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Kicsi Magyarország! 

Ezen gyászünnepen 

Így tekintünk most feléd. 

És nem csókolunk kezet 

Bajtársaink fehérre mázolt hónérainak! 

S nem hajtunk térdet 

Postásaik és vigéceik előtt! 

Mert mindenek fölött, 

Mi, akik itt vagyunk, 

Hűek maradtunk Októberünk szelleméhez, 

Amíg lelkünk él és testünk szívdobogva érez! 

 

                                                                                                                  PÁPISTA 

(Elhangzott Melbourne-ben 1996 októberében) 
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Hogyan alakultak ki a koncentrációs táborok? 

„Pokolhelyek” Amerikában és a szovjet birodalomban 

 

A koncentrációs táborok fogalma – a mai ember számára – egyértelműen 

a zsidóság likvidálásának rémtetteit felidéző tartalommal társul.  Pedig e 

„pokolhelyek” előképei Amerikában honosodtak meg, majd a szovjet bi-

rodalomban váltak a kegyetlen, elrettentő fogvatartás eszközeivé. 

 

A koncentrációs tábor első felállítására – még más elnevezéssel – az 

amerikai-indián háborúk során került sor, mikor is 1838-ban az USA 

hadserege jelölt ki rezervátumokat a cseroki indiánok számára, amelyek 

lényegében a koncentrációs táborok egyik előképének is tekinthetők.  

Később a kubai-spanyol háborúban is alkalmazták ezt a büntetési mó-

dot.  Első ténylegesen ilyen használatára az angol-búr háborúban került 

sor, amikor is ezzel a névvel (Concentration camp) az angolok összete-

relték a civil búr lakosságot, főként gyerekeket és nőket, hogy így kény-

szerítsék megadásra a búr harcosokat.  A táborokban akkor 26 000 em-

ber, főleg asszony és gyermek halt meg. (Wikipedia, 2015. december 26

-i hozzáféréssel) 

A koncentrációs táborba zárás parancsát Európában először Trockíj 

(Bronstein) elvtárs adta ki, méghozzá 1918. május 21-én.  A szovjet ve-

zető az úgynevezett Csehszlovák Légió katonáit akarta ezzel megfoszta-

ni attól a lehetőségüktől, hogy a Csendes-óceán felé utazva elhagyhas-

sák a bolsevik uralmat, amely őket is be akarta sorozni a kényszermun-

kás zászlóaljakba.       

(Richard Pipes: The Russian Revolution, Alfred A. Knopf, 1990, 

627.old.) 

 

A kommunista világ első törvénye a koncentrációs táborok használatára 

1918. júliusában készült.  Előírták, hogy azok a foglyok, akik képesek 

dolgozni, kötelesek fizikai munkát végezni.  A következő évben már 

előírták, hogy minden megyei székhelyen kell koncentrációs tábort ala-

pítani, legalább 300 rabbal. 
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