
A MAGYAR NEMZETI BIZOTTMÁNY MEM~ANDUMA 

AZ UNO KÉNYSZERMUNKÁT KIVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGA El6TT 

A f.iagyar Nemzeti Bizottmóny képvisel6i most nyujtottók 6t 
a magyaronz6gi kommunista kényszermunka-rendszerr61 készült angol nyelv~ 
memcrandumukat az UNO kényszermunkót kivizsgóló albizotts6g6nak. Ezzel 
újabb fontos lépés történt abban az akcióban, amelynek célja, hogy bebizo
nyitsa: a szovjet-kommunista rendszer tömeges kényszermunka alkalmaz6sóval 
nemzetirtóst végez a vasfúggöny mögéStti orszógokban. 

A Magyar Nemzeti Bizottm6ny 76 oldalas memoranduma, amely 
Dr. Varga lószló munkója, részletesen felt6rja a nemzetközi vizsgólóbizotts6g 
el!tt a magyarorszógi kommunista kényszermunka-rendszer eredetét és termé
szetét. A magyarorszógi kommunistók a t6rsadalom szerintűk nemkivónatos e
lemeit, s5t egész osztólyait is kényszermunk6ra itélik, hogy kihalósukat siet
tessék. Ugyanakkor az ipari termelés, a hóborús felkészülés fokozós6ra is igény
be veszik a kényszermunk6sok sz6zezreit. f.ia mÓf nemcsak azok tekinthetek 
kényszermunk6soknak, akiket tételes "törvények', vagy rendeletek alapjón 
itéltek el, hanem kényszermunkmoknak tekinthet6k az ipari üzemek, kolho
zok, szovhozok' dolgozói' is. A kommunista rendszer ugyanis ez utóbbiakat 
is helyhez kötötte, megfosztotta szabads6gjogaiktól s munkaerejüket nem a 
közjó, hanem a szovjet hadicélok érdekében hasznól ja fel. A kommunistók ör
dögi módszereire jellemz!, hogya kényszermunkósok egy részének deportóló
sót a h6bonJs viszonyokra mért 1939:11. tc. 150. szakasz óva I indokoltók. De 
kényszermunk6t végeznek az 1946:V ll.- tc., a ' demokratikus óllamrend ' védel
mére hozott törvény alapj6n elitélte~ s kényszermunka a sorsuk a tervgazdólko
dós védelmér~1 szóló 1950/4. szómú törv-ényereitf rendelet, valamint 03. 781/ 
1I/1952.sz6mú titkos belügyminiszteri rendelet óldozatainak is. A f.iagyaT Nem
zeti Bizottm6ny memoronduma adatait magyarorsz6gi menekültek hiteles tanu
vallomósai igazol jók. 

A Magyar Nemzeti Bizottmóny memoranduma a tételes -törvé
nyek' és "rendeletek' alapjón kényszermunk6ra itéltek sz6mót 151. loo-ra 
teszi. Közöttük legnagyobb csoport az a 75. ooo deportóit, akiket f6ként 1951. 
nyar6n hurcoltak el budapesti otthonaikból. De itt szerepel az internóló-tóbo
rok legalóbb 44. ooo f6nyi lakója is, valamint az a 2000 pap, szenetes, ap6ca, 
akikkel szintén kényszermunkót végeztet a kommunista rendszer. Külön f&so
portban tagla I ja a Magyar Nemze t i Si zottm6ny memoranduma annak a 180. ooo 
magyarnak a sorsót, akik a Szovjetunióban végeznek kényszermunk6t [60.000 



hadifogoly, 4e. ooo polg6ri deport61t és 80. ooo magyar, akiket a szomszéd 
crsz6gokból depat6ltak a Szovietunióbal. A kényszermunk6t végz~ nagyob!., 
t6gabb csoportia az ipari üzemek, a kolhozok és szovhozok • dolgozóiból~ 611. 
A memorandum szerint kényszermunk6snak tekintend6 a magyar ipari munk6-
sok egymilliós t6mege, mert szabads6gjogoikt61 megfosztva dolgoznak a szov
jet h6borús termelés szolg610tóban. Ugyanez a helyzet a kolhozokbon és szov
hozok ban is, ahol 1,063,000 lélek v{;gez kényszermunk6t. Ebben a csoport
ban m6r szerepelnek azok a fiatalok is, akiket a 3.781/11/1952. sz6mú titkOl 
belügyminiszteri rendelet alapj6n vittek kényszermunk6ra, a kommunista rend
$zer gazdas6gi céliainak megvalósit6sa érdekében. 

Végül, a memorandum felsorolja azokat a magyarorsz6gi közsé
geket is, ahol eddigi tuclom6sunk szerint kényszermunka-telepek vegy t6bo
rok mGködnek. Sz6muk 6sszesen körulbelül nyolcvan. legnagyobb ar6nyban 
Hajdú, vcIamint Pest-Pilis-Solt-Kiskún megyében tal61hatók [14-141, Borsod 
megyében 7, Fejér megyében és Békésben 5-5 a kényszermunkc-tóborok sz6ma. 
A t6bbi kényszermunka-tóbor megoszlik a többi keleti v6rmegyében. Oe el
szórvo tal61hatók Zalóban, Sopronban, Komélrom-Esztergom megyében is. 

Befe iez~ részében o t-kJgyar Nemzeti Sizottm6ny memoronduma 
ujro hangoztatja, hogy a kommunist6k kényszermunka-rendszere genocidium, 
nemzetirt6s. Ennek o figyelembevételével kell itéletet alkotnia róla a szabad 
vil6gnok. 

New York, 1952. évi október hó 



A MAGYAR NEMZETI BIZOTTMÁNY MEMORANDUMA AZ UNO 
KÉNYSZERMUNKÁT KIVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGA ELÖTT. 
 
A Magyar Nemzeti Bizottmány képviselői most nyújtották át a magyarországi kommunista 
kényszermunka-rendszerről készült angol nyelvű memorandumát az UNO kényszermunkát 
kivizsgáló albizottságának. Ezzel újabb fontos lépés történt az akcióban, amelynek célja, hogy 
bebizonyítsa: a szovjet-kommunista rendszer tömeges kényszermunka alkalmazásával 
nemzetirtást végez a vasfüggöny mögötti országokban. 
 
A Magyar Nemzeti Bizottság 76 oldalas memoranduma, amely Dr. Varga László munkája, 
részletesen feltárja a nemzetközi vizsgálóbizottság előtt a magyarországi kommunista 
kényszermunka-rendszer eredetét és természetét. A magyarországi kommunisták a társadalom 
szerintük nemkívánatos elemeit, sőt egész osztályait is kényszermunkára ítélik, hogy 
kihalásukat siettessék. Ugyanakkor az ipari termelés, a háborús felkészülés fokozására is 
igénybe veszik a kényszermunkások százezreit. Ma már nem csak azok tekinthetők 
kényszermunkásoknak, akiket tételes "törtvények", vagy rendeletek alapján ítéltek el, hanem 
kényszermunkásoknak tekinthetők az ipari üzemek, kolhozok, szovhozok "dolgozói" is. A 
kommunista rendszer ugyanis ez utóbbiakat is helyhez kötötte, megfosztotta szabadságjogaitól, 
s munkaerejüket nem a közjó, hanem a szovjet hadicélok érdekében használja fel. A 
kommunisták ördögi módszereire jellemző, hogy a kényszermunkások egy részének 
deportálását a háborús viszonyokra mért 1939.II.tc.15o, szakaszával indokolták. De 
kényszermunkát végeznek az 1946.VII.tc., a "demokratikus államrend" védelmére hozott 
törvény alapján elítéltek, s kényszermunka a sorsuk a tervgazdálkodás védelméről szóló 
195o/4. számú törvényerejű rendelet, valamint a 3.781/II/1952. számú titkos belügyminiszteri 
rendelet áldozatainak is. A Magyar Nemzeti Bizottmány memoranduma adatait magyarországi 
menekültek hiteles tanúvallomásai igazolják. 
 
A Magyar Nemzeti Bizottmány memoranduma a tételes "törvények" és "rendeletek" alapján 
kényszermunkára ítéltek számát 151.000-re teszi. Közöttük legnagyobb csoport az a 75.000 
deportált, akiket főként 1951 nyarán hurcoltak el budapesti otthonaikból. De itt szerepel az 
internáló-táborok legalább 44.000 főnyi lakója is, valamint az a 2000 pap, szerzetes, apáca, 
akikkel szintén kényszermunkát végeztet a kommunista rendszer. Külön főcsoportban taglalja a 
Magyar Nemzeti Bizottság memoranduma annak a 180.000 magyarnak a sorsát, akik a 
Szovjetunióban végeznek kényszermunkát (60.000 hadifogoly, 40.000 polgári deportált és 
80.000 magyar, akiket a szomszéd országokból deportáltak a Szovjetunióba). A 
kényszermunkát végzők nagyobb, tágabb csoportja az ipari üzemek, a kolhozok és szovhozok 
"dolgozóiból" áll. A memorandum szerint kényszermunkásnak tekintendő a magyar ipari 
munkások több milliós tömege, mert szabadságjogaiktól megfosztva dolgoznak a szovjet 
háborús termelés szolgálatában. Ugyanez a helyzet a kolhozokban és szovhozokban is, ahol 
1.063.000 lélek végez kényszermunkát. Ebben a csoportban már szerepelnek azok a fiatalok is, 
akiket a 3.781/II/1952 számos titkos belügyminiszteri rendelet alapján vittek kényszermunkára, 
a kommunista rendszer gazdasági céljainak megvalósítása érdekében. 
 
Végül, a memorandum, felsorolja azokat a magyarországi községeket is, ahol eddigi 
tudomásunk szerint kényszermunka-telepek vagy táborok működnek. Számuk összesen 
körülbelül nyolcvan. Legnagyobb arányban Hajdú, valamint Pest-Pilis-Solt-Kiskún 
megyékben találhatók (14-14), Borsod megyében 7, Fejér megyében és Békésben 5-5 a 
kényszermunka-táborok száma. A többi kényszermunka-tábor megoszlik a többi keleti 
vármegyében. De elszórva találhatók Zalában, Sopronban, Komárom-Esztergom megyében is. 
 



Befejező részében a Magyar Nemzeti Bizottmány memoranduma újra hangoztatja, hogy a 
kommunisták kényszermunka-rendszere genocidium, nemzetirtás. Ennek a 
figyelembevételével kell ítéletet alkotnia róla a szabad világnak. 
 
New York, 1952. évi október hó. 
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