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„Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van nemcsak a puskacsőben, nemcsak a börtönökben, 

nemcsak a vallató szobákban, nemcsak az éjszakában kiáltó őr szavában, ott zsarnokság 

van…”- Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról (1950) 

 

Kedves csoport! 

A Magyar Országgyűlés 2000. június 13-án rendelte el a kommunista diktatúrák áldo-

zatainak emléknapjának megtartását a köznevelési intézmények diákjai számára. Ennek értel-

mében nekünk is meg kell emlékeznünk erről a szomorú történelmi eseménysorozatról.  

1947. február 25-én hurcolták el a szovjet megszálló csapatok a Kisgazdapárt antikom-

munista főtitkárát Kovács Bélát a Szovjetunióba, ahonnan csak 1955-ben rettenetes megpró-

báltatások után térhetett haza. A kommunizmus hazánkban annyi emberéletet követelt, olyan 

sok embert tartóztattak le vagy tettek tönkre 1945 és 1989 között, hogy tulajdonképpen az év 

bármely napján emlékezhetnénk rájuk. Hogy miért február 25-e a megemlékezés napja? Talán 

Kovács Béla kálváriájának szimbolikus jellege miatt választották ezt a dátumot. Azért hurcolták 

el, mert útjában volt a kommunistáknak, nem kollaborált a kiépülő rendszerrel. Nem segítettek 

sem a szép szavak, sem az ígéretek, sem a megfélemlítés. Így a politikust koholt vádak alapján, 

kirakatperben szovjet bíróság ítélte el és a szovjet Vörös Hadsereg deportálta a Szovjetunióba 

legkevesebb kétszázezer magyarral együtt.  

A férfiakat 17 és 45, a nőket 18 és 30 éves kor között begyűjtötték és malenkij robotra 

hurcolták el hosszú, gyötrelmes évekre, ahonnan az embertelen és kemény fizikai munka után 

csak kevesen térhettek vissza. A Rákosi-rendszer idején az Államvédelmi Hatóság a szovjet 

mintát követve számtalan koncepciós perben ítélte halálra vagy kényszermunkára a rendszer 

ellenségeit. A munkatáborokba hurcoltakat éheztették, megalázták, kínozták embertelen fogva-

tartóik Budán, Tiszalökön, Kistarcsán, Kazincbarcikán, Recsken. Sokakat származásuk miatt 

vagy a politikailag megbízhatatlanokat családostul telepítettek ki barakkokba a Hortobágyra. A 

diktatúrának és az elnyomásnak rövid időre vetett végett a forradalom és a szabadságharc, hogy 
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 aztán Kádárék 1956-1961 között négyszáz magyart végezzenek ki, ezreket börtönözzenek be 

vagy internáljanak a forradalomban való részvételért. A puha diktatúra, a gulyáskommunizmus 

továbbra is fellépett az ellenzékiekkel szemben a jól bevált módszerekkel és eszközökkel. Em-

lékezzünk meg a kommunizmus áldozatairól, azokról, akikről 1989-ig mélyen hallgatni kellett. 

A megemlékezés részeként nézzétek meg a Rákóczi Szövetség által erre az alkalomra elkészí-

tett online megemlékező műsorát a következő linken:  

https://www.youtube.com/watch?v=0drUOcXUlLg  

Kérjétek meg szüleiteket és nagyszüleiteket, hogy meséljenek érintette-e a családotokat, és ha 

igen hogyan a kommunizmus borzalmai. 

A magyar gulágot, a kényszermunkatáborokat megnézhetitek 3D-ben és még több információt 

találtok a https://munkataborok.hu/hu/internalotaborok_3d oldalon. 

 

https://szallas.hu/programok/terror-haza-budapest-p3879 

 

https://karpathir.com/2017/02/25/ideje-lenne-mar-leszamolni-a-kommunista-diktatura-oroksegevel/ 
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