette.

A Szorakész elnöke úgy fogalmazott, a 
rendszerváltás óta „nem nagyon volt di-
vat” beszélni az áldozatokról, a történe-
lem ezen szakaszáról, hiszen a tettesek 
utódai itt vannak közöttünk.

Hozzátette: azzal, hogy kezdeményezé-
sére 2012-ben az Országgyűlés elfogadta, 

Több mint 200 ezer ember halt meg a kényszermunkatábo-
rokban  (Fotó: magyarokagulagon.hu)
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hogy minden év november 
25-e legyen a Szovjetunióba 
elhurcolt magyar politikai 
rabok és kényszermunkás-
ok emléknapja, olyan utat 
nyitottak meg a magyar va-
lós történelem feltárásában, 
amiből nincs visszaút.

Menczer Erzsébet azt 
mondta, a 2010 utáni kor-
mány helyesen és érzéke-
nyen ismerte fel, hogy a ket-
tős mércét akkor lehet Ma-
gyarországon lebontani, ha az „izmusok” 
áldozatait azonosképpen becsüljük meg, és 
azonos módon emlékezünk meg róluk.

Kiemelte, a kormánydöntés értelmében 
a Gulág-emlékév (2015. január 1. - 2017. 
február 25.) számos lehetőséget ad min-
denki számára, hogy maradandó értéket 
hozzon létre, továbbá beszélni lehet egy 
agyonhallgatott történelmi időszakról.

A Szorakész célja az is, hogy a nemzetisé-
gek, a kisebbségben élők is kutassák a múlt-
jukat, hiszen annak a nemzetnek, amely 
nem ismeri a saját gyökereit, múltját, nem 
lesz jelene és nem tudja építeni jövőjét - 
mondta Menczer Erzsébet, hozzátéve, ebbe 
az értékrendbe jól illeszkedik az örmény 

önkormányzat által rendezen-
dő vándorkonferencia.

A rendezvény az 1944 őszé-
től a Szovjetunió által működ-
tetett táborokba hurcolt ma-
gyarországi és erdélyi ma-
gyar civilek többéves rabságá-
val, a fogolyélet mindennap-
jaival, a túlélők szabadulásá-
nak körülményeivel foglalko-
zik. Az előadók rávilágítanak 
arra, hogy a szovjet rezsim ho-
gyan vezette félre az emberek 

százezreit, tette kilátástalanná a fogságra és 
munkatáborra ítéltek és családjuk életét.

Esztergály Zsófia Zita elmondta még, a 
konferencia anyagát az egyetemek meg-
kapják és e-könyv formátumban terjeszte-
ni is kívánják.

Murádin János Kristóf Gulág-kutató, 
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem oktatója előadásában elmondta, 
1944 őszén Erdély területéről több mint 
húszezer embert hurcoltak el a Gulágra, 
illetve Gupvi-táborokba, majd 1945 janu-
árjában további 70-100 ezer embert vit-
tek el Észak-Erdélyből, a Partiumból és 
Máramaros vidékéről.

MH/MTI – 2016. 10. 07. 

Vitéz Békei Koós Ottó

Menczer Erzsébet A budapesti konferencia résztvevői


