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Országgyűlési határozati javaslat
a kárpátaljai magyar és német civil férfiak sztálini lágerekbe történt elhurcolásának 60 .

évfordulóján

Az Országgyűlés

megerősítve a Magyar Köztársaság elkötelezettségét az Alkotmányban lefektetett
demokratikus alapjogok;
a demokrácia és a humanizmus eszméi iránti elkötelezettség jegyében ;
határozottan elítél mindenfajta diktatórikus rendszert, illetve diktatúrára ' való
törekvést, amely megfosztja állampolgárait az emberi méltóságtól és elidegeníthetetlen
szabadságjogaitól .

1 . Az Országgyűlés a kárpátaljai magyar és német civil férfiak sztálini lágerekbe történt
elhurcolásának 60 . évfordulóján megrendülten emlékezik Kárpátalja történelmének e
szörnyű tragédiájára .

2. Az Országgyűlés szolidáris a ,málenkij robotra" elhurcolt több mint 20 ezer magyar
és német civil áldozattal és együttéret hozzátartozóikkal és leszármazottaikkal,
valamint valamennyi emlékező túlélővel .

3 . Az egykori szovjet hatóságok több ezer ártatlan ember elhurcolását és megkínzását
előidéző intézkedéseit minden, a jog és demokrácia talaján álló politikai erőnek
határozottan el kell ítélnie.

1ndoko1ás

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség kéréssel fordult a Magyar Köztársaság
Országgyűléséhez, illetve az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsághoz közvetlenül
is, mely szerint az Országgyűlés a kárpátaljai magyar és német civil férfiak sztálini lágerekbe
történt elhurcolásának november 18-án esedékes 60 . évfordulója alkalmából fogadjon el
ünnepélyes határozatot, melyben az Országgyűlés megemlékezik az áldozatokról . Az Emberi
jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság a 2004 . november 9-ei ülésén meghallgatta a KMKSZ
elnökét.

A bizottsághoz kezdeményezéssel fordult az Országgyűlés elnöke is . Az ünnepélyes,
az áldozatokról méltó módon megemlékező konszenzusos határozat elfogadását egyhangúlag
támogatták a parlamenti frakciók képviselői is .



Visszaemlékezések, dokumentumfilmek és tanulmányok ellenére a történelem ezen
időszaka, a szovjet fogság története sokáig megismerhetetlen volt és jó részt még ma is
feldolgozatlan fejezete a XXX századi történelemnek. A rendelkezésre álló források - egy
moszkvai levéltárból előkerült az 1944. évi tisztogatás első eredményeit összegező
belügyminisztériumi jelentés - alapján 1944 . november 18-tól december 16-ig az NKDV-
osztagok Kárpátalja területén összesen 22951 személyt tartóztattak le és továbbítottak
hadifogolytáborokba. A tisztítóakciók folytatódtak a hátországban is, egyes kárpátaljai
történészek szerint az elhurcoltak teljes létszáma eléri akár a 40 ezret is . A kárpátaljai akció
kiterjedt a Felső-Tisza vidékére és a háború alatt Magyarországhoz tartozó Kelet-Szlovákiára
is .

Több dokumentum alapján bizonyítható, hogy az elhurcolásoknak ez a második
hulláma - az első nyáron volt -, a korábbiaknál jóval szervezettebb, megtervezett és
előkészített akció volt, amely azonban nem terjedt ki az egész országra . A források alapján
arra következtethetünk, hogy az elhurcolások hátterében a munkaerő-szükséglet biztosításán
túl ott volt a kollektív büntetés szándéka is . Magyar területeken két ütemben valósították meg
a kollektív büntetést .
Az első a 4. ukrán front 0036 számú, 1944 . november 12-én kelt határozata, amely kimondta,
hogy Kárpátalján „számtalan településen katonaköteles magyar és német nemzetiségű
személyek élnek, akiket csakúgy, mint az ellenség katonáit is, le kell tartóztatni és
fogolytáborba küldeni" . Kihirdették, hogy minden 18 és 50 év közötti magyar és német férfi
jelentkezzen 3 napos munkára, ,málenkij robotra" . A civilek összeszedésénél a szovjet
katonák elsősorban útjavító és romeltakarító közmunkák elvégzésére hivatkoztak. A
visszaemlékezések alapján megállapítható, hogy számos egyéb módszer is volt arra, hogy az
embereket megtévesztve elhurcolják. Volt ahol azt mondták, hogy kukoricát kell törniük,
másutt mozielőadásra hívták a helyieket, vagy gazdakörbe, majd egy részüket gyűjtőtáborba
hajtották . Előfordult, hogy valakit a szekérről vettek le, mivel pótolni kellett a
megszökötteket.
1944 . november 18-tól kezdték gyűjteni a férfiakat, majd gyalogmenetben előbb Szolyvára,
majd Sztarij-Szarvborba hajtották őket . Onnan vasúti kocsikon szállították az embereket a
Gulag lágereibe. Sokan közülük már útközben elpusztultak a kegyetlen bánásmód, a hideg,
illetve a fellépő súlyos betegségek, vérhas és tífusz következtében . Az elhurcoltak közül
mintegy ötezren soha többé nem tértek haza. Némelyeket az éhség ölt meg, mások
megőrültek.
Ugyancsak a kollektív büntetés elvét alkalmazták később a német nemzetiségűek
összegyűjtéséről rendelkező állambiztonsági határozatban is december 16-án, amikor már a
nőket is begyűjtötték .

A Magyar Köztársaság Országgyűlése az évforduló alkalmából kegyelettel emlékezik
meg az elhurcoltakról . Ez alkalommal is megerősíti, hogy elítéli a faji, vallási vagy
nemzetiségi alapon való megkülönböztetés minden formáját . Minden Európa eszményeihez
hű közösség számára kötelesség küzdeni az emberségért és az igazságosságért .
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Budapest, 2004 . november 15 .

Szászfalvi László
a bizottság elnöke
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