
a gUlag-SZigeTcSoporT
Az irracionalitás és kiszolgáltatottság 
„szigetei”
A modul szerzője: Erdei Erika
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modUlváZlaT

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

I. RáhAngolás, A fEldolgozás ElőKészíTésE

I/a hol vannak ezek a „szigetek”? 

A A tanár megkérdezi a diákoktól, hogy hallották-e 
már a Gulag-szigetcsoport nevét. Megpróbálják 
közösen azonosítani a „földrajzi” elhelyezkedését. 
A tanár ezután kivetíti a táborok elhelyezkedését 
bemutató térképet. Szétosztja az önként jelentke-
ző diákok között a P3 melléklet alapján készített 
papírcsíkokat. A tanulók sorban felolvassák saját 
papírjuk szövegét, majd időrendi sorban felra-
gasztják azokat a falra. Végül a tanár levetít né-
hány, a tábori életet bemutató képet.

10 perc

A téma hangulati kere-
tének megteremtése és 
alapinformációk nyúj-
tása

Tájékozódás a térben 
és az időben
Empátia 

Frontális munka 
– irányított beszélge-
tés, vetítés

P1 (Kivetíthető 
képek)

P2 (Háttér-infor-
mációk)

P3 (Kronológia)

II. Új TARTALOM FELdOLgOZÁSA

II/a Emberi sorsok a gulAg-on

A Mindenki húz egy részletet a D1 melléklet meg-
számozott szövegéből. A sorszámok szerint sorba 
állnak, és törekedve a kifejező olvasásra, egymást 
követően felolvassák a náluk lévő regényrészle-
tet. 

10 perc

A téma emberi dimen-
zióinak kiemelése

Önfegyelem
Szabálykövetés 

Egész csoportos 
gyakorlat – pódium 
előadás 

D1 (Regényrész-
letek) 

P4 (A regény 
összefoglalása)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

B Az osztály közösen meghallgatja a magnófelvételt, 
melyen egy túlélő beszél a lágerbeli életéről. 

10 perc

A téma emberi dimen-
zióinak kiemelése

Frontális munka – fel-
vétel meghallgatása

P5 (Magnófelvé-
tel)

II/b Ellenőrző feladatok

A A tanulók gyorsan párokat alkotnak, és megpró-
bálnak válaszolni a D2 feladatlap kérdéseire. Pá-
ros szóforgóval egyeztetik az osztályban született 
megoldásokat.

10 perc

A megismert tények 
rendszerezése	

Emlékezet 
Együttműködés 

Páros munka – ellen-
őrző feladatlap kitöl-
tése

D2 (Feladatlap)

III. Az új TARTAloM összEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

III/a „soha, sehol, senkinek?”

A A tanár elmondja, hogy a táborokat megjárt embe-
rek körében kialakult az a beállítódás, hogy a tör-
téntekről „soha, sehol, senkinek” nem beszélnek. 
A diákok megpróbálják közösen értelmezni, hogy 
miért alakulhatott ez így. Az érintettek helyébe 
képzelve magukat, egyes szám első személyben 
megszólalva, fogalmaznak meg gondolatok ezzel 
kapcsolatban. 

13 perc

Levezető beszélgetés 

Empátia 
Érzelemkifejezés
Szóbeli szövegalkotás

Frontális munka – be-
szélgetőkör szerepbe 
helyezkedve

III/b házi feladat

A Minden tanuló megkapja a választható házi fel-
adatok listáját tartalmazó D3 lapot. Írásbeli mun-
káját a következő órára készíti el.

2 perc

Empátia, verbális érze-
lemnyilvánítás

Frontális levezető 
beszélgetés

D3 (Alternatív 
házi feladat)
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Tanári SegédleTek
P1 KIvETíThETő KéPEK

1. térkép A táborok rendszere a Szovjetunióban www.presentepassato.it/cartine/urss/sistema_gulag.jpg

2. fotó-montázs Felügyelők
www.gulag.hu/images/trojka.gif

3. fotó Érkeznek a foglyok
 www.scottcorner.org/mormons/images/gulag.jpg

4. rajz Nők és gyerekek a táborban
www.gulag.hu/baldaev/images/gulag041.jpg

5. rajz Nők dolgoznak 
www.gulag.hu/baldaev/images/gulag040.jpg

6. fotó Fogolynő  1931
www.stasiopfer.de/images/stories/stasi/passendes/gulagzaun.jpg

7. irat Rehabilitációs irat orosz nyelven + magyar fordítása
www.gulag.hu/toth/rehab_smail.jpg

8–10. statisztikák Statisztikai táblázatok a foglyokról, halálozásról (Ezt a táblasort csak akkor használjuk, ha van idő)
www.gulag.hu/kowalski/chapter0.htm
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1. térkép

2. fotó-montázs

3. fotó 4. rajz
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5. rajz
6. fotó

7. irat

8–10. statisztikák
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P2 háTTéR-InfoRMácIóK 

Rövidítések 

NKVD Belügyi Népbiztosság

KGB Állambiztonsági Bizottság

OGPU Egyesített Állami Politikai Igazgatóság

MVD Belügyminisztérium

GULAG Táborok Központi Vezetősége

OSZO A népbíróságok, a katonai törvényszékek, a rendkívüli bizottságok

A kollektív bűnök és büntetése formái, amelyek leggyakrabban megjelentek a táborokba zárás indoklásában is:
„Kényszerű migráció” (története visszanyúlik a polgárháború éveire – amikor is a kozákság egy részét telepítették ki (1919–20) törté-
nelmi lakhelyéről – és egészen az 1950-es évek elejéig tartott)
„osztályalapú kitelepítések” („kuláktalanítás”, illetve a korábbi társadalmi helyzetük miatt az „ancien régime” híveiként számon 
tartottak büntetése)
„Etnikai alapú áttelepítések” (jövendő „hadszínterek politikai előkészítését” és a „határvidék megtisztítását” szolgáló, etnikai alapú 
kitelepítések között éppúgy találni „totális”, mint „részleges” változatot)
„Társadalmilag veszélyes elemek” (betiltott pártok és szervezetek tagjai éppúgy, miként a „nép ellenségeiként” elítéltek családtagjai)
„Külső deportálások” (Szovjetunió határain kívüli területeken élők az érintettek. 1944–45 idején érték el csúcspontjukat. Az ekkor 
áttelepítettek száma meghaladta az 5,5 milliót.)
„Politikai bűnök” (hazaárulás, kommunista rendszer gyengítése, fegyveres felkelés szervezése a rendszer ellen, az ellenség támoga-
tása, a nemzetközi burzsoázia támogatása, a Szovjetunió megtámadásának előkészítése, kémkedés, kártétel, károkozás ipari, kereske-
delmi, közlekedési és pénzügyi téren, terrorcselekmény végrehajtása, diverzió, szovjetellenes propaganda, politikai bűntény feljelen-
tésének elmulasztása, a cári rendszer kiszolgálása, szabotázs, gazdasági ellenforradalom)

•

•

•

•
•

•
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P3 KRONOLógIA

Az alábbi információkat fel kell írni egy-egy messziről is jól olvasható papírcsíkra, és ki kell osztani az önként jelentkező diákok között. 

1. Egy központi rendelet eredményeként 1919 áprilisában valamennyi kormányzósági központban minimum 300 főt befogadó lágere-
ket alakítanak ki. 

2. A táborlakók munkaerejére alapozott gazdasági munkák közül kiemelkedik a fehér-tengeri Sztálin-csatorna, a Kotlasz és Vorkuta 
közötti vasútvonal, valamint a Volga–Don csatorna megépítése.

3. 1934 júliusában a lágereket egységesen a belügyminisztérium (NKVD) irányítása alá vonták, és létrehozták a Lágerek Főigazgatósá-
gát (GULAG). 

4. Az 1930-as években az 53 nagy lágerközpontban, a 425 javító-nevelő munkatelepen, a fiatalkorúak 50 táborában és a börtönökben 
összesen 18 503 000 fogoly volt. 

5. 1943-ban a sarkköri vidékeken és Kazahsztánban is visszaállították a kényszermunka-táborokat, amelyekben ekkoriban 60 ezren 
dolgoznak. 

6. A fogolylétszám 1950 januárjában tetőzött. A foglyok száma ekkor 25 614 000.

7. A GULAG-ot 1956 őszén átszervezték, s egyúttal megszüntették a hírhedtté vált nevet is.
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P4 TARTAlMI összEfoglAló

A D1 melléklet részletei Cséri Lili Elhallgatott éveink című önéletrajzi regényéből valók.
A felolvasás megkezdése előtt érdemes elmondani a teljes történet kereteit:

Történik a Magyar Tanácsköztársaság bukásától az 1950-es évekig. Cséré Lili és férje, Jenő kommunista cserefogolyként emigráltak 1921-
ben Szovjet-Oroszországba. Leningrádban települtek le. A férj egy nehézipari üzem építésénél dolgozott mérnökként. Egy – nem a mér-
nök okozta – műszaki hiba miatt Cséri Jenőt letartóztatják, és ismeretlen helyre viszik. A vád ellene: szabotázs. A feleségét, Lilit gyerme-
kétől elszakítva lágerbe zárják Több évi értelmetlen fogság után, kiutasítják a városból, és egy közép-ázsiai tagköztársaságba internálják. 
Az asszony, hogy megélhessen, próbál munkát keresni a számára idegen földön. Közben küzd a család egyesítéséért. Orosz barátnője 
segítségével képes lesz életben maradni. Sok keserves év után, hosszas küzdelem után térhettek haza gyermekével Magyarországra. 
Hontalanként érkeztek, valamennyi rokonuk elpusztult. Soha, senkinek nem árulhatták el, hogyan éltek kommunista emigránsként, 
majd internált páriaként a Szovjetunióban. Cséri Jenőt 1957-ben bűncselekmény hiánya miatt rehabilitálták.

P5

Hangfelvétel (diákok készítik el abban az esetben, ha él a környezetükben olyan szemtanú, akivel lehet riportot csinálni).




