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Az 1944. augusztus 23-i román átállás után a keleti front déli szakaszán a Vörös Hadsereg megállítha-
tatlanul tört előre nyugati irányba, Magyarország felé. A többszörös túlerőben levő szovjet haderőt 
nem lehetett megállítani, legfeljebb ideig-óráig feltartóztatni. Így a német–magyar csapatok Tordánál 
való több mint egy hónapos ellenállása is csak késleltethette a mindössze 30 km-re fekvő Kolozsvár 
elfoglalását. A front október 8-i áttörése után, a Rogyion Jakovlevics Malinovszkij marsall által veze-
tett 2. Ukrán Fronthoz tartozó 27. szovjet hadsereg és 18. lövész hadosztály végül harc nélkül vonul-
hatott be 1944. október 11-én, hajnalban, a már kiürített Szamos-parti városba. 

A megszállás egyik azonnali következménye volt, hogy október 12–15 között a szovjet járőrök 
ötezer 17–55 éves kor közötti civil magyar fiút és férfit ejtettek foglyul, majd hurcoltak el a városból. 
A sorozatos razziaszerű fogolyszedések során előbb az utcáról, vagy a munkahelyükről szedték össze 
a magyar férfiakat. Szemtanúk elbeszélése szerint, gyakran román szomszédok vezetésével, ottho-
nukból terelték össze őket. A feljelentők között emlegették Gheorghe Onişoru kolozsvári román kon-
zult és Aurel Milea helyi ügyvédet, közreműködésükre azonban minden kétséget kizáró bizonyíték 
nem került elő. Tény, hogy az elfogottak között olyan ismert személyiségek is voltak, akikre a helyi 
románság ellenérzéssel tekintett, így Mikó Imre jogász, magyar parlamenti képviselő, az Erdélyi Párt 
országos politikai főtitkára, Kiss Jenő író, vagy Mikecs László történész, a moldvai csángók múltjának 
kiváló kutatója. Tény, hogy csak igen kevés román nemzetiségű civil került fogságba, de őket is rövid 
kihallgatás után elengedték. Az eddigi kutatások során feltárt 710 név alapján az elfogottak 24%-a 
munkás, 18%-a kisiparos, 16%-a értelmiségi, 14%-a szabadfoglalkozású, ugyancsak 14%-a mezőgaz-
dász, 8%-a kereskedő volt, sokan közülük egészen fiatalok voltak, a gimnáziumi diákok aránya 6 %. 

A szokatlanul nagyméretű elhurcolásoknak több oka volt, ezek között talán első helyen em-
líthető Malinovszkij marsall félelme Sztálin megtorló haragjától, Sztálin ugyanis november 7-ikére, a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom 27-ik évfordulójára szerette volna Budapestet bevenni, ezt 
azonban a német–magyar csapatok Torda körüli ellenállása meghiúsította. A kisszámú foglyul ejtett 
honvéd nem indokolhatta a 2. Ukrán Front erőinek feltartóztatását, ezért kellett a hiányzó hadifo-
golylétszámot magyar katonáknak feltüntetett civilekkel pótolni. Ezt a feltevést támasztja alá az a 
tény is, hogy, Kolozsvárhoz hasonlóan, Tordáról is 700 magyar fiatalt és középkorú férfit hurcoltak el. 
Mindez nem volt szokatlan, hiszen a deportálások jellemzők voltak a Vörös Hadsereg által Magyaror-
szágon és egész Kelet-Európában végrehajtott akcióira, Kolozsvár és Torda esete mégis kirívó, hiszen 
egész Észak-Erdélyben itt ejtették a legtöbb civil foglyot. Mindezeken túl, a szovjeteket a bosszú és a 
kollektív felelősségre vonás elve vezérelte, ugyanakkor a bevonuló Vörös Hadsereg parancsnoka így 
akarta elejét venni egy a frontvonal mögött kialakuló partizántevékenységnek. Mindezek mellett, a 
szovjetek szemszögéből a Szovjetunió óriási háborús embervesztesége, az elszenvedett hatalmas 
anyagi károk, az ország újjáépítésének igénye és az égető munkaerő-hiány önmagában is indokolhat-
ta a tömeges fogolyszedést.  
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1. Bitay László egykori fogoly orosz nyelvű szabadságlevele (kiállítva Buzăuban, 1945. szept. 5-én) 

 
Az embereket előbb a kolozsvári törvényszék fogdájába kísérték, majd onnan több száz fős csoporto-
kat indítottak útnak gyalogosan Tordára. Az első ilyen csoport 1944. október 13-án, még a délutáni 
órákban, az utolsó október 18-án hajnalban hagyta el a várost. Tordán általában 50–60, de volt úgy, 
hogy 70 embert is betuszkoltak egy-egy marhavagonba, útnak indítva őket Brassó felé, ahol az első 
transzportok foglyait egy külvárosi lágerben helyezték el. A később érkezőknek azonban már nem 
jutott hely, ezért őket egyenesen Délkelet-Európa legnagyobb gyűjtőtáborába, a Focşani melletti 
lágerbe szállították. Mintegy két-három hét után a kolozsvári deportáltakat bevagonírozták, és több-
ségüket Csernovicon, Kijeven, Moszkván, Kujbiseven és Cseljabinszkon át az Urál hegység déli lábai-
nál elterülő erdei munkatáborokba vitték. A lágerek általában egymáshoz közel estek, az alábbi na-
gyobb városok körzetében: Cseljabinszk, Magnyitogorszk, Asa, Salasova, Beloreck, Karpacsova, 
Minjar, Kistim, Karabas, Nyizsnyij Tagil, Ufa, Ufalej, Kopejszk, és Tvarájá Platyina. A sors furcsa fintora, 
hogy ezek a helységek Baskíriában, a magyar őshazában voltak. Néhány foglyot, kivételesen, az Azovi-
tenger melletti Taganrogba irányítottak, másokat ukrajnai munkatáborokba, elsősorban 
Nyikolajevbe, vagy a Krím-félszigetre, Szevasztopol, Szimferopol és Feodoszija lágereibe szállítottak, 
vagy a Donyeck-medence szénbányáiba vittek. 
Amíg a háború tartott, a foglyok nem írhattak és nem kaphattak levelet. A tábori posta még a háború 
befejezése után sem indult meg rögtön, csak 1946 elejétől működött rendszeresen. Az elküldött leve-
lezőlapokat – amelyek a Nemzetközi Vöröskereszt formanyomtatványai voltak – a cenzúra moszkvai 
központjában ellenőrizték, címzettként a foglyoknak a moszkvai Vöröskeresztet kellett megjelölniük, 
a láger szó nem szerepelhetett a levelezőlapokon, helyette mindig „postafiókot” írtak, melynek szá-
ma a valóságban a fogolytábor száma volt. 
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A foglyok közül, főleg az első, 1944–1945-ös év telén, nagyon sokan elpusztultak. Bár a halálozási 
arány általában magas volt, mégis erősen függött a táborok jellegétől, így például az Asa melletti 
130/5-ös lágerben az eredetileg 900 fogolyból 1945 február közepére már csak 160-an maradtak 
életben, vagyis az elhalálozási arány itt elérte a 82,2%-ot. Ugyanakkor más táborokban, ahol kissé 
jobbak voltak a körülmények, ez az arány is alacsonyabb volt, erre jó példa a Magnyitogorszk melletti 
257. számú fogolytábor, ahol az 1944 novemberében odakerült 5500 deportáltból 1945 végén még 
2700-an életben voltak, tehát a foglyoknak „csak” 47%-a pusztult el. A halál okát elsősorban a rossz 
munkakörülményekben, a folyamatos túlhajszolásban, a lehetetlen „normák” teljesítésében kell ke-
resnünk, de ugyanilyen végzetesnek bizonyultak a szélsőségesen zord klimatikus viszonyok, az elégte-
len táplálkozás, a kegyetlen büntetések és a megfelelő orvosi ellátás hiánya, illetve az ebből eredő 
halálos betegségek: a gyomorsikulás, a fertőző hasmenés, a vérhas krónikus gyomorhuruttal, a flekk-
tífusz. Számításaink szerint az elhurcolt 5000 kolozsvári civil mintegy harmada, hozzávetőlegesen 
1600–1800 fő pusztulhatott el a deportáláskor, illetve a Szovjetunió munkatáboraiban. 
 

 
2. Gschwendtner Géza és Magyarosi Jenő a táborban készült műtermi fényképen 

 
A munkaképtelen betegek nagy részét 1945 nyarán hazaengedték, az életben maradt foglyok több-
sége azonban csak 1947 végén vagy 1948 nyarán tért haza. Az utolsó nagyobb fogolytranszport 1949 
októberében érkezett Kolozsvárra, de szórványosan még 1951–1953 között is kerültek vissza foglyok 
a Szovjetunióból. A hazaérkezőket a szovjet őröktől a román katonaság vette át, majd a máramaros-
szigeti, a bákói, a buzăui és a Râmnicu Sărat-i elosztólágerekben a Nemzetközi Vöröskereszt látta el 
őket. A hazatért foglyok közül többen hamarosan meghaltak a fizikai és lelki szenvedések miatt. A 
túlélőket az új kommunista hatalom mint bűnösöket bélyegezte meg, ezért többségük társadalmi 
kirekesztettségben élt, a velük szembeni előítéletek folytán munkavállalási és így létfenntartási ne-
hézségekbe ütköztek. A volt foglyok állandó rettegésben éltek, hiszen visszaérkezésükkor a román 
titkosszolgálat megfenyegette, a fogsággal kapcsolatban hallgatásra kényszerítette őket. A jogtalan 
elhurcolásról, az átélt szenvedésekről nyilvánosan szólni, azokra emlékezni, vagy azokról írni nem 
lehetett, de a túlélők közötti kapcsolat ennek ellenére megmaradt, és még ma is számon tartják egy-
mást. 
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Mivel a naplók zömét még a fogság idején elkobozták, visszaemlékezéseket pedig 1989-ig közölni 
nem lehetett, az emlékirodalom forrásai viszonylag szegényesek. A magyarországi helyzettel ellen-
tétben, Romániában a szovjet deportálások tudományos feltárása még gyerekcipőben jár, hiányoz-
nak az átfogó tudományos munkák, a kutatáshoz elsősorban a rendszerváltás után megszülető láger-
irodalom szolgáltat adatokat. Emellett a szórványos levéltári források, a korabeli sajtó töredékes, 
közvetett híradásai, kereső rovatai, valamint a még élő, de igen fogyatkozó számú egykori elhurcol-
takkal készített interjúk segíthetnek abban, hogy a több évtizedes kötelező hallgatás után lassanként 
megállítsuk a feledés folyamatát. 

 
3. Mile József tábori fémtála 1945-ből (magnyitogorszki láger) 
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