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Dr. Kubassek János múzeum-
igazgató a szép számú érdeklő-
dőt köszöntve előrebocsátotta: 
Lendvai Tímár Edit több mint 
húsz évvel ezelőtt, nyolcadikos 
diákként, egy pályázatra készí-
tette el azt az értékes pálya-
munkát, amelyben a „malenkij 
robotra” elhurcolt érdiek sorsát 
dolgozta fel. Rengeteg érdi csa-
ládhoz hasonlóan az ő családja 
is érintett volt, hiszen a nagyap-
ját is deportálták, aki soha nem 
tért vissza szeretteihez, úgy 
tudják, a temesvári lágerben 
érte a halál. Lendvai Tímár Edit 
a kortársak visszaemlékezései 
és a fellelhető, hozzáférhető 
dokumentumok alapján próbál-
ta meg felvázolni, mi mindenen 
mentek keresztül az ártatlanul 
elhurcolt, hadifogolytáborok-
ban sínylődő emberek. Nagyon 
sok kérdésre azonban egészen 
mostanáig sincs elfogadható 
válasz. 

A II. világháború végén, 
miután a német katonák elhagy-
ták Érdet, a II. ukrán hadse-
reg átkelt a Dunán, elfoglalta a 
budaörsi repteret, majd Érdre is 
megérkeztek. Minden bizonnyal 

hadifoglyokat kellett „produkál-
niuk”, de mivel nem volt már 
ellenséges katona, a civileket 
vették elő. Előbb listákat állí-
tottak össze a német származá-
súakról, hogy deportálják őket 
(ezek a listák máig nem kerül-
tek elő), de annyit tudni lehet, 
hogy nem csak a németeket 
írták össze. Majd 1945. január 
6-án a szovjet katonák betörtek 
a házakba, és mintegy ötszáz 
férfit hurcoltak el – ahogyan ők 
fogalmaztak: „malenkij robot-
ra”, „kis munkára”. A második 
felvonás január 8-án volt, ami-
kor kihirdették, hogy akik ira-
tokhoz, igazolványhoz szeret-
nének hozzájutni, részt vehet-
nek az újjáépítésben, és cserébe 
szabad mozgásra jogosító iratot 
kapnak, így nem lesz bántódá-
suk. A pontos adatok máig tisz-
tázatlanok, hiszen 1600-6500 
közötti elhurcoltat emlegetnek a 
különféle források, ám az akko-
ri 15 ezres lélekszámot figye-
lembe véve, talán a 2900-3000 
lehet a vásártéren összegyûlt 
férfiak és nők száma – mondta 
Lendvai Tímár Edit, emlékeztet-
ve, hogy nem kevés nő is eleget 

tett a felszólításnak, de a férfiak 
jóval többen voltak. Előbb azt 
hazudták nekik a felfegyverke-
zett szovjetek, hogy Ercsiben 
megkapják a „bumaskát”, vagy-
is az igazolványt, ezért a csikor-
gó hidegben gyalog indították 
őket útnak a szomszédos falu-
ba, majd onnan tovább kellett 
menetelniük egészen Bajáig. Aki 
nem fagyott meg, vagy nem halt 
bele az éhezésbe, végkimerü-
lésbe útközben, azokat Bajáról 
zsúfolt marhavagonokban több 
napon át utaztatták Temesvárig, 
ahol lágerbe kerültek. Később 
a jobb erőben lévőket tovább 
szállították a szovjet területeken 
lévő fogolytáborokba. 

Elgondolkoztató adat, hogy 
ezekben a munkatáborokban a 
csaknem 700 ezer fogoly között 
több mint 100-120 ezer polgári, 
civil személy volt, köztük szá-
mos várandós nő is! Felmerül a 
kérdés: vajon mi volt az oroszok 
valódi célja? Egyrészt kellett az 
olcsó rabszolgamunka – nem 
véletlen, hogy a fogolytáborok 
a nyersanyaglelő helyek közelé-
ben voltak –, valamint kétségkí-
vül a büntetés, a megfélemlítés 
és az állandó kontroll, a erő-
fölény fitogtatása is vezérelte 
őket. 

A visszaemlékezésekből tud-
hatjuk, hogy az embertelen, 
elképesztő körülmények között 
is rendkívül változatosak és 
leleményesek voltak a foglyok 
túlélési stratégiái. Az értelmisé-
giek például a „nullás”, vagyis 
a halálbarakkban bújtak meg 
– vállalva a fertőzés veszélyét 
is – hiszen a végkimerülésben, 
betegségben szenvedők dupla 
fejadagot kaptak élelemből, így 

ott felerősödhettek. Azt is meg-
tanulták sokan, milyen veszé-
lyes, fertőző betegségek tüne-
teit kell „produkálni”, például 
az „álszifilisz” is jól bevált az 
egyik érdi túlélő esetében. Volt, 
aki őrültnek tettette magát, és 
ha elég meggyőző volt, sike-
rült elérnie, hogy hazamehes-
sen. Mások kézügyességükkel, 
különféle szakmák ismeretével 
vagy szláv nyelvtudásukkal 
érték el a jobb bánásmódot és a 
megmenekülést, ugyanis az itt-
hon maradt hozzátartozók sem 
tétlenkedtek, keresték, és meg-
próbálták kiszabadítani, haza-
hozatni elhurcolt családtag-
jaikat. Némelyeknek sikerült, 
és pár év múlva visszatértek, 
mások csak évtizednyi mérhe-
tetlen szenvedést követően lát-
hatták meg újra szülőföldjüket, 
de még többen voltak olyanok, 
akiket soha többé nem láthattak 
hozzátartozóik, és máig nem 
tudják, hol érte őket a halál. 
A túlélési stratégiának elenged-
hetetlen része volt az élelmesség 
és leleményesség. Nem kevés 
múlott a katonák, az őrök és a 
helyi lakosság emberségén is. 
Volt olyan település, ahol segí-
tették a hadifoglyokat, másutt 
épp ellenkezőleg, nagyon is 
ellenségesek volta velük szem-
ben. Ennél már csak az volt a 
borzasztóbb, hogy a kényszer-
munka-táborokban 13-14 ezer 
várandós nő is sínylődött, és 
óriási volt az ott született gyer-
mekek halálozási aránya. 

Ráadásul az átélt borzalmak-
ról a hazatérők mélyen hallgat-
tak, aminek oka a megfélemlítés 
volt. Micsoda kétszínûségre vall 
például az a tény, hogy 1945-ben 

a március 15-ét itthon a „dicsősé-
ges felszabadító” orosz katonák-
kal együtt ünnepelték, miköz-
ben a Szovjetunióban ezrek 
szenvedtek ártatlanul fogoly-
táboraikban! Legtöbbjüket 
évekkel később is hiába várták 
szeretteik. Soha nem térhettek 
haza, mint ahogyan az előadó, 
Lendvai Tímár Edit nagyapját is 
eltûntnek nyilvánították. Hiába 
énekelték a sokáig himnuszként 
elfogadott Internacionáléban, 

hogy „a múltat végképp eltöröl-
ni”. Lehetetlen, hiszen a túlélők 
és nem kevésbé a táborok hely-
színein felállított emlékmûvek 
is tanúsítják, hogy sajnos, ez a 
múlt megtörtént! Egyebek mel-
lett éppen ezért lenne jó – fogal-
mazott a múzeumi archívumke-
zelő – betekintést nyerni a szov-
jet nyilvántartásokba is, hogy 
végre plasztikus képet kapjunk 
ezekről az eseményekről is. 

 Bálint Edit

Elhurcolt érdiek a szovjet hadifogolytáborokban

Nem lehet a múltat végképp eltörölni!
Noha sajnos évrõl-évre egyre kevesebb a túlélõ az 
elhurcoltakra emlékezõk soraiban, mégis biztosak 
lehetünk abban, hogy a múltat semmiképpen sem 
lehet „végképp eltörölni”! Érden is minden évben 
fejet hajtunk a „malenkij robotra” deportált, ártatlanul 
szenvedõ hõsök elõtt – fogalmazott Lendvai Tímár 
Edit, a Magyar Földrajzi Múzeum munkatársa, aki a 
kortársak visszaemlékezései alapján és a dokumen-
tumok tükrében a szovjet hadifogolytáborokról tartott 
elõadást a Polgárok Házában.

Lendvai Tímár Edit:  A kényszermunkatáborokban 13-14 ezer várandós nõ 
is sínylõdött   
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