
101. életévében elhunyt a Gulagot is megjárt Olofsson Placid atya bencés 

szerzetes 
 
 

Az atya életének egy szakaszát dolgozza fel a Rabtársak a Gulagon c. képregény. 

A történelemórán az 1920-as és ’30-as évek Oroszországáról, később Szovjetunióról 

tanultunk. Ehhez kapcsolódóan kaptunk egy ingyenes edukációs képregényt, amelyet Dávid 

Ádám és Németh Gyula készített. Ahogy a címéből is sejthető, a Gulagon szenvedő rabtársak 

életéből mutat be egy kis részt. 

 

A Gulag egy olyan hely, ahova senki se menne szívesen. Egy hely, ami talán még a 

pokolnál is rosszabb. Ezt gondolhatták azok az emberek, akik a sztálini rendszer alatt álló 

Szovjetunióban laktak, vagy külföldiként ellenezték hatalmát. Sztálin pozíciói megtartásához 

bárkit eltett láb alól: azonnali halál vagy kényszermunkatábor várt ellenzőire. Ezeknek a 

munkatáboroknak a kiépített rendszere volt a Gulag, ahol a rémuralom ideje alatt 

megközelítőleg 20 millió ember halt meg. Napi 10-12 órán át végeztek itt kemény fizikai 

munkát, minimális élelemellátás mellett. 

1939-ben az orosz belügyi népbiztos létrehozta a GUVPI-t, ami a hadifoglyok számára 

létrejött munkatábor-hálózat volt (lényegében a külföldiek Gulagja). 1943-ban megszületett 

egy törvény, ami biztosította, hogy a hadifoglyokat 10-20 évre elítélhessék.  



Ezek után került a történetben is szereplő Olofsson Placid atya és Menczer Gusztáv atléta 

is a munkatáborokba, persze mind a ketten úgynevezett koholt, vagyis hamis vádakkal.  

Placid atya Benedek rendi szerzetes volt, aki tábori lelkészként is teljesített szolgálatot. 

Menczer, azon kívül, hogy ígéretes sportoló volt, tanult a Pázmány Orvostudományi Karán is. 

A történetben volt egy közös rabtársuk, akinek nem ismerjük a nevét.  

A képregényben ennek a férfinek a szemszögéből ismerhetjük meg az eseményeket egy 

darabig. Először azt tudjuk meg, hogy 1953. március 4-e, éjszaka van, és a rab szökésre 

készül. Míg áll a kerítésnél, visszaemlékezik a két emberre (Placid atyára és Menczer 

doktorra). Nekik köszönheti, hogy még él. A cselekmény következő fontos része az, hogy az 

atya misézni szeretne. A férfi készít számára feszületet, a rabok szereznek ostyát, szőlőt (bor 

helyett), kelyhet. Így már minden megvan, ami szükséges. A feszület készítéséhez először 

kést készített magának a férni, aminek a későbbiekben fontos szerepe lett.  

A történet következő szakaszában kiderült, hogy a rabot más társaival együtt vonaton, 

majd hajón elszállították egy másik táborba, Vorkutára, ami a Gulag egyik leghidegebb telepe 

volt. Itt ismerkedett meg a doktorral, mert az út során tályog lett a hátán, amit a 

börtönorvosnak el kellett látni. Ehhez a rab kését használta. Menczerről megtudtuk, hogy 

szellemileg friss akart maradni, ezért dalokat énekelt, szavalt.  

Ezután ér vissza a történet a kezdethez. A férfi épp át akarja vágni a kerítést, amikor 

megjelenik Gusztáv, és lebeszéli róla. Ezután a történet időben 50 évet előreugrik. A helyszín 

a rab temetése. Itt találkozik egymással az atya és a doktor, akik beszélgetnek a szabadulásról, 

a késről és arról, hogy a sors fintora, hogy ők túlélték a tábort, a Szovjetunió viszont addigra 

megsemmisült.  

Szerintem ez egy nagyon jó képregény! Hozzánk fiatalokhoz közel áll ez a műfaj. 

Könnyen érthető, átlátható. A rajzok és a színek használata szintén tökéletes kifejezőeszköze 

az érzelmeknek, hangulatoknak. Ráadásul végig szinkronban van a cselekménnyel: a 

munkatáboros résznél minden sötét, a szabaduláskor pedig még a színek is szabadon 

szárnyalnak.  

Mindenki számára tanulságot jelent, hogy a legnagyobb rosszból is van kiút, hiszen 

Isten segít. 
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