
szovjet fogság és különösen a pol-
gári lakosság jogtalan elhurcolása
a kommunizmus 1989-es buká-

sáig tabutémának számított minden
„baráti szocialista államban”. Pedig
igazi közép-európai történet ez, hiszen
a régió mindegyik országa megszen-
vedte a szovjet elhurcolásokat a máso-
dik világháború utolsó szakaszában.
A történelmi kontextusból adódóan a
németek voltak a legnagyobb szám-
ban szenvedő alanyai a történteknek,
de hasonlóképpen nagy arányban
estek fogságba lengyel és magyar civi-
lek is. A legfrissebb történészi kutatá-
sok már 800 000 főben állapítják meg
a második világháború idején szovjet
fogságba került magyarok számát. Ez
az akkori Magyarország 1941-es nép-
számlálási adatok szerint 14 683 323
főt kitevő összlakosságához mérten
hatalmas arány! Kijelenthető, hogy az
ország 11 364 839 magyar lakosából
1945 tavaszára minden tizennegyedik
ember szovjet fogságba került. Közü-
lük mintegy 250 ezer fő, azaz minden
harmadik-negyedik fogoly civil volt. Ta-
nulmányomban arra törekszem, hogy
a szovjet fogság nagy, kollektív trau-
májából bemutassam az Erdélyben tör-
ténteket. E vegyes lakosságú régióból
ugyan viszonylag kis számban hurcol-
tak el magyar civileket szovjet fog-
ságba, viszont az itteni magyar lakos-
ság lélekszámához viszonyítva a fog-
lyul ejtettek aránya követte az általá-
nos trendet.

ELŐZMÉNYEK

Az erdélyi magyar civilek fogságba hur-
colásának különleges, az általánostól el-
térő, mélyen gyökerező okai voltak.
Közvetlen előzményei visszanyúlnak a
második bécsi döntésig. Mint közis-
mert, az 1940. augusztus 30-án hozott
német–olasz határozat Erdély északi ré-
szét visszajuttatta Magyarországnak.
A visszacsatolt terület 43 492 km2-t tett
ki, lakossága pedig az 1941-es magyar
népszámlálás szerint 2 557 000 fő volt,
amelynek 52,1%-a magyar, 41,5%-a
román anyanyelvű volt. Az 1 380 000
magyar lakos mellett 1 057 000 román
és 44 ezer német élt a területen. 

A második bécsi döntés utáni hóna-
pokban a Dél-Erdélyben maradt mint -
egy 400 ezer magyar számottevő
része, kb. 100-150 ezer ember döntött
a határátlépésről önként vagy a román
hatóságok által kényszerítve, és tele-
pedett le többségében Észak-Erdély-
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Az 1989-es rendszerváltást követŒen a társadalomban már csak 
búvópatakszerıen élt tovább az egykori szovjet fogság emléke, s az
1990-es évek nagy társadalmi és gazdasági változásai háttérbe szo-
rították az addig amúgy is agyonhallgatott múltat. Napjainkra már
felnŒtt egy olyan új generáció, amelynek jóformán semmilyen kap-
csolata nincs a közelmúlt e félárnyékban rekedt szegmensével. Ezt
érzékelve a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári
Kara nagyszabású projektek megvalósításába kezdett. Ennek fŒ célja
a szovjet fogság tényének visszaemelése az erdélyi magyarság és a
még megmaradt kisszámú romániai szász és sváb közösség kollektív
emlékezetébe. A hagyományos történészi munka mellett kísérletet
tettünk a szovjet fogság megmaradt tárgyi emlékanyagának össze-
gyıjtésére is. Cikkünk illusztrációi e kollektív tragédia emléktárgyaiból
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karán lét-
rehozott különleges, múzeumi jellegı gyıjteménybŒl származnak.

Bitay László rézdrótból készített,
B L monogramos „kitüntetései”,
fogolymunka: cseljabinszki 
102. sz. láger, 19454 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™
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Erdélyi magyar
civilek elhurcolása



ben. E nagymértékű migráció később
ugyan jelentősen enyhült, de a Romá-
niából Magyarország területére mene-
kült magyarok száma 1944 februárjáig
összességében elérte a 200 ezer főt a
Romániából Magyarország te rületére
menekülő magyarok száma. Ugyanak-
kor hasonló számú román ember
hagyta el Észak-Erdélyt, főleg állami
tisztviselők és családjaik. Ez a jelentős
népmozgás oda vezetett, hogy Erdély-
ben megváltoztak a hagyományos et-
nikai vidékek, és felerősödött a ma-
gyar–román ellentét.

A magyar lakosság zömében az anya -
országhoz visszakerült Észak-Erdély-
ben összpontosult, ahol 1944-re már
mintegy 1 580 000 magyar élt, míg a
Romániánál rekedt Dél-Erdélyben alig
200 ezer magyar maradt. Ugyanakkor
Észak-Erdélyben továbbra is jelentős
számú, mintegy 850 ezer fős román ki-
sebbség élt. A két állam által kisebbségi
kérdésekben 1940 őszétől követett köl-
csönösségi politika pedig még inkább
felszította a nemzetiségi gyűlöletet.
1944 őszén, a Vörös Hadsereg erdélyi
megjelenésekor a robbanásig feszült
helyzet – egyebek mellett – a magyar
polgári lakosság elhurcolásában, illetve
az abban való helyi román segédkezés-
ben nyilvánult meg.

A FOGLYUL EJTÉSEK KÖRÜLMÉNYEI

Románia 1944. augusztus 23-án átállt
a szövetségesek oldalára, míg Magyar-

ország folytatta az előrenyomuló
Vörös Hadsereggel szembeni kilátás-
talan harcot. Ez felbőszítette a szovjet
felső vezetést, amely a védtelen erdé-
lyi magyar polgári lakosságon állt
bosszút. Ugyanakkor az addig lap-
pangó magyar–román ellentétek is
nyílt etnikai konfliktussá váltak Er-
délyben. A lakosság területi megosz-
lása pedig oda vezetett, hogy az erdé-

lyi magyarok ellen elkövetett atrocitá-
sok és a szovjetek általi elhurcolások
is zömében Észak-Erdély magyarságát
érintették.

A Sănătescu tábornok vezetésével
megalakult új román kormány augusz-
tus 30-án ultimátumban szólította fel
a magyar kormányt Észak-Erdély ön-
kéntes kiürítésére. A román légierő
még aznap támadást intézett Kecske-
mét, Cegléd, Albertirsa, Nagyvárad és
Szászrégen ellen. Augusztus 25. és
szeptember 3. között pedig reguláris
román csapatok többször behatoltak
magyar területekre, és rajtaütöttek Úz-
völgy, Csíkszereda, Ilyefalva, Sepsi-
szentgyörgy, Előpatak, Nagyajta, Mik-
lósvár, Köpec, Barót, Felsőrákos, Szé-
kelyzsombor, valamint Marosvásárhely
védtelen magyar lakosságán. 

Válaszképpen a magyar katonai ve-
zetés szeptember 1-jén elrendelte
Észak-Erdélyben az aktív határvédel-
met, és ugyanazon a napon az újon-
nan felállított 2. magyar hadsereg a Fő-
vezérségtől parancsot kapott a Dél-Er-
dély elleni támadásra. A végül 1944.
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Szovjet bevonulás Kolozsvárra: a húsárugyár
vezetŒsége a Szövetséges EllenŒrzŒ Bizottság

két orosz és egy angol tisztjével 1944 Œszén. 
Az ülŒ sorban balról a második Murádin Márton,

a húsárugyár tulajdonosa, jobbról a második
Bergmann fŒkönyvelŒ. Az álló sorban balról 

a harmadik Török Miklós, a húsárugyár
résztulajdonosa.

A szovjet bevonulás utáni új
körülményekhez alkalmazkodás jelképe: 

a Kolozsváron 1945-ben kiadott, 
dr. Balló Endre által szerkesztett 

Magyar–orosz zsebkönyv. Magyar–orosz
szótár és mindennapi kifejezések.
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szeptember 5-én meginduló magyar–
német támadás kezdeti sikerek után,
szeptember 8-án Nagyenyed hatá -
rában megtorpant. Miriszlónál és Nyír-
mezőnél ugyanis a gyengén felszerelt
magyar csapatok szembetalálkoztak a
szovjet 6. gárda-harckocsihadsereg és
a 27. hadsereg többszörös erőfölény-
ben lévő páncélos alakulataival. A ma-
gyar hadvezetés elrendelte a visszavo-
nulást Tordáig, ahol 1944. szeptember
12-től a város október 6-i és a kör-
nyező védőállások október 8-i feladá-
sáig német katonai segédlettel sikerrel
állította meg a szovjet–román előre-
nyomulást. A 10 000 fős magyar vesz-
teségnek viszonylag kis részét, mind-
össze egynegyedét tette ki a hadifog-
lyok száma: alig 2500 honvéd esett
szovjet fogságba.

Magukat a szovjeteket is meglepte,
hogy ilyen kevés magyar katonát sike-
rült foglyul ejteniük. Ez ugyanis távol-
ról sem volt elegendő ahhoz, hogy a
helyi katonai parancsnokok Moszkvá-
ban megindokolhassák a 2. Ukrán
Front erőinek majdnem egy hónapos
feltartóztatását. Ezért Rogyion Jakov-
levics Malinovszkij marsall, a 2. Ukrán
Front parancsnoka arra utasította ka-
tonáit, hogy helyi magyar civil férfiak-
kal pótolják ki a hiányzó létszámot.
Ennek megfelelően Észak-Erdélyben
1944 szeptember–októberében a Vö -

rös Hadsereg minimum 20 000, de in-
kább 30 000 foglyul ejtett civil magyar
férfival egészítette ki hadifoglyainak
számát. Legnagyobb arányban a tordai
csata körzetéből vittek el embereket.
Csak Tordáról több mint 700, a kör-
nyékbeli falvakból (Aranyosegerbegy,
Tordaszentmihály, Aranyospolyán, Bá-
gyon, Kövend, Tordatúr stb.) pedig
újabb 200-300 magyar fiút és férfit
hurcoltak el zömmel október 6. és 10.
között, de az ezt követő napokban is. 

Sokszor a dél-erdélyi román katonai
és polgári hatóságok segítették a fog-
lyul ejtéseket, a magyar fiatalokat
gyakran ők kötelezték jelentkezésre a
tordai rendőrségen vagy a vidéki
csend őrőrsökön, majd adták át őket a
szovjeteknek. A román csendőrség
egészen 1944. december elejéig foly-
tatta a Torda környéki falvak magyar
férfilakosságának internálását. Többü-
ket a korábban Székelyföldről a román
hatóságok által a barcaföldvári tá-
borba hurcolt mintegy 5-6000 magyar
civil férfi egy részével együtt később
átadták a szovjet hadseregnek, s orosz
hadifogságba kerültek. 

Ahogy a front Tordától északra át-
lépte a magyar–román határt, a fog-
lyul ejtések folyamata az első közeli
nagyvárosban, az október 11-én bir-
tokba vett Kolozsváron csúcsosodott
ki. Erről a településről hurcolták el a

legtöbb magyar polgári lakost a régió-
ban, sokszor román szomszédok köz-
reműködésével. Október 12. és 15. kö-
zött, mindössze négy nap alatt 5000
civil magyar embert érintett ez az
akció. A Kolozsvárt övező falvakból
(Pusztacsán, Ajton, Kolozs, György-
falva, Kisbács stb.) pedig újabb majd-
nem 1000 magyar férfit vittek el. 

AZ ELHURCOLÁSOK SZAKASZAI

A polgári lakosság szovjet elhurcolása
Erdélyben két nagyobb hullámban zaj-
lott le. Az első közvetlenül a harcok vé-
geztével, jóformán a magyar katonák
hadifogságba ejtésével egy időben kö-
vetkezett be. Ez az akció csak magya-
rokat érintett.

Nem telt el azonban sok idő, és
1945 januárjában már a német nemze-
tiségű polgári lakosságra is sor került.
A bánsági, partiumi és belső-erdélyi
szász és sváb közösségeket mondhatni
megtizedelve sok esetben egész csalá-
dokat hurcoltak el a szovjet táborvi-
lágba. A minden német származású
emberben fasisztát látó szovjet kato-
nai vezetés nem válogatott: nőket és
férfiakat egyaránt fogságba vetettek.
A nemzetiségi hovatartozás megállapí-
tásánál – az egyének identitásától füg-
getlenül – a különböző területekre ki-
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A 23 évesen Kolozsvárról elhurcolt és 
a szovjet fogságban vérhasban elhunyt

Papp Lajos 1940-ben készült református
kollégiumi érettségi fényképe. Fog lyul

ejtésekor a Ferenc József Tudomány egye -
tem történelem szakos hallgatója volt.
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Kelemen István 22 éves kolozsvári
civil fogoly lágerfényképe. 

A kopejszki 204. sz. lágerben 1948
júliusában készült propagandafotó.
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Az alig 16 évesen légoltalmi óvóhelyrŒl 
elhurcolt Kovács Károly, a Kolozsvári 

Református Kollégium diákja. 
A felvétel néhány héttel foglyul ejtése

elŒtt készült Kolozsváron. 



adott fogolylétszámra vonatkozó köz-
ponti utasítás volt mérvadó. Ez szá-
mos visszaéléshez vezetett. Több eset-
ben is előfordult, hogy egy-egy telepü-
lésen, ha nem találtak elég német
nemzetiségű lakost, a családnevekből
kiindulva előbb a németes nevű ma-
gyarokat hurcolták el, majd ha ez sem
volt elég az előírt mennyiség össze-
gyűjtéséhez, akkor már teljesen ma-
gyar nevűeket, sőt olykor románokat
is elvittek. Ez történt többek között a
Nagykárolyhoz közeli Szaniszlón is. 

Az erdélyi németek deportálása
gyors ütemben, alig egy hét alatt,
1945. január 10. és 16. között zajlott
le. E rövid, jól szervezett akció kereté-
ben a romániai németség munkaképes
részét gyakorlatilag szinte maradékta-
lanul összegyűjtötték és a Szovjetunió -
ba hurcolták. A különböző becslések
szerint 70, 75, 81 ezer lehetett a fog-
lyul ejtettek összesített száma. Ebből
mintegy 35-45 ezer fő a bánsági svá-
bok közül, 26 ezer ember az erdélyi
szászok közül és végül kb. 5-10 ezer fo-
goly a szatmári svábok közül került ki.
Elsősorban ez utóbbiak között több
ezer „német származásúnak” nyilvání-
tott magyar is volt.

Összességében tehát elmondható,
hogy a két elhurcolási hullámban leg-
alább 30 ezer, de akár valamivel több
erdélyi magyar kerülhetett civilként
szovjet fogságba 1944 őszén, illetve
1945 januárjában.

A Székelyföld 1944. szeptemberi
tervszerű kiürítése és az azt lehetővé
tevő tordai feltartóztató ütközet meg-
határozta az erdélyi magyar polgári la-
kosság elhurcolásának ütemét és föld-
rajzi kiterjedését. A Székelyföldön, ahol
viszonylag gyorsan vonult át a Vörös
Hadsereg, kevesebb foglyot ejtettek.
1944. szeptember első felében Három-
széken és a Csíki-medencében össze-
sen kb. 3000 magyar fiút és férfit hur-
coltak szovjet fogságba Kézdivásárhely,
Csíkszentmárton, Csíkszentkirály, Csík-
szereda környékéről. Majd ahogy a ma-
gyar katonai ellenállás megerősödött
a Felső-Maros-áttörés környékén a sza-
lárd-palotailvai, valamint a görgény-
üvegcsűri elhárító csaták után, szep-
tember közepén legalább 4000 magyar
civil férfit ejtettek foglyul a szovjet ka-
tonai egységek elsősorban a harcok
során bevett Gyergyószentmiklós, il-
letve Görgényszentimre, Görgényüveg-
csűr, Magyaró és Marosvécs körzetéből. 

A legnagyobb mértékű civil elhur-
colásokra azonban Erdély közepén,
Torda és Kolozsvár környékén került

sor. A Tordánál erőltetett áttörési kí-
sérletekben kb. 13 ezer szovjet és több
ezer román katona halt meg vagy tűnt
el. A katonai kudarcért a szovjet veze-
tés a környék védtelen magyar polgári
lakosságán vett elégtételt. 

A szovjet fogolyszedési razziák ezt
követően 1944. október közepén kiter-
jedtek Észak-Erdély északi és nyugati
területeire is. Október 11. és 25. között
a magyar–német alakulatok kisebb ha-
logató harcokat folytatva visszavonul-
tak a trianoni határig. A szovjetek csak
ott ejtettek polgári foglyokat, ahol ki-
sebb ellenlökésekbe, feltartóztató ellen-
állásba ütköztek és a környéken ma-
gyar nemzetiségű lakosság élt. Így a
Szamos völgyében, Bonchida és Dés
környékén, valamint a Sajó völgyében,
Szeretfalva és Beszterce vidékén ismét
elhurcoltak magyar embereket. Erdély
északnyugati területein, a dombvidék-

ről az alföldre vezető kijáratoknál októ-
ber 18–21. között vívott kisebb utóvéd-
harcok után Varsolc, Szilágysomlyó, Szi-
lágynagyfalu, Sarmaság, de Nagysom-
kút és Nagybánya vidékén is magyar ci-
vileket ejtettek foglyul. Az október
25-re egész Észak-Erdélyt megszálló
szovjet és román katonai alakulatok
még több napon át, november elejéig
folytatták a polgári lakosság begyűjté-
sét, és összesen mintegy 6000 magyar
civil férfit hurcoltak el. 

Az 1944. őszi erdélyi foglyul ejtések
a magyar lakosság soraiból szinte ki-
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Kovács János és Bérces Albert kolozsvári civil

foglyok magyar katonaruhába öltöztetve 
a nyikolajevi (ma: Mikolajiv – Ukrajna)

fogolytábor udvarán, 1948 körül készült 
propagandafelvételen.
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zárólag férfiakat érintettek. A román
katonai vezetés ugyanis úgy tájékoz-
tatta Malinovszkij marsallt, hogy
Észak-Erdélyben a Magyar Királyi Hon-
védség helyben mozgósítva nagyszá -
mú, civilnek öltözött honvédet hagyott
hátra a szovjet frontvonal mögötti te-
rületeken végrehajtandó partizántevé-
kenység céljából. Ebből annyi volt igaz,
hogy főleg a székely határőr alakula-
tokban szolgálók, de a 2. magyar had-
sereg katonái közül is többen, zömmel
Kolozsvár, Nagyvárad és Nagykároly
környékéről származó honvédek, ami-

kor a front átvonult szülő-, illetve la-
kóhelyük vidékén – gyakran közvetlen
feletteseik jóváhagyásával –, elhagyták
egységeiket, és hazatértek családjuk
védelmére.

Segítette az elhurcolásokat, hogy a
bukaresti román politikai vezetés át-
adta a „legveszélyesebb magyar fa-
siszta elemek” névsorát a Vörös Had-
sereg helyi parancsnokságának. A Bu-
karestben összeállított listán olyan
észak-erdélyi magyar értelmiségiek
neve is fel volt tüntetve, akik a „kicsi
magyar világ” négy éve alatt politikai
szerepet vállaltak. 

A frontátvonulás után a szovjet had-
vezetés által „biztonsági okokból” ösz-
szegyűjtetett észak-erdélyi magyar fér-
fiak, függetlenül attól, hogy azelőtt ka-
tonák voltak-e vagy sem, mind civil-
ként kerültek fogságba. Életkoruk
14-től 70 évig terjedt, többségük azon-
ban elhurcolásakor 20. és 40. életéve
között járt.

A SZOVJET LÁGEREKBEN

Az elfogott erdélyi magyarokat vas-
úton, marhavagonokba tuszkolva két
útvonalon vitték ki a Szovjetunióba.
A Székelyföldön, illetve a Tordán és Ko-
lozsváron, valamint a környékbeli fal-
vakban elfogott magyar férfiakat Bras-
sóban gyűjtötték össze, a város északi
határában lévő, Méhkertek nevű sík te-
rületen, a csendőrkaszárnya szom-
szédságában még a németek által épí-
tett lágerben. Hamarosan továbbszál-
lították őket Délkelet-Európa legna-
gyobb gyűjtőtáborába, Focşaniba.
Innen Iaşi érintésével a szerelvények
az unghenii határátkelőn keresztül ju-
tottak ki a Szovjetunióba. A másik –
közvetlenebb – kiszállítási útvonal,
amelyen a Partium vidékén elfogott
embereket vitték a szovjet fogolytábo-
rokba, Máramarosszigeten keresztül
vezetett.

Az erdélyi magyar foglyok a GUPVI
12 táborába és az azokhoz tartozó 72
altáborba kerültek. Legtöbben az Urál
hegység déli lábainál, Magnyitogorszk,
Cseljabinszk, Asa és Ufa környékén ta-
lálható erdei lágerekbe jutottak. Né-
hány foglyot az Azovi-tenger melletti
Taganrogba irányítottak. Másokat uk-
rajnai munkatáborokba, elsősorban
Nyikolajevbe vagy a Donyeck-medence
szénbányáiba szállítottak. De volt, aki
a Krím-félsziget nagy kikötővárosai,
Szevasztopol, Szimferopol vagy Feodo-
szija munkatáboraiba került. 

A foglyok közül igen sokan meghal-
tak. A tömeges pusztulásnak számos
oka volt: a rossz munkakörülmények
és az ingyenes munkaerőnek tekintett
foglyok túlzott fizikai megterhelése
mellett főleg a rendkívül zord orosz
telek és az elégtelen táplálkozás miatt
terjedő járványos betegségek tizedel-
ték meg a foglyok sorait.

Összességében az 1944 őszén elhur-
colt erdélyi magyarok majdnem egy-
harmada, mintegy 5000-6500 fogoly
pusztulhatott el a többéves fogságban.
Az 1945 januárjában „német szárma-
zásúként” elhurcolt magyarok közül is
több százan váltak a GUPVI szörnyű lá-
gerrendszerének áldozataivá.

SZABADULÁS A FOGSÁGBÓL

A szabadon engedés ritmusát a Szov-
jetunió gazdasági igényei szabták meg.
Legkorábban azon kevesek jöhettek
haza, akik sikeresen megszöktek még
a kiszállítás idején, 1944-ben. Arányuk
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azonban a hazatérők alig 5-7%-át tette
ki. Ezt követte azon foglyok hazaenge-
dése, akik 1945 tavaszára fizikailag
annyira legyengültek, hogy a szovjetek
számára hasznavehetetlennek minő-
sültek. Az összes hazatérő mintegy
20%-a így érkezett haza 1945 késő nya-
rán, kora őszén.

A foglyok túlnyomó többsége, min-
tegy 60%-a a békeszerződés aláírása és
a kommunista hatalom itthoni beren-
dezkedése után, 1948 nyári, őszi hó-
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A fogoly mindig kötelezŒen
jó egészségi állapota
Kedves jó szüleim! Pár sorom-
mal tudatom, hogy hála a jó Is-
tennek, még élek, egészséges
vagyok, amit mindnyájuknak vi-
szont kívánok. 

(Kelemen István szüleinek 
Kolozsvárra írt tábori levelezŒ-

lapjából, 1947. február 12, 
Magnyitogorszk, 1080-as láger)

' ' '
Édes szüleim! Hála Istennek jól
vagyok és nagyon sokat gondo-
lok haza. […] Ne aggódjanak,
mert élek és jól megy sorom. 

(Ercsey Gyula szüleinek 
Tordatúrra, 1946. március 3.

Asa, 130-as láger)

A honvágy kifejezése
Talán jövŒben én is otthon le-
szek. Nagyon fáj a lelkem, hogy
nem lehetek már én is otthon.
A jó Isten talán ezt is megadja. 
(Kelemen István szüleinek Ko-
lozsvárra, 1948. december 14.
Magnyitogorszk, 1079-es láger)

' ' '
Immár a harmadik karácsony kö-
zeledik, amit idegenben kell el-
töltenem. Közeledik a harmadik
nagy Ünnep, és még mindig
nem írhatom „megyek haza”.
Sajnos nem tudom mikor lesz
ez. EgyelŒre még csak a remény
van meg. Táplálja bennem a re-
ményt az a tudat, hogy mind-
nyájan otthon vannak.

(Ercsey Gyula szüleinek 
Tordatúrra, 1946. december 1.

Asa, 319/1-es láger)

Az otthon maradt 
családtagok és barátok
felŒli érdeklŒdés
Ilukával mi van? Emleget-e so -
kat engemet? Eszébe jut-e,
hogy valahol messze az Œ báty -
ja sokat gondol reá?

(Ercsey Gyula szüleinek 
Tordatúrra, 1946. december 1.

Asa, 319/1-es láger)
' ' '

ElsŒ lapom az új évben hiszem,
hogy egészségben talál mind-

nyájatokat, én hála Istennek jól
vagyok. Nagyon megnyugtatott
az értesítésed, hogy a minden-
napitok elŒkerül. […] Sanyika jól
megnŒhetett, készül már az is-
kolába! Jancsika óvódába kéne
menjen – nem gondolod? – Ki-
csimama (sic!) sokat küszködik
velük? Add át kézcsókomat és
legjobb kívánságom[at] a neve-
napja alkalmából. Potyinak is kö-
szönöm a lapját, de jó hogy
együtt vagytok! RezsŒtŒl, a Ká-
roly fiától is kaptam egy lapot.
Karcsiról [fogoly a Szovjetunió-
ban] semmit sem tudnak. Ha al-
kalma van, üdvözöld nevemben
Erzsiéket, Rózáékat és a régeni-
eket [Szászrégen, ma Reghin],
JenŒéket, Giziéket szintén.

(Kerekes Sándor feleségének
Kolozsvárra, 1948. január 12.

Magnyitogorszk, 7605-ös láger)

A ritkán érkezŒ otthoni 
válaszlevelek miatti panasz
Drága szüleim! Januárban ka-
pott utolsó levelük óta sajnos
nem volt alkalmam írni. Amint
látják, címem is megváltozott,
és az új helyemmel kissé köze-
lebb kerültem a hazámhoz. Még
mindig nem tudom megérteni
és rejtély elŒttem, miért nem írt
Anyuka is egy pár sort már ne -
kem, hiszen közel négy éve jöt-
tem el otthonról. Írjanak gyak-
rabban. Ilu nagymama, Anyu,
mindnyájan írjanak. Én más hely -
zetben vagyok, és jól esik egy
pár otthoni sort olvasni.

(Ercsey Gyula szüleinek 
Tordatúrra, 1948. február 14,

Beloreck, 7775-ös láger)
' ' '

Nem tudom, mi lehet az oka,
hogy én már egy éve nem kapok
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levelet maguktól, én lehet meg-
érdemlem, hogy ne írjanak, de
arra kérem legalább évente csak
egyet. Tudom, hogy a jólétbe[n]
megfeledkeztek rólam, mert aki
szabad, az nem fogoly, annak
jobban megy, az megfeledkezik
a testvérrŒl, mint ahogy énró-
lam megfeledkeztek testvéreim,
bátyám, húgaim, az apám. De
tudom, édesanyám, ha még
életbe[n] van, még ön néha
könnyet hullat értem. […] Bezá-
rom soraimat. Isten magukkal.
Gyermekük: Imre

(Ráduly Imre szüleinek 
Kézdiszentlélekre írt utolsó 

levele, 1950. augusztus 7.
7062/4-es láger)

Ünnepi jókívánságok 
A messze távolból bár késŒn
megy e levél,
De Karácsonyra küldöm hozzád
szívemnek melegét.
Bár nem láttok engem, de ott
vagyok veletek,

Együtt dicsŒítjük azt, ki ma szü-
letett.
Ne aggódj értem, drága jó
Anyám,
Hisz fiad hazatér nemsokára tán,
S akkor téged forrón szívére ölel
Fiui szeretet minden melegével.

Boldog Karácsonyt és újévet,
egyben kellemes névnapokat kí-
vánok neked. Szeretettel ölel és
csókol Jancsi

(Forrai János édesanyjának 
Kolozsvárra, 1946. december 25.

48-as csenci láger)
' ' '

Habár utólagosan is kívánok bol-
dog új évet, amelyben én is talán
hazaérkezem ha a jóisten meg-
engedi. […] Drága jó Anyukám,
tudom, sokat aggódik értem, ké -
rem, legyen türelemmel és meg-
nyugvással, talán nemsokára én
is otthon leszek, ígérem, hogy
még jobban ügyelek az egészsé-
gemre, hogy ilyen jó erŒben lát-
hassuk viszont egymást.

(Kelemen István szüleinek
Kolozsvárra, 1948. január 20.

Magnyitogorszk, 
1080-as láger)

A közeli hazatérésben való
reménykedés
Hála Istennek még egészséges
vagyok és várom a mielŒbbi ha-
zatérést. Addig is mindnyájukra
sokat gondolok. Anyuka ne búsúl-
jon, nemsokára látni fogja nagyra
nŒtt és rég nem látott fiát.

(Ercsey Gyula szüleinek
Tordatúrra, 1947. június 30, 

Beloreck, 7777-es láger)

' ' '
Valikám, reménykedve várom a
napok múlását, amelyek egyike
a szabadulást, másik a várva-
várt találkozásunkat hozza. Ha
e hosszú útról hazatérek, nem
kívánok utazni, de ha valahova
megyek, úgy Titeket is viszlek.
Mond meg a fiúknak, hogy ké-
szüljenek! Szeretnék már Kicsi-
mamánál [sic!] a meleg szobá-
ban mesélni – bizonyára érde-
kelne.

(Kerekes Sándor feleségének
Kolozsvárra, 1948. február 4.

Magnyitogorszk, 
7605-ös láger)
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napjaiban térhetett vissza. Az utolsó
nagy fogolytranszport 1949 októberé-
ben érkezett Erdélybe, a hazatérők
mintegy 7%-át hozva vissza.

A még ezután is kint maradók azon-
ban már csak szórványosan érkeztek
vissza 1950 és 1953 között. Ők a túl-
élők 6%-át tették ki. 

A hazatérők közül többen a tábo-
rokban szerzett betegségek miatt sza-
badulásukat követően hamarosan
meghaltak. De a többieknek is egész
életükre rányomta bélyegét a fogság
traumája. „Itthon még sokáig kísértet-
tek a lágerélmények” – írja visszaemlé-
kezésében Bitay László 1945 szeptem-
berében hazatért kolozsvári civil fo-
goly. „Éjszakánként gyakran újrálmod-
tam az átélteket, s ilyenkor mindig
csuromvizes párnán ébredtem fel. So-
káig azt hittem, ezek az álmok okozzák
éjszakai izzadásomat, ám később, az
álmok megszűntével még mindig átiz-

zadt párnán ébredtem. Más, fogságból
hazatértek ugyanezt a jelenséget ta-
pasztalták magukon. […] Hosszú hó-
napok teltek el, amíg végre annyira ösz-
szeszedtem magam, hogy már nem
reszkettem az élelemért s az evést nem-
csak azért hagytam abba, mert szé-
gyelltem tovább enni, hanem azért,
mert tényleg jóllaktam.” 

A hazatérő foglyok egy teljesen
megváltozott világot találtak maguk
körül. A kommunista rendszer ellen-
szenvvel viseltetett irányukban, meg-
bélyegzett emberek lettek. A velük tör-
téntekről évtizedekig nem beszélhet-
tek. A kommunizmus negyven éve
alatt Romániában a szovjet fogságról
írni, arra nyilvánosan emlékezni, de
még csak róla beszélni sem lehetett.

Az 1989-es rendszerváltás után el-
telt évtizedekben csak lassan épül visz-
sza a köztudatba e kollektív tragédia
emléke. Elsőként visszaemlékezések
láttak napvilágot, majd a történésztár-
sadalom fokozatos nyitásával interjú-
kötetek, szakkönyvek, tanulmányok je-
lentek meg. A kilencvenes évek köze-
pétől pedig már emlékművek figyel-
meztetnek a történtekre Resicán,

Bakóváron, Tordán, Szaniszlón és
2016-tól – a Szovjetunióba hurcolt po-
litikai foglyok és kényszermunkások
emlékéve keretében – immár a ma-
gyarság panteonjában, a kolozsvári há-
zsongárdi temetőben is.

A FOGSÁG TÁRGYI EMLÉKEI

Nincs autentikusabb forrása egy törté-
nelmi eseménynek, mint az azzal kap-
csolatos tárgyi emlékek. A történettu-
domány általában a levéltári anyago-
kat tekinti primer forrásoknak, vi-
szont a különböző írott jelentések,
archívumban őrzött visszaemlékezé-
sek és más levéltári dokumentumok
sok esetben bizonyos céllal íródtak,
vagy éppen valamilyen ideológia által
megkövetelt gondolatot tükröznek.
Olykor a szerző vagy az iratot előállító
személy önkontrollja is érvényesül, s
fontos információk, adatok maradnak
ki tudatosan a levéltári anyagból. 

Nem így van ez a tárgyi emlékek ese-
tében! Azok rögzült valósága, nemesen
egyszerű, de annál hatásosabb üzenet-
hordozó jellege állandó és stabil táma-
sza a történésznek a múlt feltárásában.
Ezért van nagy jelentősége olyan mú-
zeumi gyűjtemények létrehozásának,
amelyek egy-egy vitatottabb vagy keve-
set kutatott, már-már elfelejtett múlt-
beli történést hoznak „megfogható”
közelségbe. Különösen igaz ez azokra
az eseményekre, amelyeket hosszú
időn át nem volt szabad kutatni.

A Kelet-Európát majd fél évszáza-
don át meghatározó kommunista rend-
szer számos ilyen elhallgatott, letaga-
dott, háttérbe szorított történelmi
tényt hagyott maga után. Ilyen a rend-
szerrel szembeni ellenállási mozgal-
mak valós története, ilyenek a mező-
gazdaság erőszakos téeszesítésének
szociális hatásai, a kommunista párton
belüli tisztogatások és politikai leszá-
molások kulisszatitkai vagy az olyan
kollektív traumák, mint a polgári lakos-
ság szovjet kényszermunkára hurco-
lása a második világháború végén.

A szovjet fogság emléktárgyaiból a
Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem Kolozsvári Karán létrehozott
muzeális jellegű gyűjtemény másfél év-
tizedes kutatás eredményeként jött
létre. Mivel Kolozsvárról vitték el a leg-
több magyar civilt Erdélyben, a kiállí-
tás kiemelten kezeli a kolozsvári elhur-
colásokat. Emellett azonban a tárlat
keretében helyet kaptak a német pol-
gári lakosság fogságából származó
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anyagok
és a hadifogságot
érzékeltető tárgyak is. 
A gyűjtemény anyagát képező
csajkák, tábori levelezőlapok nem csu-
pán tömegtermékek, hanem a beléjük
vésett vagy rájuk írt szövegek nyomán
egyedi, igen értékes és érdekes törté-
nelmi kordokumentumok.

A lágerből hazahozott használati
tárgyak a fogolytáborok mindennapi
életének legautentikusabb mementói.
Jó részük egyedi vésett feliratozással
van ellátva, ami pontos utalást ad tu-
lajdonosának kilétére és a fogság hely-
színére vonatkozóan. A foglyok ál-
landó honvágyát mutatja, hogy több
tárgyon is megjelenik a magyar állami
koronás címer. Az étkezéssel kapcsola-
tos használati tárgyak, kulacsok, csaj-
kák, kések, villák, kanalak anyaga kizá-
rólag alumínium. A muzeális gyűjte-
mény külön érdekessége,
hogy egyes darab -

jai a fogolytáborban készültek, egy-egy
ügyesebb kezű fogoly munkájaként,
aki vagy saját eszközigényét elégítette
ki, vagy plusz élelemadagért cserélte
el valamelyik fogolytársával, és ezáltal
mintegy „a túlélés eszközeként” hasz-
nálta. 

Egy másik csoportot alkotnak a
mun ka eszközök: bányászlámpák, kar-
bidlámpák, katonai kis ásók stb., ame-
lyek egy részén ugyancsak vésett fel-
iratok, monogramok találhatók.

Minden fogoly számára meghatá-
rozó volt a szovjet fogságban eltöltött
idő, amely egész további életére kiha-
tott. Ez már a fogság idején tudatosult

az emberekben, és ezért, aki te-
hette, megpróbált valamilyen

egyedi emléktárgyat készí-
teni vagy ilyenre szert tenni
a lágerben. A fogolytáborok

puritán, eszközszegény
környezete azonban nem

tette ezt könnyen lehe-
tővé. Ezért nagyon

kevés szuvenír ké-
szült, és azoknak is
csak töredéke ju-

tott haza a foglyokkal. Ezek az egyedi
darabok talán a legértékesebb részei a
gyűjteménynek. Különösen szépen
megmunkált, alumíniumból vagy fá ból
készített dohányszelencék, a tábori
zsargonban „mahorkás dobozok”, ciga-
rettaszipka, tükrös piperedobozka, vé-
kony rézdrótból sodort, egyedi kivite-
lezésű „kitüntetések”, almafából fara-
gott, a Kamakurai Dajbutszut (Budd-
hát) ábrázoló feliratos féldomború
plakett, kézzel szőtt, kis perzsaszőnye-
gecske, alumíniumgyűrűk és más kü-
lönlegességek tartoznak ide.

A történészkutatók számára levél-
tári értékű anyagot képeznek a kiállí-
tás keretében megtekinthető tábori
iratok és fényképek. A szovjet lágervi-
lágból, sőt magából a Szovjetunióból
ugyanis szigorúan tilos volt írott anya-
gokat kihozni, fényképek pedig alig ké-
szültek, s azok jó része is a rendszer
önigazolására szolgáló propaganda-
fotó volt. A táborokból származó írott
dokumentumok primer történeti for-
rások még akkor is, ha nagyon ritkák
és igencsak töredékesek. A fényképek
fele közvetlenül az elhurcolások előtti
időszakban készült, másik fele a fog-
ság képi megörökítése és a romániai
kommunista rendszer kiépülését érzé-
keltető archív felvétel. 

A fogságban készült fotók jellegze-
tessége, hogy „jól táplált” foglyokat áb-
rázolnak, akiket a fényképezés előtt
több héttel elkezdtek felkészíteni a fo-
tózásra, és a fénykép elkészítésének
rövid idejére megfelelő minőségű ru-
hába öltöztettek. Elsősorban csoport-
képek készültek a lágerben, legtöbb-
jük a fogolytáborok udvarán, néhány
különleges darab pedig az ún. „kultúr-
barakkokban” vagy a tábori konyha
épületében. A foglyok szállásaként
szolgáló, többemeletes priccsekkel be-
rendezett barakkok nem jelennek
meg a tábori fotókon, hiszen az azok-
ban uralkodó primitív körülmények és
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rendkívül rossz higiéniai viszonyok
kedvezőtlen képet mutathattak volna
a Szovjetunióról. A fényképek elsősor-
ban civil ruhában ábrázolják a foglyo-
kat, de készült néhány kép magyar ka-
tonai egyenruhába öltöztetett foglyok-
ról is. Utóbbiak érdekessége, hogy
nem mindegyik hadifogolynak muta-
tott ember volt ténylegesen is honvéd;
több civil foglyot öltöztettek ugyanis
katonaruhába.

A kiállítás részét képező írott doku-
mentumok orosz, német és magyar
nyelvűek. Az orosz nyelven írt doku-
mentumok között található egy olyan
irat, amely a fogoly javainak átvételét
igazolja, de a fogoly nevén és az eltu-
lajdonított tárgy leírásán, valamint az
„átvétel” időpontjának megjelölésén
kívül más adatot nem tartalmaz. A
szovjet rendszer cinizmusának talán
legékesebb bizonyítéka ez! Hiszen
minden fontos adatot feltüntet, csak
éppen az értéktárgy – ez esetben egy
ezüstfedelű zsebóra – eltulajdonítójá-
nak nevét nem. Ezáltal pedig lehetet-
lenné teszi a dokumentum előállításá-
nak fő célját képező esetleges utólagos
visszaszolgáltatást.

A tábori élet jellegzetes velejárója
volt a. „politikai nevelés” vagy
„szocialista nevelés”, amelyet
rendszeres előadások és „antifa-
siszta” átnevelő programok for-
májában tartottak meg. A gyűj-
temény egyik különleges da-
rabja, egy kétnyelvű, orosz–
német „antifa képzésen” való
részvételi igazolás emlékeztet
erre. Nagy jelentősége volt a lá-
gervilágban, ugyanis az ilyennel
rendelkező fogoly mint megbíz-
ható személy élvezte a táborpa-
rancsnokság kitüntetett figyel-
mét, olykor annak jóindulatából
eredő külön kiváltságokat is.

Ugyancsak a tábori propagan -
da termékei azok a Szovjetuniót
dicsőítő, foglyok által írt, ma-
gyar nyelvű füzetecskék, ame-
lyekből kötelező volt a fogoly-
társaknak rendszeres felolvasá-
sokat tartani. A gyűjte-
ményben két ilyen, a

Krím félsziget lágereiben készült pro-
pagandafüzet is található.

Kimagasló értéket képvisel az írott
dokumentumok sorában a szinte
csoda folytán hazahozott, egyetlen
máig fennmaradt tábori napló, amely
egyedi írott forrása a szovjet fogság-
nak. A fogolytársak nevei mellett tudó-
sít az időjárásról, a fontosabb tábor-
beli eseményekről, verseket és a kínzó
honvágyat érzékeltető, rövid, megha-
tóan őszinte írásokat tartalmaz. Kiegé-
szíti egy kb. 160 szavas orosz–magyar,
magyar–orosz szótár, amely a minden-
napi tábori fogalomhasználat legau-
tentikusabb forrása, illetve három kü-
lönleges keresztrejtvény, amelyet a fo-
goly saját szórakoztatására készített,
s amely egyebek mellett orosz kifeje-
zéseket és a szocialista mozgalom
nagy alakjainak neveit tartalmazza.

A gyűjtemény anyagának abszolút
többségét a tábori levelezőlapok és le-
velek alkotják. Kizárólag ezek jelentet-
ték ugyanis a lágerek világából „legáli-
san” kikerülő írott anyagot. Emiatt kü-
lönösen érdekesek még akkor is, ha
nagyobbrészt sematikusnak nevez-
hető szövegeket tartalmaznak. Túl-
nyomó többségüket a foglyok által ha-

zaküldött tábori levelezőlapok ké-
pezik. Ezek a Nemzetközi Vörös-
kereszt által kiosztott tábori
formanyomtatványok voltak,
amelyeken eleinte maximum 10
soros vagy 25 szóból álló szöveg
szerepelhetett. A találékonyabb
foglyok néha egybeírták a szava-
kat, hogy üzeneteik hosszabbak
lehessenek. A tábori levelezőlapo-
kat a központi cenzúra minden
esetben átvizsgálta, emiatt gyak-
ran hosszú hónapokig tartott a
kézbesítésük. Jellegzetességük a
tömör fogalmazás, a sablonos szó-
fordulatok és a lényegre törő kife-
jezésmód. 

Több különleges tábori levele-
zőlap is akad, amely karácsonyi
vagy húsvéti üdvözlőlapnak felel
meg, és az ünnepekhez kapcso-
lódó szimbólumokat (fenyőág,

havas téli táj, húsvéti nyúl, hús-
véti tojás stb.) tartalmaz,

színes rajzok formájá-
ban. A kiállítás anyagá-
ban a magyar nyelvű tá-
bori levelezőlapok mel-
lett német nyelven írt
lapok is találhatók.

Nemcsak a konkrét
üzenet, hanem a cím-
zés is igen érdekes a

tör ténészkutató számára, hiszen a cím-
zettek neve hol magyarul, hol románo-
sított formában jelenik meg. A fogoly
ugyanis csak a hozzá eljutott részinfor-
mációk alapján alkothatott képet az
otthoni viszonyokról, és a biztos célba
jutás reményében igyekezett hazakül-
dött levelezőlapjait a politikai változá-
sokhoz igazodva megcímezni. Ugyan-
akkor a feladó megjelölésénél is külön-
leges jelenség tapasztalható: 1947 tava-
száig a fogolytáborra utaló szám
minden tábori levelezőlapon csak mint
„postafiók” jelenhetett meg. Így a 108-
as számú „postafiók” a cseljabinszki, az
1079-es a magnyitogorszki, a 7775-ös
a belorecki tábort jelentette. A „láger”
szó csak a párizsi békeszerződések alá-
írása után, 1947 márciusától kezdve vál-
totta fel a „postafiók” kifejezést a fog-
lyok szeretteikkel való levelezésében. 

Érdekesek az otthon maradt hozzá-
tartozók által a foglyoknak írt válasz-
lapok és levelek is, amelyekből jóval ke-
vesebbet őriz a gyűjtemény. Ezek szö-
vege már jóval kevésbé sematikus és
sokkal több magánéleti részletet tar-
talmaz.

Többoldalas levelet a foglyok csak
1948-tól küldhettek haza. Ezek már
összehasonlíthatatlanul több informá-
ciót szolgáltatnak, sokszor meglepően
részletesen írják le a fogoly minden-
napjait, és így nagyobb forrásértékkel
bírnak. 

A tábori levelezőlapok és levelek
leggyakoribb témái között volt a fo-
goly mindig kötelezően jó egészségi ál-
lapota, a honvágy kifejezése, az otthon
maradt családtagok és barátok felőli
érdeklődés, a ritkán érkező otthoni vá-
laszlevelek miatti panasz, az ünnepi jó-
kívánságok (karácsony, újév, húsvét,
születés- és névnapok), valamint a kö-
zeli hazatérésben való reménykedés.
Ezzel szemben tilos volt írni a fogság
pontos helyszínéről, a táborok belső
életéről, a valós életkörülményekről és
egészségi állapotról, illetve a fogolytár-
sak sorsáról (elhalálozások, öngyilkos-
ságok, munkabalesetek, szabadon en-
gedések). Ezek megszegése esetén a
levelet nem továbbították a címzett-
nek, és a foglyot szigorúan megbüntet-
ték.

A hazatérés után kiállított, 1948 és
1951 között keletkezett, fogságra vo-
natkozó dokumentumok alkotják a
gyűjtemény anyagának legkisebb cso-
portját. Mégis fontos iratokról van szó,
hiszen egy-egy személyes sorsot tük-
röznek, és a fogoly hazaérkezése után
újrakezdett itthoni életéről szolgáltat-
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nak információkat. A fogság tényének
hivatalos, tanúk általi igazolása mellett
ideiglenes jellegű román személyazo-
nossági igazolvány, munkába állás en-
gedélyezése, halottá nyilvánításról
szóló bírósági határozatok szerepel-
nek e dokumentumok között. A muze-
ális anyag tartalmaz több, a kötelező
román sorkatonai szolgálat alóli fel-
mentési kérvényt is, amelyek jól érzé-
keltetik az 1944 után Észak-Erdélyben
is újra beálló magyar kisebbségi sorsot.
A hazatérő magyar foglyokat – sok-
szor a valódi hadifoglyokat is – köte-
lező katonai jelentkezésre rendelték
Romániában, nem ismerve el a Magyar
Királyi Honvédség kötelékében teljesí-
tett háborús frontszolgálatot. 

A kolozsvári muzeális gyűjtemény
anyagának utolsó kategóriáját az 1990
és 2001 között keletkezett memoárok,
feljegyzések, emlékezetből készített
rajzok és táboralaprajzok eredeti pél-
dányai alkotják. Igen fontos anyagok-
ról van szó, ugyanis a történész szá-
mára a legtöbb információt – még ha
kellő forráskritikával kell is kezelni –
ez a kategória szolgáltatja. Hasonló
adatbőséggel csak a rohamosan fogyó
túlélőkkel készített interjúk bírnak. A
fogságot elszenvedett generáció vég-
leges eltűnésével azonban hovatovább
az emlékiratok maradnak a foglyok

által hátrahagyott egyedüli rendszere-
zett információhordozók. A gyűjte-
ményben helyet kapó visszaemlékezé-
sek többsége ráadásul kötet formájá-
ban kiadatlan, egyedi kézirat, így for-
rásértéke különösen magas. 

A memoárok többsége kézzel írott,
de vannak írógéppel, sőt számítógép-
pel írt anyagok is. Terjedelmük változó,
akadnak rövidebb, alig 17–20 oldal kö-
zötti összefoglalók és akár 118 oldalt
is kitevő, hosszabb, részletező vissza-
emlékezések. Szerzőik írói kvalitásai
jelentősen különböznek – az egyszerű
foglyok helyesírási és fogalmazási hi-
báktól nem mentes irományai mellett
már-már irodalmi értékkel bíró, külö-
nösen lendületes és logikus rend-
szerbe foglalt memoárok is találhatók
a kiállítás anyagában. Közös bennük a
szerzők vágya, hogy a mindegyiküket
egyaránt sújtó fogság emlékét megörö-
kítsék, a történteket az utókornak va-
lamilyen formában továbbítsák.

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem Kolozsvári Karán létre-
hozott muzeális jellegű gyűjtemény és
az abból szervezett állandó kiállítás
mondhatni az utolsó pillanatban jött
létre. Hiszen a szovjet fogság halvá-
nyuló emléke a társadalom érzékeny-
ségét is csökkentette, és a nagy szám-
ban pusztuló emléktárgyak folyama-

tos eltűnése az utóbbi években felgyor-
sult. Csupán egy-egy családi hagyaték
részeként maradtak fenn emléktár-
gyak az orosz lágervilágból, és azok is
csak azokban a családokban, ahol a
fogság emlékét ápolják vagy legalább
tudnak róla. 

A kiállítás általános történelmi for-
rásértékén túl valódi értékmentő kí-
sérlet, ezért anyagának további gyara-
pítása állandó feladat. A Sapientia
EMTE kolozsvári állandó kiállításának
célja emellett az erdélyi magyarság
egy felejtésre ítélt közösségi tragédiá-
jának visszahozása a társadalmi köztu-
datba és megőrzése az utókor szá-
mára. Kisebbségi léthelyzetben pedig
ennek különös, nemzetmegtartó jelen-
tősége is van.
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Kitartásra és ellenállásra buzdító korabeli plakát 
a szovjet elhurcolások fenyegetŒ lehetŒségérŒl.

Számos más helyszín mellett a Kolozsvár
fŒterének északkeleti sarkánál lévŒ utcai hirdetŒ-

oszlopra is kiragasztották 1944 Œszén. (balra)
4 ∞&

A szovjet fogság rémét elŒrevetítŒ plakát az
egykori civil fogoly, Kelemen István emlékezete

szerint. A rajz több mint négy évtizeddel az
ötéves fogságból való hazatérés után, 1990-ben

készült. (jobbra)
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