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Ajánlás egy bűntény látleletéhez
Ez a könyv elsősorban nem a bori munkaszolgálatok szenvedéstörténetéről szól,
bár első, viszonylag rövidre fogott fejezetei ezt is végigkövetik, miután a szerző
korábbi publikációiban a téma részletes történelmi elemzések formájában már
bemutatásra került. Az itt olvashatók tulajdonképpen vizsgálati jegyzőkönyvet
képeznek a magyar állam által a II. világháború alatt elkövetett egyik gigantikus
bűntényről, s egyben látleletül is szolgálnak az áldozatokról s velük együtt a megbízott elkövetőkről.
A bűntény előzményei és objektív körülményei eléggé ismertek, bár sok részletet éppen a szerző kutatásai tártak fel. A Horthy-rendszer már az 1919-es
fehérterror alatt kialakította a katonakötelesnek tekintett, de megbízhatatlannak
ítélt munkásokból, zsidókból és politikai foglyokból a büntető és kirekesztő jellegűnek szánt kényszermunkás századokat. E mellett a fehérterror alatt történt
meg először Buda oszmánoktól való 1686-os visszafoglalása óta, hogy a magyar
államhatalom nevében zsidókat gyilkoltak meg nem kis számban mindenfajta bírósági ítélet nélkül. 1920. február 17-én névvel ismert s később még bíróság elé
is állított fehérterrorista tisztek elhurcolták, megkínozták és megölték az ellenzéki Népszava két ismert zsidó származású újságíróját, Somogyi Bélát és Bacsó
Bélát. A budapesti királyi ítélőtábla 1930 novemberében megszüntette az eljárást
az igazoltan gyanúsítottak ellen azzal a korra igencsak jellemző indoklással, hogy
„...a terheltek, ha tettüket el is követték, azt abban a téves meggyőződésben, hogy
cselekményükkel a magyar faj és nemzeti eszme érdekeit szolgálják, követték el”.
A korabeli magyar államapparátus – beleértve az igazságszolgáltatást – tehát a
két világháború közötti békeidőkben sem talált kivetnivalót abban, hogy a nemzeti hadsereg tisztjei a kormánynak nem tetsző zsidó írástudókat rövid úton agyonvernek. Itt nem is szükséges kitérni a zsidóellenes diszkrimináció szabályrendjének egyéb korai hajtásaira, a zsidó hadiözvegyek mellőzésére a trafikengedélyek
és más közületileg ellenőrzött megélhetési lehetőségek kérvényezői között, a zsidó
közhivatalnokok kényszernyugdíjazására vagy önkényes elbocsájtására, az ösztöndíjak odaítélésénél alkalmazott s eleve „természetesnek” tartott zsidóellenes
megkülönböztetésekre. Hiszen hamarosan (1920) megszületik a numerus clausus
törvény, amely (ekkor világszerte egyedül) szintén büntető és kirekesztő jelleggel
vonta meg a fizetőképes zsidó érettségizettek túlnyomó többségének jogát a honi
egyetemeken és jogakadémiákon való tanulmányoktól.
Mindez talán elég bizonyítékul szolgálhat arra, hogy a Horthy-rendszer már
kezdetétől fogva s még viszonylag legkonszolidáltabb éveiben is tartalmazott
önkényuralmi, az emberi jogokat semmibe vevő s a demokratikus jogállamisággal összeegyeztethetetlen, a nácizmus ismeretében joggal súlyosan protofasisztának minősíthető elemeket. Ezekkel tért el hosszú időre a magyar állam
a nyugat- európai demokráciák által kijelölt, s a felvilágosodás óta fokozatos
jogkiterjesztést és az állampolgárok között egyre nagyobb jogegyenlőséget biztosító fejlődési útról.
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Jó lenne, ha azok is elgondolkoznának mindezen, akik manapság hajlamosak
kétségbe vonni ennek a megállapításnak a valóságalapját, annyira, hogy még a
nemrég szentesített alaptörvénybe is beiktatták a német hadsereg Magyarországra történő, gyakorlatilag ellenállás nélküli bevonulásának dátumát, 1944. március
19-ét, azzal, hogy a jelen államberendezkedés csak az annak előttivel tart fenn
folytonossági viszonyt. Ha ez így lenne, akkor viszont vállalni kellene a jogfolytonosság elve alapján az 1938 utáni egyre jogfosztóbb zsidótörvényeket is, az 1941
nyári kőrösmezei deportálások borzalmait (melyekkel a honi hatóságok megközelítőleg 18 000 „hontalannak” tekintett zsidót szolgáltattak ki a Wehrmacht tömeggyilkos kommandóinak), a magyar megszálló csapatok újvidéki mészárlásait
az 1942. januári „hideg napok” alatt vagy – e könyv témájához közelebb s teljesen
náci mintára – a „megbízhatatlannak minősített állampolgárok” számára katonai
jellegű, de fegyvertelen „közérdekű munkaszolgálat” bevezetését az 1939. márciusi honvédelmi törvényben. Ezzel nyílt meg ugyanis a törvényes jogalap ahhoz,
hogy politikailag ellenzéki érzelműeket, a hadviselést megtagadó „kisegyházak”
tagjait vagy – s mint a szerző kutatásaiból most már pontosan tudjuk – főképp
egyszerű zsidó honpolgárokat egyelőre három hónapra, később meghatározatlan időre minden külső (például az igazságszolgáltatás általi) ellenőrzés nélkül
kényszermunkatáborokba küldjenek. A bori bányákban foglalkoztatottak ellen
a következő évek során elkövetett rettenetes bűntényeket ezzel a korabeli államgépezet eleve semmisnek nyilvánította.
Márpedig a munkaszolgálat gépezete az időben egyre sebesebben s a Szovjetunió ellen 1941. június 27-én beindított háború alatt – melyet Magyarország
részéről a náci csatlósság szerepköre mellett semmifajta jelen vagy múltbeli igény,
követelés vagy sérelem nem indokolt – az érintettek egyre teljesebb jogfosztásával s egyre véresebb következményekkel működött. 1940 őszétől az 1939-es ún.
„második zsidótörvény” által zsidóknak minősített hadköteles férfiakat három
kategóriába osztották. Csak a „kiemelten hasznos” foglalkozásúak kerülhettek
rendes katonai állományba, a többieket munkaszolgálatos zászlóaljakba, illetve a
„megbízhatatlanokat” különleges büntető alakulatokba lehetett besorolni. A Jugoszlávia feldarabolásával járó támadás és a volt Délvidék egy részének visszacsatolása után 1941 áprilisától újabb szigorítások léptek életbe e tekintetben. Ezután
zsidókat csak rendfokozat és fegyver nélküli szolgálatra lehetett behívni a hadseregbe, és a korábban katonai rangot viselő zsidónak minősítetteket megfosztották rendfokozatuktól. Igazolványukra a Zs megbélyegző jelzés került. 1942-től
általánossá vált a kisegítő munkaszolgálatot végzők külön sárga karszalaggal való
újabb stigmatizációja. 1942 márciusában ráadásul még katonai egyenruhájuktól is
megfosztották őket. Ezután az érintettek saját ruhájukban teljesítettek szolgálatot sárga karszalaggal, illetve az elismert „kikeresztelkedettek” fehér karszalaggal. A keleti front megnyitását követően a szovjet területek megszállásában résztvevő hadsereg mellé nemsokára százharminc zsidó munkásszázadot osztottak be,
mintegy 38 000 fővel. Emellett az országban közel ugyanolyan nagy létszámban
más munkásszázadokat, köztük román, szerb, horvát és ruszin nemzetiségieket
is alakítottak.
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A külhoni egységek egy részében a keret gyakran válogatott módszerekkel, de
egyértelműen, néha még bevallottan is, a beosztottak elpusztítására törekedett.
1943. április 29-én mintegy négyszáz beteg munkaszolgálatos vesztette életét azt
követően, hogy a keret rájuk gyújtotta a számukra lakóhelyül szolgáló pajtát az
ukrajnai Dorosicnál. Ez már a doni visszavonulás folyamán történt, mikor is a
sztálingrádi csatavesztést követő újabb katasztrofális szovjet áttörésnél a másfél
százezerre becsült magyar veszteséglistából körülbelül 22 000-re lehetett tenni
a munkaszolgálatosok számát. A túlélők egyike a munkaszolgálat intézményének jellemzésére saját tapasztalatára támaszkodva már ekkor használta a „mozgó
vesztőhely” kifejezést. A szókapcsolat a bori munkaszolgálatosok sorsában nyerte
el igazi értelmét.
A bori tábor valójában egy táborhálózat volt a terület – főképp rézérc kitermelésére beállított – bányáinak kiszolgálására. Ebben több tízezer (25 és 50 000 kö
zöttire becsült) helyi és külföldi munkást, főképp kényszermunkást dolgoztattak
német felügyelet mellett a náci birodalom hadiiparának ellátására. A németek
már 1943 februárjában előálltak azzal az igénnyel, hogy a magyar kormány 10 000
munkaszolgálatost bocsásson rendelkezésükre. Ennek egy ideig a Kállay-féle vezetés ellenállt Nagy Vilmos hadügyminisztersége alatt (1942. szeptember 24.–1943.
június 12.), aki igyekezett könnyíteni a munkaszolgálatra behívottak helyzetén.
Utódjánál azonban 1943 júliusában ez már nem volt szempont, és így ő elfogadta
háromezer munkaszolgálatos kiszolgáltatását, akik július közepén érkeztek Borba. A zömmel zsidó mozgósítottak mellett néhány százan a katonaságot elutasító
ún. „kisegyházakhoz” tartoztak.
A magyar állam tehát mindenfajta katonai kényszer nélkül (a Wehrmacht magyarországi bevonulása előtt már közel egy évvel) több ezer zsidó és több száz
más állampolgárát engedte át ipari rabszolgamunkára náci szövetségesének az
általa megszállt délszláv területen, távol a keleti fronttól, tehát az ország háborús
részvételétől is teljesen függetlenül.
A kizsákmányolt munkaszolgálatosok helyzete együtt romlott a háborús viszonyok és a táborvezetés személyi állományának alakulásával. A bori táborok
túlélőinek kollektív emlékezete megőrizte a szadista beállítottságú és aktív zsidógyűlölő Marányi ezredes nevét. Az ő parancsnoksága alatt vált rendszeressé a
munkaszolgálatosok kínzása, kiköttetése, túldolgoztatása, szabadságuk megvonása. Az ország német megszállása, 1944. március 19. után a bori komplexum
magyar részlege egyértelműen büntetőtábor jelleget vett fel, melyet az új Sztójay-féle kormány hadügyminisztere 1944 júniusában a zsidó munkaszolgálatosok
„hadifogolytábor-szerű elhelyezésére” vonatkozó bizalmas rendelete meg is erősített. Megkezdődött a szökevények módszeres kivégzése is. 1944. május végén a
németeket kiszolgáló kormány immár újabb háromezer zsidó munkaszolgálatost
küldött Borba. Ezek életkörülményeire és további sorsára nézve azóta minden volt
magyar kisdiák előtt felvillannak Radnóti utolsó verseinek egyes sorai. A költő
augusztus végén a bori komplexum Brünn nevű táborába került. Románia augusztus végi pálfordulását és Budapesten a háborúból való kilépéssel megbízott
Lakatos kormány megalakulását követően, a hadszíntér gyors közeledtével innen
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indították Magyarország felé utolsó útjára több ezer sorstársával együtt Radnótit
szeptember 17-én. Ezzel teljesült be a bori munkaszolgálatosok túlnyomó részének kálváriája.
A két lépcsőben gyalog menetelő kényszermunkás tömeg szeptember végén
induló második csoportja, mintegy 2400 ember, már másnap felszabadult egy
partizánegység támadásának köszönhetően. Az első csoport azonban Borból
Szombathelyig valóságos halálmenetet járt végig, amennyiben a kezdetben német és magyar, az országhatáron belül már kizárólag magyar keret Marányi alezredes parancsát követve különböző helyszíneken és indokokkal – gyakorlatilag
ok nélkül – tömegesen gyilkolta a rábízott kényszermunkásokat. Pancsova után
mintegy kétszáz áldozatot eredményeztek a Deutsche Miliz atrocitásai. Torontál
almásnál dokumentálhatóan százharminchármat. Ezt a kötet külön fejezetben
tárgyalja (lásd a II. A jabukai tömeggyilkosság című fejezetet). Cservenkára érve
azonban a vegyes keret már nem kevesebb, mint 800–1000 főt mészárolt le. Mielőtt teljesen a magyar hatóságok vették volna át Baján és Mohácson a maradék
csoportot, újabb mintegy négyszáz zsidó áldozattal járt az „erőltetett menet”.
Magyar területen, részben a helyi lakosság együttérzésének hála, már többen tudtak megszökni. Az alig ezerhatszáz főre apadt maradék többségét tehervagonokba zárva vitték a dunántúli Szentkirályszabadjára, majd onnan több csoportban,
rettenetes körülmények között s ismét Marányi alezredes személyes felügyelete
alatt a nyugati országhatárra. A „mozgó vesztőhely” itt is rengeteg áldozatot hagyott maga után. Elképzelhetőleg a Győr melletti Abdán meggyilkolt huszonkét
munkaszolgálatos között volt Radnóti is, bár erre nézve a hiedelmekkel ellentétben a szerző szerint nincsenek elégséges bizonyítékok. A Borból indult menet
egyes maradékait Mosonmagyaróvárnál átadták a németeknek, akik őket különböző birodalmi koncentrációs táborokba küldték tovább. Végül az eredetileg 3400
feletti első lépcsőben távozó munkaszolgálatosokból nagyságrendileg alig több
mint egy hatoduk élte meg a felszabadulást.
A magyar állam közegei és a szövetséges hatóságok tehát nemcsak rabszolgaként dolgoztatták védtelen magyar állampolgárok tömegeit a háború utolsó
éveiben, de a felügyeletük alatt maradók legnagyobb hányadát (részben az országhatárokon belül) bizonyíthatóan legyilkolták.
A bori internáltak itt sommásan vázolt szenvedéstörténetét a könyv pontosabban és részletesebben mutatja be. Mégis, legfőbb célja több ennél, tulajdonképpen
más is. Egyrészt ugyan valóban megkísérli a Horthy-korszak ezen (időben egyik
utolsó) intézményes bűntettének megannyi történelmi részletéig menő, a lehető
legtárgyilagosabb, tételes dokumentálását. Másrészt azonban valóságos kegyeleti
funkció ellátásra vállalkozik, ami olykor a történelmi igazságszolgáltatás szerepét is betölti. Végrehajtja és elénk tárja a hatalmasra duzzadt memoárirodalom,
a történettudomány és irodalomtörténeti kutatás, a túlélő tanúk felkutatása és
kikérdezése, az 1945-ben deportáltakat gondozó DEGOB által gyűjtött életrajzi
beszámolók, a helyi levéltárak, temetők, anyakönyvi hivatalok forrásanyagának
kiaknázása és kiértékelése segítségével a bori munkaszolgálat mintegy „utóéletének” aprólékos kritikai adatolását is. Ennek kapcsán a szerző tételesen kitér
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a tömeges kegyetlenkedéseket végrehajtók további életútjára is. Azokra vonatkozólag, akiknek rémtetteit 1945 után megtorolta az igazságszolgáltatás s azokra
is, akiknél ez nem történt meg. Marányi ezredes Fehér álnéven – kérdés, vajon
elég volt-e a névcsere lelkiismerete szerecsenmosdatásához – Németországban élt
s büntetlenül ágyban, párnák közt hunyt el.
Kegyeleti jelleget az kölcsönöz ennek a gigászi munkának, hogy Csapody
Tamás minden egyes érintett személy adatainak utánajárt a fellelhető információk
alapján. Ezzel nevesíti a bori áldozatok legtöbbjét s egyben a bűntett elkövetőiből is sokakat. A könyvhöz mellékelt CD-n közölt névjegyzékben számításom
szerint 2558 zsidó, 163 Jehova Tanú, 18 reformadventista és 8 nazarénus bori
munkaszolgálatos neve szerepel.1 Legtöbbjükről a szerzőnek sikerült többfajta
alapvető életrajzi adatot is találni, pl. a születés idejére és helyére, az anya nevére,
a foglalkozásra, néha különleges elítéltetésre, stb. nézve. A kisegyházakhoz tartozó munkaszolgálatosok a listák szerint majdnem kizárólag magyar nevet viseltek,
tehát etnikailag magyar hátterűek voltak. A zsidók között is 36,5 százalékban
magyar nevűt találtam. E korban ilyen – viszonylag magas – „magyar családnevűségi ráta” a legmodernebb vagy „legasszimiláltabb” s egyben legteljesebben elmagyarosodott értelmiségi foglalkozások zsidó eredetű gyakorlóira volt jellemző.
A foglalkozások megjelölésénél ténylegesen sok értelmiségit lehet azonosítani.
A szerző külön is gondot fordított ezek felsorolására, anélkül azonban, hogy bármiképpen szelektált volna a bori áldozatok között osztályhelyzet, vallási státus
vagy műveltségi szint szerint. Éppúgy utánajárt a dokumentáltan munkaszolgálatosoknak tulajdonított sírhelyeknek, különösen a tömegsíroknak, az érdekelt kórházak halotti kimutatásainak, az idevágó halálozási anyakönyvi bejegyzéseknek,
valamint – igen részletesen – az utókor állította vagy a temetőkben ránk maradt
emlékhelyeknek is.
Ebben az összefüggésben a könyv egy sor helytörténeti jellegű, de a munkaszolgálatosok ellen elkövetett bűntettek szempontjából olykor általános érvényű
tanulságokat nyújtó „mélyfúrás” eredményét állítja elénk. Ezért is kap teret itt
„A megszállók és támogatóik bűntetteit kivizsgáló vajdasági bizottság” 1945 januárjában felvett teljes jegyzőkönyve a jabukai mészárlás eredményezte tömegsír
feltárásáról. Az emlékhelyet maga a szerző is bejárta, s erről részletes beszámolót
közöl, akárcsak a többi fontosabb s feltételezhetően munkaszolgálatosok hamvait
őrző sírhelyről. Külön fejezet foglalkozik azzal, amit a helyi adatokból – különösen a temetkezési helyekből, az egyedi tanúbizonyságokból és a kollektív emlékezet (leginkább elfojtott és gyér) hozadékából – rekonstruálni lehet a bori maradék szentkirályszabadjai, szombathelyi (és a város környéki), valamint kőszegi és
csajtai kényszertartózkodásáról. Részletes beszámolót tartalmaz a könyv a bori
kisegyházak tagjainak sorsáról a háború legvégén. Erre nézve számos megbízható
életrajzi beszámoló állt a szerző rendelkezésére, mivel az érintettek nagy része
nem került rá a véres bűntettek áldozati listáira. A bori keret, akárcsak a magyar
1

Karády Viktor számításai a névjegyzék 2014. júniusi változatán alapultak; azóta a névjegyzék
bővült. (A szerk. megjegyzése.)
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állam egyéb szervei, főképp a zsidó állampolgárokat gyilkolta le tervszerűen vagy
ezeket szolgáltatta ki náci szövetségeseinek ugyanebből a célból.
A könyvet igen gazdag irodalomjegyzék egészíti ki az azonosítható bori munkaszolgálatosok többezres életrajzi adatbázisa mellett.
Csapody Tamás munkáját sokan használhatják újabb részkutatások kiindulási
pontjának, értékes segéddokumentáció gyanánt. Másoknak legyen ez mementó a
hazai történelem mélykoráról, melyben – ahogy a költő, aki ezt haláláig megélte,
írta – „...az ember úgy elaljasult, hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra, s
míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg, befonták életét vad kényszerképzetek”.
Karády Viktor
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Bevezető
Német kérésre a második világháború alatt a magyar kormány 1943-ban és 1944ben összesen hatezer magyar kényszermunkást küldött a szerbiai Borba. A zsidó, valamint Jehova Tanúi, reformadventista és nazarénus munkaszolgálatosok
a magyar Honvédelmi Minisztérium alárendeltségében és német katonai szervezet irányítása alatt bányákban és vasútépítésen dolgoztak. Bortól Szombathelyig
című kötetben olvasható tanulmányfüzér első darabja a világháború és a magyar
munkaszolgálat történetébe ágyazva tárgyalja a bori munkaszolgálat eseményeit,
annak máig ható következményeivel együtt. A kötet következő fejezetei a Borból
történő visszavonulás egy-egy helységhez kötődő eseményeit foglalják össze: azt,
hogy mi történt a Radnóti Miklóst is sorai között tudó gyalogmenettel a bánáti
Torontálalmáson (Jabukán), a dunántúli Szentkirályszabadján és Szombathelyen.
Külön fejezetben közlöm az alig ismert jabukai tömeggyilkosság leírásán kívül
a százharminchárom bori zsidó munkaszolgálatos exhumálási jegyzőkönyvének
magyar fordítását. A következő tanulmány a létszámában jelentősen megfogyatkozott bori menet szentkirályszabadjai tartózkodásával és az ott meghalt munkaszolgálatosok eltemetési helyeinek felkutatásával foglalkozik. A menetképtelen,
és ezért el nem indítható zsidó munkaszolgálatosok a szombathelyi kórházba kerültek. A megmenekülésükkel vagy elhalálozásukkal, eltemetésükkel kapcsolatos
kutatási eredményeket foglalja össze a negyedik fejezet. Szentkirályszabadjáról
szintén Szombathelyre kerültek a bori Jehova Tanúi és nazarénus munkaszolgálatosok is, ahol továbbra is a bori keret felügyelete alatt dolgoztak. Az ő szombathelyi időszakukat és felszabadulásuk körülményeit dolgozza fel a kötet ötödik
tanulmánya. A kötet fejezeteinek sorát, egy, a könyv korábbi tanulmányaitól elütő rész, A bori zsebkő című fejezet zárja. A bori zsebkő története a bori munkaszolgálat személyes oldalába enged betekintést, az ennek nyomán levonható
szaktudományos következtetések, valamint Bor környékének gazdaságföldtani
viszonyai pedig annyira hozzátartoznak a bori kényszermunkához, hogy fontosnak tartottam ezek közreadását is.
A tanulmánykötet CD-mellékletében mintegy háromezer bori munkaszolgálatos annotált névjegyzékét közlöm. Ez a Borba vittek közel felének részleges
névjegyzéke. A nevek mellett közlöm a bori munkaszolgálatra vonatkozó, összegyűjthető adatokat is. Ezen túlmenően a könyvben látható 44 fényképpel, továbbá
a tanulmányokban leírtak földrajzi elhelyezését segítő 12 térképvázlattal, valamint az angol, német és szerb nyelvű összefoglalóval egészül ki a mű.
A bori munkaszolgálatosok történetével foglalkozó első, 2011-ben megjelent
és a Bori munkaszolgálatosok címet viselő könyvem után most megjelenő kötet,
az elmúlt három év, a CD-névlista pedig az elmúlt tíz év kutatásairól ad számot.
A kötetek fontos állomást jelentenek a bori munkaszolgálat monográfiájának
megírásához.
Nem juthattam volna el idáig, ha nem élvezhettem volna a bori munkaszolgálatosok és hozzátartozóik, a barátok, szakmai és szponzori támogatók, a levéltári és
könyvári szakemberek, fordítók, az érintett egyházak, a különböző intézmények,
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szervezetek és alapítványok, valamint munkahelyem, kollégáim, továbbá a szerkesztők, lektorok és a könyvkiadók támogatását. Számomra lenne megtisztelő,
ha mindenkit név szerint felsorolhatnék, itt azonban csak egy általános, de őszinte köszönettel tudom kifejezni hálámat. Szeretném egyben további támogatásukat kérni; külön kérem a kötettel kapcsolatos észrevételeik megtételét, valamint
a CD-névlistában meglévő hiányok pótlását.
Csapody Tamás
csapody.tamas@med.semmelweis-univ.hu

I.
A BORI
MUNKASZOLGÁLAT
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A megbízhatatlannak minősített állampolgárok
katonai szolgálata
A katonai szolgálat legalább kettős természetű: az állampolgárok joga és kötelessége is egyben. Jelenti a katonai szolgálatra alkalmasnak tartott férfiak katonai
célokra történő igénybevételét, vagy nemre való tekintet nélkül honvédelmi munkára kötelezését. A hivatásos és a besorozott katonák elkötelezettségből, egzisztenciális okokból vagy kényszer hatása alatt teljesítenek katonai szolgálatot. Az
állampolgári jogegyenlőségből eredően a katonai szolgálat lehetőség és garantált
jog arra, hogy békében és háborúban fegyverrel védhessék meg környezetüket és
hazájukat, illetve hogy a hatalmi érdekeknek megfelelően különböző háborúkban
harcoljanak. A katonai szolgálat másik természete az állampolgári kötelezettség:
az állam által kikényszeríthető, a hadkötelezettség körébe vontakra kiterjedő
fegyveres katonai szolgálat, illetve háború esetén súlyos büntetés terhe mellett
a minden megbízható állampolgárra vonatkozó kötelező katonai szolgálat.
Előfordul azonban, hogy egyes állampolgárok vagy az állampolgárok bizonyos
csoportjai vagy nem kapják meg a jogot a katonai szolgálat teljesítésére, vagy
nem kívánnak élni ezzel a jogukkal. A politikai hatalom által megbízhatatlannak
ítélt állampolgárok jogfosztásának egyik fontos formája a katonai szervezettől,
a katonai szolgálattól, a fegyver viselésétől való eltiltás; kirekesztés az egyik fontos, háború esetén pedig a legfontosabb erőszakszervezetből. Ez a haza, az állam
és a politikai berendezkedés iránti lojalitás megkérdőjelezése, egyben megbélyegzés, és az állampolgári státus leértékelése. Mindezek további következménye lehet
a még teljesebb diszkrimináció és akár az életüktől való megfosztás is.
Vannak azonban olyan állampolgárok is, akiknek joga és lehetősége lenne arra,
hogy a hadsereg kötelékében védjék hazájukat vagy harcoljanak idegen földön, de
különböző meggyőződésből, lelkiismereti okokból ezt elutasítják. Őket tehát nem
az állam rekeszti ki, hanem önmaguk döntenek úgy, hogy elutasítják a hadsereg
intézményét, a katonai szolgálatot és a fegyver viselését, ezzel vállalják döntésük
következményét: megbízhatatlannak minősülnek, és halálra vagy szabadságvesztésre ítélhetik őket.
A második világháború évei alatt nagyon sokan kerültek a megbízhatatlanok
csoportjába a katonai szolgálattal kapcsolatban. Elsődlegesen a származásuk,
a nemzetiségi hovatartozásuk, a politikai meggyőződésük és a vallási hitelveik
miatt kerültek ide hadköteles személyek. A megbízhatatlanok kisebbik csoportját
a köztörvényes bűnelkövetők alkották. A Horthy-rendszer azonban nem akart
teljesen lemondani az általa megbízhatatlannak ítéltekről, és mindenképpen be
akarta vonni őket a hadsereg valamilyen kötelékébe. A katonai szolgálat lényegét
tekintő fegyverviselésből és rendfokozati rendszerből kizárva akarta integrálni őket a honvédelmi rendszerbe, és katonai feladatoknak minősített munkákra felhasználni őket a hátországban, a hadműveleti területen és a frontvonalon
egyaránt. Létrehozták ezért a fegyvertelen katonai szolgálat intézményét, munkaszolgálat néven. A munkaszolgálat a megbízhatónak ítélt fegyveres katonák
alárendeltségében működött, lényegében a magyar hadsereget kiegészítő és kisegítő munkáshadsereg volt. A fokozatosan kiépülő és különböző megnevezéssel
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illetett munkaszolgálatos alakulatokban a világháború évei alatt több százezer
ember fordult meg, és közülük több tízezren vesztették életüket.
Az általános hadkötelezettségnek tehát a „lapátos sereg” felállításával szereztek érvényt a II. világháború időszakában. Látszólag egyenlő terhet róttak
minden hadköteles férfira, hiszen ezáltal senki nem vonhatta ki magát ez alól az
állampolgári kötelezettség alól. Ugyanakkor egyértelmű volt a munkára kötelezettek alávetettsége. A munkaszolgálatos katonát a katonává válás leglényegesebb kritériumaitól fosztották meg: a fegyveres kiképzéstől, a fegyverviseléstől,
a rangtól és az egyenruhától; nem számítottak katonának, miközben a katonai
jog hatálya alá vonták őket. Egyes vallási csoportokhoz tartozó munkaszolgálatosok még a katonai esküt vagy katonai fogadalmat sem tették le, semmilyen
katonai ruhát vagy állami címert sem voltak hajlandóak felvenni, illetőleg használni. A felállítása után folyamatosan szigorodó munkaszolgálat már létrehozásakor másodrendű állampolgárnak tekintette a „lapátos” katonát, akiknek a hadsereget kiszolgáló feladatai vannak ugyan, de ezek valójában büntető jellegűek.
Később pedig a munkaszolgálat internálótábor és hadifogolytábor formát öltött,
ahol a munkaszolgálatosok megalázása nem ismert határokat, és kínzásuk vagy
kivégzésük is lehetséges volt. Ugyanakkor 1944 tavaszán, a vidéki zsidók deportálása során, paradox módon a munkaszolgálat a deportálástól való megmenekülést jelenthette.
A katonai szolgálat szempontjából megbízhatatlannak számítottak – mások
mellett – a zsidónak minősített állampolgárok, valamint a kisegyházak tagjai is.

A kisegyházak helyzete a Horthy-korszakban
A Horthy-rendszer az általa szektának minősített kisegyházak1 felszámolására
törekedett. A kisegyházak esetében a cél nem a fizikai megsemmisítés, hanem a
vallási tevékenység teljes ellehetetlenítése volt. A nemzeti egység megbontásával
és a történelmi egyházak elleni izgatással vádolt szekták ellen az állami vezetők
és a történelmi egyházak vezetői külön-külön, majd együttes erővel léptek fel már
az 1920-as évektől kezdve. A kisegyházak antimilitarista elvei és az ehhez kapcsolódó tevékenységük a fennálló politikai rendszer ellen irányulónak minősült.
A bevett és elismert vallásfelekezeteken kívül létező, azaz be nem vett, az állam
által el nem ismert vallásfelekezeteket számos módon és egyre fokozódóan disz
kriminálták.2 Mindehhez 1939-től a honvédelmi törvénynek a „honvédelem ellen
1

2

A Jehova Tanúi, a reformadventista és a nazarénus egyházat közös néven a kisegyházak, történel
mi kisegyházak, szabadegyházak csoportjába sorolják. A megnevezések közötti időbeli és egyéb
terminológiai különbségekkel tanulmányomban nem foglalkozom.
A bevett vallás olyan államilag elismert vallás volt, amely teljes mértékben élvezte a vallásszabadságot, az önkormányzati jogokat, igény tarthatott állami támogatásra, és általában részesült is abban.
Az elismert vallások szintén államilag engedélyezett vallások voltak, és élvezték ugyan a vallásszabadság előnyeit valamint gyakorolhatták önkormányzati jogaikat, de állami támogatást nem
kaphattak. Az állam által el nem ismert vallásokat erkölcsi, politikai és gazdasági szankciókkal
sújtották, tagjaikat rendőri ellenőrzés alá vonták, összejöveteleiket bejelentés kötelezettség terhelte. Csizmadia Andor: A magyar állam és az egyházak jogi kapcsolatainak kialakulása és gyakorlata
a Horthy-korszakban. Budapest, 1966, Akadémiai Kiadó. 119-122. o.
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irányuló izgatásra” valamint a gyülekezési jogra vonatkozó korlátozó bekezdései szolgáltatták jogi hivatkozási alapot.3 Ugyanebben a jogszabályban vezették
be „a közrend és a közbiztonság vagy más fontos állami érdek szempontjából”
káros személyek bizonyos községekből vagy az ország egyes területeiről történő
kitiltásának és rendőrhatósági felügyelet vagy őrizet alá helyezésének törvényi
tényállását. A törvény és a végrehajtását szabályozó rendeletek bevezették a bevándorlókra, a zsidókra, a politikailag megbízhatatlanokra, a nemzetiségekre és
a kisegyházak tagjaira egyaránt vonatkozó rendőrhatósági felügyeletet, a kitoloncolást és az internálást.
A második világháború kitörését követően, 1939. december 2-án a kisegyházakat Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter a 363.500/1939. VII. a. számú,
„a honvédelem érdekeit veszélyeztető szekták működésének megszüntetéséről”
szóló rendeletében4 betiltotta. Így a metodista és baptista egyház kivételével
1939. december 2-án az összes kisegyház, köztük a Jehova Tanúi (Jehova Isten
Tanúi)5, a nazarénus6, az adventista és a reformadventista (Reform Adventista)7 egyház is betiltásra került. A millenisták közé sorolt „szektáriánus” Jehova
Tanúi, reformadventisták és nazarénusok kereszténység- és nemzetellenesnek,
hazafiatlannak, kommunista eszméket vallóknak, sőt kommunista ügynöknek
és kémnek minősültek. Azonnali betiltásukra az is okot szolgáltatott, hogy
nemcsak antimilitáns tanokat hirdettek, de el is utasították a katonaság intézményét és a katonai szolgálatot, ezáltal szembekerültek nemcsak a keresztény
egyházakkal, de az állammal is. A hivatalos meghatározás szerint honvédelem- és államellenesek voltak, veszélyeztették a közerkölcsöt, a közrendet és
a közbiztonságot. Megfigyelték és összeírták őket, vallási előírásaik megtartását akadályozták, majd sokakat rendőri felügyelet alá helyeztek és internáltak.
Az Államvédelmi Központ által 1942 szeptemberében indított országos akció
során a csendőrség a Jehova Tanúi vezetőinek és további politikailag megbízhatatlanoknak – köztük zsidóknak és cigányoknak – a begyűjtését határozta
el. Mintegy ezerkétszáz Jehova Tanút internáltak Kistarcsára, Nagykanizsára
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A honvédelemről szóló 1939: II. törvénycikk 196. és 197. szakaszai. In: Magyar törvénytár. 1939.
évi törvénycikkek. Budapest, 1940, (Corpus Juris Hungarici-Magyar Törvénytár), Révai Testvérek
Irodalmi Intézet Részvénytársaság, 6-128. o. Interneten hozzáférhető: http://www.1000ev.hu/index.
php?a=3&param=8096 Utolsó letöltés: 2014. 07. 24.
Magyarországi rendeletek tára, 1939. Budapest, 1940, Magyar Kir. Belügyminisztérium, 2376–
2377. o.
A magyar helyesírás szabályai szerint Jehova tanúi forma a helyes írásmód. Ebben a kötetben azonban tiszteletben tartjuk a kisegyház saját írásmódját, tehát a Jehova Tanúi írásmódot alkalmazzuk.
A Jehova Tanúi hivatalos, egyházi megnevezése ma: Magyarországi Jehova Tanúi Egyház.
A nazarénusok hivatalos, egyházi megnevezése ma: Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezet.
Az adventista egyházból 1914-ben kiközösítették a katonai szolgálatot elutasítókat. Ők 1925-ben
újraszerveződtek reformadventista egyház néven. Közülük kerültek ki a Borban szombatistaként
ismert munkaszolgálatosok. A reformadventisták között 1951-ben újabb szakadásra került sor.
Azóta két külön egyházat alkotnak (Hetednapi Adventista Reformmozgalom Nemzetközi Mis�szióegyesület és Hetednap Adventista Reformmozgalom). A szombatisták nem tévesztendők ös�sze az erdélyi szombatosokkal.
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és Kolozsvárra, ahol fizikailag is bántalmazták őket.8 Egyre többen kerültek
a katonai törvényszékek elé. 1942 októberében vagy az azt megelőző években a
fegyverfogás elutasításáért (a katonai eskü letételének és a fegyver átvételének
elutasításáért) általában kétféle ítéletet hoztak. A függelemsértés miatt elítéltek
egy évtől öt évig terjedő börtönbüntetést kaptak, akiket viszont háború idején
elkövetett hűtlenség bűncselekményében találtak vétkesnek, azok büntetése tíz
évtől tizenöt évig terjedő fegyházbüntetés volt.9 1942 végén, 1943 elején azonban még súlyosabb ítéletek születtek: többeket halálra ítéltek, majd ítéletüket
életfogytiglanig terjedő szabadságvesztésre változtatták, mások pedig eleve az
életük végéig tartó szabadságvesztést kaptak. A Jehova Tanúin kívül hasonló
büntetéseket kaptak a katonai eskü letételét, valamint a fegyverfogást megtagadó nazarénusok, akárcsak a „nem harcoló” elvet valló és a katonai szolgálatot
szintén elutasító reformadventisták. Fogvatartásuk ideje alatt bántalmazták és
kínozták őket. A büntetés-végrehajtási intézetekben, katonai börtönökben jogerős ítélettel vagy ítéletek nélkül fogvatartott kisegyháztagok őrzése és ellátása
fölösleges kapacitásokat kötött le, annak ellenére, hogy általában egészséges
és munkaképes hadköteles férfiakról volt szó, akiknek a szökésétől általában
nem kellett tartani. 1944-ben közülük került ki a Borba vezényelt 801-es számú
különleges büntető munkásszázad. (Részletesen lásd A kisegyházak tagjai
a bori munkaszolgálat első szakaszában című rész.)

A munkaszolgálat jogszabályi
háttere
A XX. század munkaszolgálatának magyarországi története 1919-re nyúlik vis�sza. Horthy Miklós, az ellenforradalmi nemzeti hadsereg főparancsnoka 1919ben a megbízhatatlannak nyilvánított munkásoknak, politikai foglyoknak és
zsidóknak munkásalakulatokat hozott létre. A kiközösítés és fogvatartás szándékával létrejött mintegy negyven munkásszázadban körülbelül hatezer fő szolgált.

8
9

Fazekas Csaba: Kisegyházak és szektakérdés a Horthy-korszakban. Budapest, 1996, (Látószög
könyvek), Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség – Szent Pál Akadémia. 187. o.
A honvédelmi eskü és egyben a fegyverfogás, vagyis – mai terminológiával – a katonai szolgálat
elutasításának a büntetése a katonai büntető törvénykönyvről szóló 1930:II. törvénycikk, és az azt
hatályba léptető 1930: III. törvénycikk alapján történt. A fegyverfogás elutasításáért (a katonai eskü
letételének és a fegyver átvételének elutasításáért) általában függelemsértésért szabták ki az egy
évtől öt évig terjedő börtönbüntetést, az 1930: II. tc. 66. § és 73.§ 1. bekezdése alapján. Más esetekben
tíz évtől tizenöt évig terjedő fegyházbüntetés kiszabására került sor a háború idején elkövetett
hűtlenség minősített eseteiben az 1930: III. tc. 59. § 1–4. bekezdések alapján. A katonai büntetőtörvénykönyv (Ktbtk., 1930. évi II. törvénycikk) és életbeléptető törvénye (Élt., 1930. évi III. törvénycikk),
valamint az ezeket kiegészítő és módosító törvények. Budapest, 1940, M. Kir. Honvédelmi Minisztérium, Stádium. Több fogva tartott és Borba vitt Tanú esetében nem született bírói ítélet.
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Az 1920-ban elfogadott „numerus clausus” törvény10 és az 1938-as ún. első zsidótörvény11 nem érintette a zsidóknak minősítettek katonai szolgálattal összefüggő
kérdéseit. A két törvény közötti időszakban, 1935-ben a felsőoktatásban tanulók
részére azonban már létrehozták a munkaszolgálat önkéntes formáját.
1938 szeptemberében Imrédy Béla miniszterelnök már nyilvánosan beszélt
a német minta alapján létrehozandó új katonai szolgálati formáról. (Ez nem volt
teljesen előzmény nélküli, mivel Darányi Kálmán miniszterelnök az 1938. március 5-én meghirdetett – és Imrédy által kidolgozott – ún. győri programban
már szólt erről.) 1938. december 7-én – már az első bécsi döntés után – Bartha
Károly honvédelmi miniszter a nemzetgyűlésnek benyújtotta a honvédelemről
szóló törvényjavaslatot. A Teleki-kormány alatt, 1939. március 11-én kihirdetett,
„A honvédelemről szóló 1939: II. törvénycikk” vezette be a „közérdekű munkaszolgálat”-ot.12 A törvénynek a zsidók katonai szolgálatával kapcsolatban később
állandó hivatkozási alapot jelentő 230. paragrafusa kimondja, hogy „a katonai
szolgálatra végleg alkalmatlannak osztályozott minden magyar állampolgár ifjú”
aki 24. életévét betölti, egy alkalommal, három hónapot meg nem haladó, munkatáborokban teljesítendő közérdekű munkaszolgálatra kötelezhető. A törvény
hatálya kiterjedt azokra is, akik az ország területén állandó lakóhellyel rendelkeznek, de állampolgárságuk nem volt megállapítható. A zsidó hadkötelesek
továbbra is teljesíthettek fegyveres katonai szolgálatot és kizárólag az ún. védett
fegyvernemekhez és alakulatokhoz (például határvadászok, híradók, repülők)
nem vonultatták be őket.
1939. május 5-én lépett hatályba az ún. második zsidótörvény13, amely faji
szemléletet tükrözve, vallási hovatartozás alapján határozta meg a zsidóknak tekintendő személyeket.14 A törvény jelentősen korlátozta a zsidónak minősítettek
elhelyezkedési lehetőségeit mind értelmiségi, mind egyes ipari és kereskedelmi
foglalkozások körében. Ez a törekvés a hadsereget is érintette: többek között
a hadseregen belüli „zsidókérdést” akarta rendezni azáltal, hogy a hadsereg felső
vezetésének, és tisztikarának a származását vizsgálta. A törvény végrehajtására
10

11

12
13

14

1920: XXV. törvénycikk a tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról. Magyar Törvénytár.
1920. évi törvénycikkek. Budapest, 1921, (Corpus Juris Hungarici-Magyar Törvénytár Millenniumi Emlékkiadás) Franklin Társulat, 145–146. o. Interneten hozzáférhető: http://1000ev.hu/index.
php?a=3&param=7440 Utolsó letöltés: 2014. 07. 24.
1938: XV. törvénycikk a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról. In:
Vértes (összeállította): Magyarországi zsidótörvények és rendeletek 1938–1945. (Második változatlan kiadás.) Budapest, 2002, Polgart Kiadó, 19–32. o. Interneten hozzáférhető: http://www.1000ev.
hu/index.php?a=3&param=8070 Utolsó letöltés: 2014. 07. 24.
Lásd 3. lábjegyzet. 230. szakasz.
A 1939: IV. törvénycikk a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról. In: Vértes, i.
m., 44–66. o. Interneten hozzáférhető: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8098 Utolsó
letöltés: 2014. 07. 24.
1939: IV. törvénycikk 1. §. „A jelen törvény alkalmazása szempontjából zsidónak kell tekinteni azt,
aki önmaga vagy akinek legalább egyik szülője, vagy akinek nagyszülői közül legalább kettő a
jelen törvény hatálybalépésekor az izraelita hitfelekezet tagja vagy a jelen törvény hatálybalépése
előtt az izraelita hitfelekezet tagja volt úgyszintén a felsoroltaknak a jelen törvény hatálybalépése
után született ivadékait.”
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kiadott utasítás a zsidónak minősítettek hadseregből történő kirekesztésére törekedett: zsidónak minősülők nem lehettek tisztek, altisztek és tisztesek, sorkötelesek a védett alakulatok kivételével fegyveres szolgálatot teljesítenek, arányuk egy
adott alakulatnál nem lépheti túl az öt százalékot.15
A munkaszolgálat elveit és tartalmát egy néhány hónappal később meghozott
minisztertanácsi rendelet határozta meg. Az 5.070/1939. M. E. számú rendelet16
1939. július 1-jén lépett hatályba, és az idézett 230. paragrafusára hivatkozva létrehozta a közérdekű munkaszolgálatot (kmsz.). A rendelet nyomán a sorozóirodák
döntöttek arról, hogy kit tartanak alkalmasnak fegyveres katonai szolgálatra, és
kit küldenek munkaszolgálatra. A munkaszolgálatra beosztottak három hónapnál
rövidebb időre különleges munkatáborokba kerültek.
A második bécsi döntést követően, 1940 őszén egymást követték a zsidónak
minősítettek hadseregből való kiszorítását és megbélyegzését célzó jogszabályok.
A Honvédelmi Minisztérium rendelete szerint tényleges szolgálatot a zsidók a jövőben munkásalakulatoknál teljesíthetnek.17 A nem tényleges állományú zsidókat
pedig bizonyos kiemelt foglalkozások és életkor alapján három csoportra kell
osztani. A kiemelt foglalkozásúak a hadseregbe, a többiek közérdekű munkaszolgálatos zászlóaljakba vagy honi vegyes munkaszolgálatos századokba, míg a
megbízhatatlannak minősülők különleges munkaszolgálatos századokba kerültek.
1941 áprilisától, Jugoszlávia megtámadása és a Délvidék visszacsatolása után
került sor a zsidó munkaszolgálatosok helyzetét lényegesen szigorító kormányrendeletek kiadására. Elrendelték, hogy 1941. április 19-től kezdve a zsidónak minősülő személyeknek rendfokozat nélkül kisegítő (fegyvertelen) szolgálatot kell
teljesíteniük. Kizárták őket a honvédség ún. „harcos állományából” és a honvédség „ütőképességét biztosító” egyéb intézményeiből. A már rendfokozattal bíró
zsidó katonákat (tiszteket, altiszteket) visszaminősítették rendfokozat nélkülivé,
és kizárólag kisegítő szolgálatra voltak igénybe vehetők.18 A zsidó munkaszolgálatosok katonai igazolványaira pedig piros „Zs” (Zsidó) megjelölés került. A katonaságon belül már 1941 tavaszán felmerült az az igény, hogy látható módon is
megkülönböztessék a zsidó munkaszolgálatosokat: az addig viselt nemzetiszínű
karszalag helyett sárga karszalag viselését javasolták, azzal az indoklással, hogy
a magyar nemzetet jelképező nemzeti színű karszalag a visszacsatolt területek
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Az 1939: IV. törvénycikknek a m. kir. honvédségen belül történő végrehajtására kiadott Utasítás
(1939. 09. 23.). HM 1939. eln. A-I. 26149 In: Karsai Elek: (Szerk.): „Fegyvertelen álltak az aknamezőkön…” Dokumentumok a munkaszolgálat történetéhez Magyarországon 1939–1945. Budapest, 1962,
Magyar Izraeliták Országos Képviselete kiadása. I., 102–105. o.
Budapesti Közlöny, 111. szám, 1939. 05. 17.
A Honvédelmi Minisztérium 1940. 10. 25-én kelt utasítása (HIL. HM. eln. 1 b.-1940-1-111 119), amely
a minisztérium előző rendeletén (507 706.10.-1940. számú rendelet) alapult. In: Karsai, i. m. I.,
234–236. o.
2.870/1941. M.E. számú rendelet, az 1939: IV. törvénycikk értelmében zsidónak tekintendő személyek katonai szolgálatáról. Magyarországi Rendeletek Tára, 1941. Budapest, 1942, Magyar Kir.
Belügyminisztérium. II., 1028–1029. o.

23
keresztény magyar közösségében visszatetszést keltett.19 A sárga karszalag viselése 1942-ben vált általánossá.
1941. augusztus 8-án hatályba lépett a fajvédelmi törvényként ismert ún. harmadik zsidótörvény20, amely megtiltotta zsidók és nem zsidók házasságkötését,
valamint zsidó férfiak és nem zsidó nők házasságon kívüli nemi kapcsolatát.
Ennek nem voltak külön a honvédségre vonatkozó szabályai; jelentőségét elsősorban az adja, hogy a zsidónak tekintendők körét a döntően vallási alapú meghatározás helyett származási alapon határozta meg, illetve a következő években, így 1944-ben is e törvény meghatározása alapján állapították meg, hogy kit
tekintenek zsidónak.
A honvédelmi miniszter 1942. március 17-én rendelte el a zsidó munkaszolgálatosok honvédegyenruhától való megfosztását.21 Ettől kezdve polgári ruhában,
azaz saját ruhájukban és felségjelzés (sapkarózsa) nélküli katonasapkában teljesítették a katonai szolgálatukat. A polgári ruhán is viselni kellett azonban a bal karra erősített sárga karszalagot. Azok a zsidónak minősülő hadköteles férfiak, akik
„kikeresztelkedtek”22, általában „keresztény” munkaszolgálatos századba kaptak
behívást. Előfordult, hogy jobb helyzetbe kerültek és könnyebben elkerülhették a
frontszolgálatot. Megkülönböztető jelzést azonban nekik is kellett viselniük: a bal
karon fehér karszalagot hordtak.

Munkaszolgálatosok a keleti fronton
1941. június 27-én Magyarország csatlakozott a Szovjetunió elleni háborúhoz, ami
alapvetően befolyásolta a munkaszolgálatos alakulatok helyzetét. A munkaszolgálatosok addig Magyarország területén és a visszacsatolt területeken teljesítették
honvédelmi kötelezettségüket. Több ezer zsidó munkaszolgálatost tábori munkaszolgálatos századba szerveztek, ők 1942. április 11-től Ukrajnába, harctéri munkaszolgálatra kerültek. Az ukrajnai magyar megszálló csapatok alárendeltségébe,
a keleti frontra került százharminc zsidó munkásszázad, tizenhat politikailag
megbízhatatlannak ítélt ún. különleges munkásszázad, valamint kereszténynek
mondott hat útkarbantartó század. A hadseregben tehát mintegy harmincnyolcezer fő szolgált minden katonai kiképzés és fegyver nélkül, egymástól elkülönített századokban. A mozgósított honi munkaszolgálatos századok létszáma alig
marad el ettől (körülbelül harmincháromezer fő). Közülük legtöbb a román nem19
20

21
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1941. évi Vkf. 1. oszt. 5104. számú, 1941. 05. 07-án kelt átirata. Vegyes mu. századok ellátása sárga
karszalaggal. Karsai, i. m. I., 333–334. o.
1941: XV. tc. a házassági jogról szóló 1894:XXXI. törvénycikk kiegészítéséről és módosításáról,
valamint az ezzel kapcsolatban szükséges fajvédelmi rendelkezésről. Magyar Törvénytár. 1941.
évi törvénycikkek. Budapest, 1942, Franklin Társulat, 55-66. o. Interneten hozzáférhető: http://
www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8168 Utolsó letöltés: 2014. 07. 24.
Randolph L. Braham: A népirtás politikája. A Holocaust Magyarországon. (2., bővített, átdolgozott kiadás) (Fordította: Zala Tamás et al.) Budapest, 1997, Belvárosi Könyvkiadó. I., 308–309. o.
Az izraelita felekezetet elhagyó és valamelyik keresztény felekezetbe betérő zsidókat nevezték
„kikeresztelkedett” zsidónak.

24
zetiségű század volt (hetvenhárom), míg a zsidó századok létszáma (hatvanegy)
ennél valamivel kevesebb. A nemzetiségi munkaszolgálatos alakulatok körébe
bevonták a szerb, a horvát, a ruszin (kárpátaljai) nemzetiségeket is.23
A frontra került munkaszolgálatosokat számos területen alkalmazták a hadtápszolgálattól kezdve az útépítésen át a bunkerépítésig. Gyakran kellett aknát
szedniük vagy tüzérségi tűzben dolgozniuk. A tartalékos tisztek által vezetett
munkaszolgálatos alakulatok ruházata és ellátása rossz volt, és a rájuk felügyelő
magyar katonák, a keretlegények is gyakran bántalmazták őket. Előfordult, hogy
a századparancsnok és a keret kifejezetten a munkaszolgálatosok elpusztítását
tűzte ki célul.
Bartha Károly honvédelmi minisztert Horthy Miklós kormányzó 1942. szeptember 24-én felmentette. Utódja Nagy Vilmos (nagybaczoni Nagy Vilmos) ve
zérezredes lett, aki személyes és humánus fellépésével, valamint rendeleteivel
sokat könnyített a munkaszolgálatosok helyzetén. Miniszterségének alig kilenc
hónapos időszaka alatt azt képviselte, hogy a kisegítő szolgálat a katonai szolgálat
része, és a munkaszolgálatosokat a harcoló erők értékes segítőinek kell tekinteni. Átalakította a munkaszolgálatos behívási rendszert, a munkaszolgálatosokkal
szemben pedig emberséges bánásmódot írt elő. A munkaszolgálatosok helyzetére
pozitív hatást gyakorolt, hogy Nagy Vilmos létrehozta a harctéri és külön a hát
országi munkaszolgálatos alakulatok felügyelőjének státuszát, amit Tanító Béla
vezérőrnagy és Rőder Jenő nyugállományú vezérőrnagy töltött be.24
A munkaszolgálatosok érdekében többen szót emeltek. Bajcsy-Zsilinszky Endre,
Schlachta Margit és Kéthly Anna országgyűlési képviselők, külföldön Petru Groza)
lépett fel a zsidó, illetve a nemzetiségi munkásszázadokban szolgáló északerdélyi román munkaszolgálatosok érdekében.25 Mindez azonban végül kevésnek bizonyult ahhoz, hogy megakadályozza a munkaszolgálatosok tömeges halá
lát. Nagy Vilmos miniszterségének idején szenvedett katasztrofális vereséget a
2. magyar hadsereg. A doni áttörés következtében és a visszavonulás során a magyar hadsereg vesztesége mintegy százhuszonötezer-százhuszonnyolcezer főre
tehető. Arányait tekintve a legnagyobb veszteséget a munkaszolgálatosok szenvedték el 26, mintegy huszonkétezer munkaszolgálatos tűnt el, vagy halt meg.
Arra is volt példa, hogy nem a hadműveletek következtében haltak meg munkaszolgálatosok: szintén Nagy Vilmos minisztersége alatt történt, hogy a doni vis�szavonulás során, az Ukrajna területén lévő Dorosicnál mintegy négyszáz zsidó
munkaszolgálatos halt meg a magyar katonák által rájuk gyújtott pajtában, 1943.
április 29-én.27

23	Szita Szabolcs: Munkaszolgálat Magyarország nyugati határán. A birodalmi védőállás építése 1944–

1945. Budapest, 1989, ELTE BTK Politikaelméleti Továbbképző Intézete. 7. o.
Braham, i. m. 328. o.
25	Szita, i. m., 8. o.
26	Szabó Péter: Don-kanyar 1942–1943. A Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg képes krónikája. Budapest, 2013, Zrínyi Kiadó. 227. o.
27 Braham, i. m., I. k. 326. o. A meggyilkolt munkaszolgálatosok eltemetésére vonatkozó adatokat
lásd: http://www.breuerpress.com/2005/10/04/hatvanket-ev-multan/ Utolsó letöltés: 2013. 10. 13.
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Sallai Elemér, a keleti frontra vezényelt egyik zsidó munkaszolgálatos használta először a „mozgó vesztőhely” kifejezést az Ukrajnába vezényelt munkaszolgálatosok helyzetének jellemzésére; a kifejezés pontosan illik a doni áttörés után
kialakult viszonyokra. Időben és térben távolabb, de ugyanez a helyzet állt elő
1944 őszén is, amikor a szerbiai Borból visszatért munkaszolgálatosokat, valamint
a dunántúli munkaszolgálatosokat Mosonmagyaróvárra irányították. (Erről részletesen lásd Az első lépcső sorsa című rész).

A bori munkaszolgálat alapja: a németek
munkaerő-igénylései
1943-ban Jugoszlávia már több mint két éve német megszállás alatt állt. 1941. április hatodika után Jugoszlávia egyes részeit Magyarország, Bulgária és Olaszország kapta meg, más részein németeket kiszolgáló bábkormányok alakultak,
Nyugat-Bánát pedig a németek által megszállt, de Szerbia részét képező terület
lett. A katonai célok elérése érdekében a Harmadik Birodalomnak nagy szüksége
volt a délkelet-európai térség (Südost) nyersanyagaira. A kelet-szerbiai bori bányavidéken28 bányászott rézérc pedig – a tengerentúli rézbehozatal ellehetetlenülése
miatt – különösen fontos volt Németországnak. Borban elsősorban rezet bányásztak, de arany, azbeszt, ezüst, króm, mangán, nikkel, ólom és ón kitermelésére is
sor került.29 A német megszállás évei alatt a bori bányák adták az összes német
ércszükségletnek mintegy felét, ezen belül pedig a rézszükséglet negyedét. (Utóbbi átlagosan havi körülbelül két-háromezer tonnát jelentett.) A bori rézérc Németországba szállítását először a jugoszláv álammal megkötött szerződés garantálta,
majd Párizs 1940. júniusi megszállása után az eredetileg francia tulajdonú bánya
német tulajdonba ment át. A strasbourgi székhelyű új vállalat a Bor Kupferberg
werke und Hütten A.G. (Bori Bánya- és Kohóművek Rt.) nevet kapta és vezérigazgatójának a későbbi szerbiai gazdasági főmegbízottat, Franz Neuhausent
nevezték ki. A német konzorcium tagja volt többek között a Siemens–Bauunion
G.M.B.H. cég is. A bori munkákat a magyar munkaszolgálatosok igénylésének
idején már az Albert Speer birodalmi miniszter vezetése alatt álló Organisation
Todt (OT), a Fritz Todtról, a korábbi német birodalmi fegyverkezési és utánpótlási miniszterről elnevezett építkezési vállalat és egyben félkatonai szervezet
irányította.
A megszállást követő bábkormányok, különösen a kollaboráns Nedić-kormány
mindent megtett azért, hogy a németek munkaerő-szükségletét kielégítsék. A német hadigazdaság céljaira történő mozgósítást rendeltek el, és szigorú büntetés
terhe mellett létrehozták a munkaszolgálat és kényszermunka intézményét. Az
egész ország területén történő toborzást az Organisation Todt végezte. A háborús
évek alatt a bori bányavidék lépett fel a legnagyobb munkaerőigénnyel. A toborzási eredmények 1943 elején a mélypontra zuhantak, a szökések ezres méreteket
28
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öltöttek, míg a bányavidék munkaerő-szükségletei folyamatosan és jelentősen
nőttek. (Bizonytalan adatok szerint ekkor a munkások száma huszonötezer fő
körül, míg a megfogalmazott igény ötvenezer fő körül mozoghatott.) A németek
minden számukra elérhető lehetőséget megragadtak a munkaerőhiány csökkentése érdekében. Az Organisation Todt részéről ekkor merült fel tízezer fős munkaerőigény, amelyet Szerbiából és Bulgáriából próbáltak előteremteni. Ez azonban
sikertelennek bizonyult, így Magyarországtól kértek tízezer zsidó munkást. Ekkor már a civil munkásokon kívül orosz és francia hadifoglyokat, valamint a szerbeken kívül bosnyák, görög, lengyel, román és Jugoszláviából származó zsidó
kényszermunkásokat is dolgoztattak. (Utóbbiak létszáma száz fő alatt lehetett.)
A kényszermunkások között voltak politikai szempontból megbízhatatlanok és
partizángyanús személyek is, akiket általában a legnehezebb, földalatti munkára
osztottak be. Őket külön tartották fogva, a Borban lévő Straflagerben (büntetőtáborban). Az 1943. szeptemberi olasz kiugrást követően ezernégyszáz hadifogoly
(Badoglio-katona) került Borba. A két magyar kontingens odaérkezése után, 1944
közepén a bori kényszermunkások száma mintegy húszezer fő lehetett.
1944 januárjában a tág értelemben használt bori bányavidék táborainak a száma negyven volt. (A szerb nyelvű szakirodalom gyakran használja a „Bor környéki táborok” meghatározást.30) A bori és a Bor környéki altáborokat a Harmadik Birodalomhoz tartozó tartományokról, településekről és tájegységekről,
vagy pedig az altábornak helyet adó szerb településről nevezték el. A táborokat és
altáborokat 1942. és 1944. között többször átnevezték. A hegyekben lévő altáborok
átlagosan körülbelül öt kilométerenként, a Bor–Žagubica és a Žagubica–Laznica
közötti közút kétoldalán helyezkedtek el. A Bor környéki táborokban az 1944
júniusában megérkező második magyar csoporttal együtt mintegy tizenhatezer
kényszermunkást tartottak fogva. A Bor és Kostolac között felépülő altáborok
közül nyolc altáborba kerültek magyar zsidó munkaszolgálatosok: Bregenz, Hei
denau, Innsbruck, Laznica, München, Rhön, Vorarlberg, Westfalen.31 (A bori altáborokról lásd a 4. térképet.)

A németek munkaerő-igénylése
Kállay Miklós miniszterelnöksége és Nagy Vilmos minisztersége idejére esett
a németek első hadműveleti területre szóló munkaerő-kérelme. Korábban is
dolgozott Németországban jelentős számú magyar munkaerő, de 1943. február
20-án a német hadiipar számára fontos munkákhoz tízezer zsidó munkaszolgálatost igényeltek a szerbiai Borba. Nagy Vilmos visszaemlékezése szerint ebben
az időben kapta kézhez a rossz bori állapotokról szóló jelentést, majd pedig hasonlóan nyilatkoztak erről az általa Borba küldött beosztottjai. Nagy Vilmos nem
támogatta munkaszolgálatosok szerbiai kivitelét és az ügyet kétszer is a minisztertanács elé terjesztette. Visszaemlékezése szerint32 a minisztertanács mindkét
30
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32	Karsai, i. m. I., 279. o.
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esetben támogatta az ő elutasító javaslatát, és Magyarország nem küldött Borba
kényszermunkásokat. A minisztertanácsi jegyzőkönyvekben mindennek nincs
nyoma.33 Azt viszont tudjuk, hogy a magyar döntés halogatása miatt a németek
május 6-án megváltoztatták kérésüket: Bor helyett az észtországi (revali/tallinni) olajpala bányászatához kértek négyezer munkást. Nagy Vilmos 1943. június
12-én benyújtotta lemondását Kállay Miklós miniszterelnöknek. Az új kormány
és annak új honvédelmi minisztere, Csatay Lajos vezérezredes június 25-e körül
elvetette a németek észtországi munkaerő-igénylését. Helyette viszont elkötelezte
magát az eredeti, bori kiküldésre vonatkozó német kérés teljesítése mellett. Az
erről szóló megállapodást Ruszkiczay-Rüdiger Imre vezérezredes, Nagy Vilmos
majd Csatay Lajos helyettese, valamint Wilhelm Neyer OT-Hauptfrontführer írta
alá Budapesten, 1943. július 2-án.34 Az igényelt tízezer zsidó munkaszolgálatos
kiküldése helyett háromezer munkaszolgálatos átadására került sor. A munkaszolgálatosok 94 százaléka zsidónak minősített, míg a fennmaradó 6 százalék
a kisegyházakhoz tartozó Jehova Tanú, reformadventista és nazarénus férfi volt.

A magyar–német szerződés
A bori munkaszolgálatról szóló magyar–német szerződés ismert példánya („előzetes szerződés”) mindössze két oldalból és hat pontból áll.35 Ebben kizárólag
háromezer, katonai századokba osztott zsidó munkaszolgálatos kiszállítása szerepel, tehát a kisegyháztagokról nem esik szó benne.36 A megállapodás szerint a
zsidó századokat Magyarország az Organisation Todt rendelkezésére bocsátja. Az
Organisation Todt irányította a bori munkákat, gondoskodott a munkaszolgálatosok bori elhelyezéséről és összes ellátmányáról. A megállapodás a munkaszolgálatosokat „fegyelmi szempontból” viszont magyar vezetés alá rendelte.
Ellenszolgáltatásként a németek havi száz tonna, legalább 30 százalékos réztartalmú rézkoncentrátum szállítását vállalták. A háromezer fő munkájának ellenében Magyarország végül körülbelül havi huszonnyolcezer tonna rézkoncentrátumot kapott, és ezért mintegy százharmincezer pengőt fizetett. A németek
tehát kötelezettséget vállaltak a kényszermunkások ellátására, de a munkaerőért
cserébe a magyar fél csak vételi lehetőséget kapott, és a nyersanyagért fizetnie
kellett. Joggal nevezte tehát a bori munkaszolgálatot Juda Deutsch bori munka-
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szolgálatos túlélő rabszolgamunkának, amikor is Magyarország áruba bocsátotta
állampolgárainak munkaerejét.37
A szerződésben rögzítésre került az is, hogy további rézkoncentrátum ígérete
esetén a Honvédelmi Minisztérium „adott esetben további zsidó munkaszolgálatosokat” bocsát az Organisation Todt rendelkezésére. A szerződés e pontja képezte alapját annak, hogy egy évvel később ismét háromezer zsidó munkaszolgálatos
kerülhessen Borba. A jövőben bekövetkezhető esemény mellett a múltbéli történésekre is történt utalás a szerződésben. A Honvédelmi Minisztérium által Borba
kiküldött bizottság 1943. május 26.–június 1. közötti szemléje során rögzítették a
felek „a zsidó munkásszázadok bevezetésének, élelmezésének és elszállításának
részleteit”.38 További dokumentumok hiányában nem lehet megállapítani, hogy
a Nagy Vilmos visszaemlékezéséből is ismert – korábban idézett – szemle során
valóban megtörtént-e a részletekben való megállapodás. Amennyiben azonban ez
valóban így volt, akkor ez a június 12-ig hivatalban lévő Nagy Vilmos miniszterségének ideje alatt történt.

A bori munkaszolgálat első szakasza
Kiutazás Borba
A magyar munkaszolgálatos katonai kontingenst 1943. július elején-közepén indították útnak. (A munkaszolgálatosok kiszállítási útvonalairól lásd a 2. térképet.)
A kiküldött tizennégy zsidó munkaszolgálatos század már korábban felállított
és a korabeli Magyarország különböző területén dolgoztatott századokból állt.
Az észak-erdélyi Tasnádról (XII./5. kmsz. szd.) és a közép-magyarországi Páhiból (V./4. kmsz. szd.; V./3. kmsz. szd.) Szegedre, a dunántúli Szentkirályszabadjáról (101./62-64. táb. mu. szd.; 101./68. táb. mu. szd.; 110./59. táb. mu. szd.)
és Székesfehérvárról (103./4. táb. mu. szd.) Ercsibe, a bácskai Zombor környéki
Bácskertesről (108./90. táb. mu. szd.), Bácsszentivánról (108./84. táb. mu. szd.)
és Bükkszállásról (108./81. táb. mu. szd.) Apatinba vonták össze a századokat.
Mindezeket kiegészítették két szegedi munkaszolgálatos századdal (V./2. kmsz.
szd.; V./4. kmsz. szd.) és a Jászberényben felállított és Ercsibe vezényelt kisegyháztagokból áll századdal (801. klgs. mu. szd.). Az összesen tizenöt századot számláló egységet Szegeden valamint Ercsiben és Apatinban tették hajóra.
(A szegedi behajózás dátuma július 11. volt.) Előzőek a Tiszán, utóbbiak a Dunán
gőzhajóval és uszályokon tették meg az utat. Valószínű, hogy a Duna és a Tisza
találkozása, azaz Titel után is külön-külön haladtak. Közel egy időben értek el
a jugoszláv–román–bolgár hármashatár közelében lévő kelet-szerbiai dunai kikötőig, Prahovoig. Innentől kezdve, a Timok folyó völgyében, majd a Žagubica
és Bor között lévő keskenyvágányú vasúttal haladva értek július közepén célba.
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Deutsch, Juda: Bor. Rabszolgavásár a második világháborúban. Netanya, 2000. Szerzői kiadás.
8. o.
Lásd 35. lábjegyzet, 259. A dokumentum 4. pontja.
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(A Szegeden behajózottak július 13-a körül.) A munkaszolgálatosokat az addig
is rájuk felügyelő, saját magyar katonai keretük kísérte. Az út során a hivatalos
dokumentumokban gyakran „keresztény keret”-nek39 nevezett katonai kísérők
kizárólag a kisegyháztagokat bántalmazták.40
A hajón elindított magyar munkaszolgálatosok összesen mintegy háromezer
fős csoportja 1943. július közepén érkezett meg Borba. Ekkor már a németek
számos súlyos katonai vereségen (többek között a Sztálingrádnál és Kurszknál
elszenvedett vereségen) voltak túl, az európai zsidóság és ellenállók haláltáborokba hurcolása pedig már évekkel korábban megkezdődött. A következő hónapban az angolszász repülők már Hamburgot és a Borhoz légvonalban közel
eső romániai Ploeştit bombázták. Befejeződött a szövetségesek szicíliai partraszállása is. Mindez azonban csak a haditermelés további fokozására ösztönözte
a németeket.

Az első csoport munkaszolgálatának jellemzői
Borban jelen voltak a Wehrmacht (a német hadsereg) és az SS (Schutzstaffel,
azaz Védőosztag, a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt katonai és védelmi
szervezete) katonái, valamint a Gestapo (a náci Németország politikai titkosrendőrsége). A partizánok ellen és a szökött kényszermunkások elfogására külön
katonai csapatokat, elsősorban fehérorosz egységeket vetettek be. A munka irányítói és felügyelői a katonai rendfokozattal ellátott, kézifegyverrel rendelkező
és gyakran bottal közlekedő OT-katonák (OT-megbízottak, OT-tagok), a todtis
ták voltak. A magyar munkaszolgálatosok leggyakrabban osztrák származású
munkavezetőről számoltak be, de rajtuk kívül voltak német, népi német (magyar, cseh, román) és bolgár, ukrán, orosz, fehérorosz todtisták is. A munkavezetők közül sokan voltak olyanok, akik életkoruk, egészségügyi állapotuk,
esetleg politikai nézeteik miatt nem kerülhettek a frontra vagy éppen büntetésből kerültek Borba. A magyar munkaszolgálatosok a todtistákat a munkát megkövetelő, olykor szigorú, de általában őket nem bántó katonaként jellemezték.
A magasabb beosztásban lévő todtisták között ennek ellenkezőjére is volt példa,
mert például Scheyde főmérnök, Fiala mérnök és Hartmann felügyelő verte
a munkaszolgálatosokat.
Tizennégy magyar munkaszolgálatos század a Bor közvetlen közelében lévő
központi táborba, a Berlin táborba került. A barakktáborban kizárólag magyar
munkaszolgálatosok voltak. Egy külön barakkban a kisegyháztagokból álló századot is itt helyezték el. A tizenötödik századot a Bortól néhány kilométerre
lévő egyik táborba, a hegyek között lévő München altáborba vitték. A táborok
korábban már lakottak, a közállapotok elviselhetőek voltak (ivóvíz, fürdővíz,
39	Karsai,

i. m., I., 401. o.
Tibor: Elbeszéli Haffner Tibor. Losonc, 1992, Kézirat. 16. o. Továbbá: Szinger Ádám:
Szinger Ádám élettörténete. Paks, 1999. 08. MJTA ÉL Nytsz: nincs. Nem ismert olyan visszaemlékezés, amiben említés történt volna arról, hogy nem kisegyháztag bori munkaszolgálatost is
bántalmaztak volna a Borba tartó vízi út során.

40	Haffner
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patakvíz; villany, latrina) azonban a poloskák és a tetvek megkeserítették az
életüket. A táborokban kevés, de szakmailag és emberileg kiváló magyar zsidó orvos teljesített szolgálatot. A központi táborban gyógyított többek között
Böszörményi Miklós, Fejér Arthur György, Levendel László, Rubányi Pál, Zoltán László és az autodidakta „orvos”, Laufer György. A kórházbarakk vezetője,
a bori kerethez tartozó ifj. Bedő István katonaorvos és helyettese, a zsidó munkaszolgálatos Kohn László főorvos azonban nem tartotta magára nézve kötelezőnek a szakma etikai szabályait. Ők a betegekkel durván bántak, és igyekeztek
mindenkit munkaképesnek minősíteni. Az orvosok a munkaszolgálatosoktól elvett, gyorsan elfogyó gyógyszerkészletből gazdálkodtak, és háborúra jellemző
körülmények között műtöttek.
A megérkezésüket követően a magyar munkaszolgálatosok azonnal munkába
álltak. Általában bányaműveléssel összefüggő munkát végeztek elsősorban a külszíni fejtésnél (robbantással történő meddőrétegek eltávolítása), alagútfúrásnál,
és bányavédművet (árvízvédelmi töltést) építettek. A szennyezett levegőjű környezetben védőfelszerelés nélkül, saját ruhájukban végezték a nehéz fizikai munkát. Gyakoriak voltak a sérülések és a balesetek, előfordultak halálos balesetek
is. Az élelmezésükről a németek a német katonai normák szerint gondoskodtak.
A visszaemlékezések szerint az ellátás (élelem, cukorka, cigaretta, illetmény) szerénynek volt mondható, de a munkaszolgálatosok a hideg tél beálltáig és a lakossággal való kapcsolat fennállásig nem éheztek.
A magyar–német szerződésben foglaltak szerint a magyar munkaszolgálatosok magyar katonák alárendeltségében voltak. A munkaszolgálatosok a munkahelyeken a todtisták irányítása és felügyelete alatt dolgoztak, de minden további
vonatkozásban a magyar keresztény keret parancsnoksága alatt álltak. A magyar
táborcsoport-főparancsnok a 48 éves Balogh András alezredes volt 1944 januárjáig. Balogh egyaránt szigorú volt a kerettel, a munkaszolgálatosokkal és a munkaszolgálatosok munkaerejével gyakran visszaélő todtistákkal.41 A munkaszolgálatosokkal szemben gyakran alkalmazta a magyar hadseregben rendszeresített
„kikötés” (a hátul összekötött karokon való két órás függés) büntetését, szökésért
pedig halálbüntetést helyezett kilátásba. Számára azonban a munka megfelelő
elvégeztetése volt a fontos, és a munkaszolgálatosoknak nem okozott külön szenvedést. Elfogadta a kisegyháztagok antimilitáns és vallási előírásaik szerinti magatartását, így az ő verésük és üldözésük megszűnt. A kikötés büntetését azonban
velük szemben is alkalmazták.
Balogh András mintegy fél éves parancsnoki idejének mérlegét az utána következő parancsnokkal történő összevetéssel lehet megvonni. A munkaszolgálatosok
már-már nosztalgikusan gondoltak vissza Balogh Andrásra. Az őt felváltó 48 éves
Marányi Ede alezredes ugyanis az első pillanattól kezdve az utolsóig mindent
megtett annak érdekében, hogy a kényszermunka elviselhetetlen és életveszélyes legyen. Érkezése egyértelmű határvonal a bori munkaszolgálat történetében.
41

Balogh András alezredes tiszti parancsai. 43. sz. Tiszti parancs. Bor, 1943. 09. 11.; 44. sz. Tiszti parancs. Bor, 1943. 09. 15.; 50. sz. Tiszti parancs. Bor, 1943. 10. 04. HM HIM HL VIII. 6. HM Igazoló
Bizottságok. 518. o. Balogh András alezredes VIII. 10. 93–95. o.
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A zsidókat nyíltan gyűlölő, a keretet folyamatosan a zsidó munkaszolgálatosok
ellen uszító Marányi időszakában tömegesen alkalmazták a verések közben alkalmazott kikötést. Az eredetileg élelmiszer tárolására ásott krumplivermekben
munkaszolgálatosokat kínoztak. A Marányit gúnyrajzokon ábrázoló Csillag Albert budapesti grafikust szisztematikusan kínoztatta, majd a németek támogatásával meggyilkoltatta. A Marányi érkezése után bekövetkező kedvezőtlen változások nyomán megszaporodtak a szökések. Az elfogottak közül Grünfeld és
Friedmann vezetéknevű munkaszolgálatosokat a magyar katonai bíróság halálra
ítélte, majd 1944. április 2-án Marányi demonstratív módon kivégeztette.42 Rajtuk kívül huszonhárom zsidó munkaszolgálatost fogtak el, őket 1944. szeptember
15-én, két nappal a tábor kiürítésének megkezdése előtt Bor déli határában szintén meggyilkoltatta Marányi. (Lásd 3. térkép, Bor térképvázlata.)
A bori munkaszolgálatosok első csoportját a visszahívásuk, a leváltásuk szándékával küldték ki. A háború menetének alakulása és a folyamatos bori munkaerőigény azonban felülírta ezt. A hadműveleti területen végzett és minden
szempontból különlegesnek számító bori munkaszolgálat 1944 legelejéig hasonlított a belföldön végzett munkaszolgálathoz. Mindegyik katonai kényszermunka
volt, de a munkaszolgálatosok Borban is kapcsolatban állhattak nemcsak a helyi
lakosokkal, hanem a hozzátartozóikkal is. Az ellenőrzött tábori levelezőlapok és
a feketén hazaküldött valamint kézhez kapott levelek és csomagok sokat oldottak elszigeteltségükön. Létezett a táborból való eltávozás lehetősége, és ha ritkán
is, de a szabadságra hazautazás és a súlyosabb betegek esetében a végleges hazarendelés is előfordult. Marányi Ede megjelenésével, később Magyarország
német megszállásával a helyzet alapvetően megváltozott. Marányi körbekeríttette a Berlin tábort, eltávozásra, szabadságra utazásra nem volt többé mód, kizárólag a szülőkkel lehetett levelezni, és már 1944. március 30-án sárga csillagot
festetett a munkaszolgálatosok ruháira.
A németek által a bori bányavidéken létrehozott táborrendszer a funkcióját tekintve alapvetően kényszermunkatábor volt. Bizonyos csoportok számára
(például olasz katonák) hadifogoly- és munkatáborként, más csoportok esetében
(például partizánok) büntető- és munkatáborként működött. A magyar munkaszolgálatosok oldaláról nézve, a zsidók és a kisegyháztagok szempontjából egyaránt kényszermunka- és büntetőtábor volt. A németek szempontjából a magyar
munkaszolgálatosok munkások voltak és maradtak egész ottlétük alatt.43 A magyar keret szempontjából azonban 1944 elejétől kezdve, majd pedig március 19-e
után Bor elsődlegesen katonai büntetőtábor lett. Mindezt azért is kell megemlíteni, mert a munkaszolgálatosokkal való bánásmód változása Borban megelőzte a honvédelmi miniszter erre vonatkozó rendeletét. Csatay Lajos honvédelmi
miniszter ugyanis később, 1944. június 7-én adta csak ki a zsidó munkaszolgála42
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Fenyő Imre cím és dátum nélküli visszaemlékezései.MEASZ–NÜB archívum. Nytsz.: nincs. 2. o.
A meghatározásnál felhasználtam Karsai László, valamint Tomislav Pajić vonatkozó írását. Karsai László: Táborok, haláltáborok. Beszélő, 1999. IV./12., 94–104. o.; Dr. Tomislav Pajić: Prinudni
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tosok „hadifogolytábor-szerű” elhelyezésére és őrzésére vonatkozó bizalmas rendeletét.44 A magyar munkaszolgálatosok helyzetében a visszavonulás során, azon
belül is 1944. szeptember végétől áll be majd ismét érdemi változás. A státusuk
ekkor ismét egyértelműen romlik, mivel halálmenetekben érik el Magyarország
határait (Titel, Hegyeshalom).

A kisegyházak tagjai a bori munkaszolgálat első szakaszában
A Borba vezényelt 801-es számú különleges büntető munkásszázadot 45 az internált
kisegyháztagok részvételével állították fel; százhatvanegy Jehova Tanú, tizenkilenc reformadventista és kilenc nazarénus alkotta a századot. 1944. július 12-én
Jászberényben gyűjtötték őket össze, július 27-én állították fel a századot, amelyet
az V. szegedi közérdekű munkaszolgálatos zászlóalj parancsnoksága alá rendelték.
A hivatalos iratokban és a visszaemlékezésekben ezt a századot gyakran nevezték
„hívő”, „jehovás”, „Jehova” századnak vagy „szektárius fegyencek” századának.
Kisegyháztagokból álló önálló munkaszolgálatos század felállítására korábban
nem volt példa. Nazarénusok és reformadventisták fegyvertelen katonaként szolgáltak a 2. magyar hadsereg kötelékében, de önálló századot nem alkottak. Később azonban akadt példa részben nazarénusokból álló munkaszolgálatos század
felállítására: a politikai okokból elítéltekből és a katonai szolgálat megtagadásáért elítélt nazarénusokból Szegeden, 1944 májusában felállítottak egy különleges
munkásszázadot. Az ide besorozott „politikaiaknak” és nazarénusoknak, a zsidó
munkaszolgálatosokhoz hasonlóan sárga karszalagot kellett viselniük, de az ő sárga karszalagjukon egy fekete pont volt. Más esetekben a hadkiegészítő parancsnokságok a nazarénusoknak „Zs” (azaz zsidó) jelzésű katonakönyvet állítottak ki.

A vallási előírások megtartásának lehetősége Borban
A Borba vitt munkaszolgálatosok számára a vallási előírásaik megtartása különösen nagy próbatételt jelentett. A zsidó és a reformadventista munkaszolgálatosok
számára a szombat, illetve az étkezési szabályok megtartása ütközött nehézségekbe.46 A vallási előírások betartása súlyos konfliktusok és megaláztatások újabb
forrása lett. A reformadventisták a húsfogyasztás elutasításával egyben a teljes
fizikai legyengülésüket is kockáztatták. Az egységesen fellépő reformadventistáknak végül engedélyezték saját konyha létesítését, ugyancsak ők életveszélyes
fenyegetések elviselése után kivívták a szombati nap helyett a vasárnapi munka-
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Az 151 158. eln. 42.–1944. számú rendelet a zsidó kisegítő munkásszázadokban dolgozó, hadiüzemi
munkásokra, mérnökökre és egyéb szakemberekre vonatkozott. Karsai, i. m. II., 548–552. o.
Borban a század hivatalos pecsétjén így szerepelt: M. KIR. 801. KÜLÖNLEGES MUNKÁS
SZÁZAD. Vági Ambrus Jehova Tanú, bori munkaszolgálatos igazolványa. Jászberény, 1943. 07. 21.
(Lásd a 6. 4 fényképet) Vági József tulajdona. Rövidítésére a klgs. mu. szd. mellett használatos még
a mksz. klgs. szd. (munkaszolgálatos különleges század) rövidítés is.
A vallásukat tartó zsidók nem fogyaszthatnak „tisztátalan állatokat”, a reformadventisták pedig semmilyen állatot. A reformadventisták és a zsidók szombaton semmilyen munkát nem végezhetnek.
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végzés lehetőségét. A vallási előírásaikhoz hűségesen ragaszkodó zsidó munkaszolgálatosok mindezt nem tudták elérni.
A kisegyházak tagjai a munkaszolgálatuk megkezdése után sem voltak hajlandóak katonai esküt tenni. A Jehova Tanúi nem vették fel a katonaruhát, a katonai
övet és a katonasapkát sem, de még a nemzeti színű karszalag viselését és a havi
illetmény (zsold) átvételét is megtagadták. Emiatt már a Borba való kísérésük
során élesen szembekerültek a katonai kerettel. Egyik vezetőjüket, Garai Mihályt
úgy megverték, hogy Kádár László munkaszolgálatos orvosnak kellett őt ellátnia;
ennek ellenére kórházba került, és csak később csatlakozhatott bori hittestvéreihez. A Jehova Tanúi Borban, majd a visszavonulás során többször kerültek olyan
helyzetbe, amikor katonai munka (lőszerpakolás, tankcsapdaépítés, lövészárok
ásás stb.) elvégzésre kötelezték őket, ezeket a feladatokat azonban az életük kockáztatása árán sem végezték el.
Borban és a visszavonulás során a zsidók és a kisegyházak vallási ünnepeinek
megtartása szintén nehézségekbe ütközött, de a keret kizárólag a zsidók ünnepei
nek megtartását akadályozta. A hanuka, a fények ünnepének megtartását a bori
központi táborban 1943 decemberében durván szétzavarták. A visszavonulás során pedig Zimonyban, 1944 szeptemberében a jóm kippur, az engesztelés napjának megünneplését megakadályozták. Az ortodox zsidók által használt vallási
jelképek, ruhadarabok (kippa, imaköpeny, imaszíj stb.) és elsősorban a kárpátaljai
zsidók által használt jiddis nyelv szintén a megalázás és gúny tárgya lett.
A kisegyháztagok számára a húsvét megtartása Borban nem okozott problémát. A nazarénusok Borban istentiszteletet tartottak húsvétkor 47, a Jehova Tanúi
is meg tudták tartani a Krisztus halálára emlékező „Emlékünnep”-et.48 Egy évvel
később, egy Szombathely melletti erdőben azonban egyik közösség sem tudta
megünnepelni a húsvétot.49

A bori munkaszolgálat második szakasza
A második magyar munkaszolgálatos csoport indulására és megérkezésére 1944
májusában és júniusában, a korábbitól lényegesen eltérő bel- és külpolitikai helyzetben került sor. Magyarország német megszállás alatt állt. 1944. április 15–16án megkezdődött a vidéki zsidóság gettókba és gyűjtőtáborokba hurcolása, egy
hónappal később pedig kezdetét vette deportálásuk az auschwitz-birkenaui láger47
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A nazarénusok a keresztény vallásokban ismert módon, saját szertartásaik szerint tartják meg
a nagyhetet és a húsvétot.
A Jehova Tanúi a keresztény vallásokban ismert, a húsvétot megelőző hetet, az ún. nagyhetet
nem tartják. A Tanúk a zsidó (héber) naptár szerint számolják ki Jézus Krisztus halálának napját.
A nagypénteket így nem feltétlenül pénteken tartják, hanem aznap, amelyik napra éppen esik.
Ennek a napnak az elnevezése az „Úr halálának napja”, vagy „Krisztus halálának emléknapja”,
röviden „Emlékünnep”.
Erről az időszakról lásd az V. fejezet, Felszabadulás, megmenekülés és fogság című részét. Az ünnepekre vonatkozó információ: Szinger Ádám Jehova Tanú, telefoninterjú, 2012. 12. 30., illetve Papp
Bálint nazarénus, telefoninterjú, 2013. 01. 03.
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ba. Június második felében a fővárosi zsidókat sárga csillaggal megjelölt házakba
költöztették. Ebben a helyzetben még a bori munkaszolgálat is a menekülést és
a túlélés lehetőségét jelentette. A háború kimenetele eddigre már eldőlt: a keleti
fronton a szovjet csapatok folyamatosan nyomultak előre, a nyugati fronton pedig június elején megkezdődött a normandiai partraszállás.
A németek ebben az időszakban igényeltek mintegy száztízezer magyar munkást, köztük háromezer Borba küldendő munkaszolgálatost. A minisztertanács
végül Jungerth-Arnóthy Mihály, a külügyminiszter állandó meghatalmazottja előterjesztésében tárgyalt a kiküldésről 1944. május 17-én. A minisztertanács döntése szerint „magyar állampolgárt, kivéve zsidót nem adunk ki a németek által
megszállt területre munkaszolgálatosnak”.50 Sztójay Döme miniszterelnöksége és
Csatay Lajos honvédelmi miniszter ideje alatt így került sor újabb háromezer
magyar zsidó munkaszolgálatos kiadására május legvégén.
A magyar–német tárgyalások nyomán tehát a Honvédelmi Minisztérium újabb
munkaszolgálatos századok felállításáról döntött. A közel száz új munkásszázad
közé tartozott a Vácon és Jászberényben felállított tizennégy zsidó század. Vácra
általában május 19-re szólt a behívó, és május 28-án indult a tehervagonokból álló
szerelvény. A Jászberénybe szóló behívók későbbre, általában június 4-re szóltak
és innen június 10-én indult egy másik vasúti szerelvény – szintén Budapesten,
Belgrádon és Nišen át – Borba. Az első csoporttal ellentétben tehát a második
csoport végig vasúton tette meg az utat. A második kontingens szerb területen
már láthatta a partizánok vasúti robbantásainak nyomait, a munkaszolgálatosok
pedig a kísérő magyar keret meglepődését és félelmét. A bori célba érést követően azonban a munkaszolgálatosokon lett úrrá a félelem: az előzetes hírekhez
képest is sokkal rosszabb állapotokat találtak. Közöttük – akárcsak az első lépcsőben idehozottak között – többen voltak olyanok, akik már megjárták az ukrajnai
munkaszolgálatot. Nagyon sokan voltak közöttük olyanok, akiknek a bori volt
a harmadik-negyedik munkaszolgálata. (Például Radnóti Miklósnak a bori volt a
harmadik munkaszolgálata.) A tapasztalatokkal rendelkezőket is meglepte azonban a bori környezet, a keret és a német katonák durvasága, és a már közel egy
éve kényszermunkára fogott bajtársaik lelki, szellemi és fizikai leromlott állapota.
A második csoport munkaszolgálatosait vasútépítési munkákra kényszerítették Bor környékén, a németek ugyanis a hegyeken keresztül egy új vasútvonal
kiépítésébe kezdtek, mivel átrakodás nélküli és a vízi útvonalnál gyorsabb szállítási lehetőségre volt szükségük. A mintegy százötven kilométer hosszú keskenyvágányú (760 mm-es nyomvonalú) vasutat Bor és a Duna melletti Kostolac
között kezdték el építeni. (A szénmedencében fekvő Kostolacon ércfeldolgozó
kohó épült volna.51) A németek 1942 júliusától kezdték megépíteni a vasútépítőket
elszállásoló altáborokat. Az első kényszermunkások 1942 augusztusában érkeztek
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Minisztertanácsi ülések jegyzőkönyve. 1944. 05. 17. 47. napirendi pont. Magyar munkások kiküldése
a németek által megszállt területekre. MOL K/27. 1370.
A Belgrádtól kb. 90 kilométerre nyugatra lévő Kostolac szénbányái 1870 óta ismertek. Ekkor
Kostolac bányászfalu volt, ma hőerőművel rendelkező város.
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Szerbiából. A magyar munkaszolgálatosok általában a már itt elszállásolt olasz
hadifoglyok helyére kerültek. A piszkot és az élősködők tömegeit örökölték.
A magyar kényszermunkások kapták a legnehezebb terepszakaszon megépítendő vasúti töltés építésének folytatását. A Bor és Kostolac közötti vasúti töltés
hegyi szakaszait a magyarok a hegyek által körülvett, ezer méteres Crni Vrh-ben
(Fekete-hegységben) építették. A monumentális építkezés hetven évvel később
látható maradványai is imponálóak.
A két csoportban Borba vitt magyar kényszermunkások, illetve a táborok és altáborok között nem volt kapcsolat. A világtól elzártan, körbekerített táborokban,
idegen nyelvi közegben, valamint az eleve gyéren lakott hegyekben dolgoztak.
Elzártságukat fokozta, hogy a kapcsolattartás az otthonmaradt családtagokkal
a gettózás és deportálás miatt egyre nehezebb lett vagy megszűnt. A munkaszolgálatosokkal való bánásmód a táborokban és altáborokban eltérő volt. A bánásmód a Berlin táborban volt végig a legrosszabb, és minél távolabb esett egy altábor Bortól, a légkör általában annál kevésbé volt elviselhetetlen. Ez összefüggött
a fokozatosan erősödő, de egészen 1944. szeptember legvégéig visszafogottnak
mondható partizán jelenléttel. A partizánok jelenléte a hegyekben érezhetőbb
volt, mint Borban és közvetlen környékén. Megtörtént, hogy a partizánok az altáborból munkaszolgálatos orvosokat raboltak, és ezzel kiszabadították őket. Volt
azonban arra is példa, hogy a terepen dolgozó munkaszolgálatosokat kirabolták.
Az éjszakai lövöldözések a keret megfélemlítésére alkalmasak voltak, de komoly
veszélyt nem jelentettek.
Az altáborok életét meghatározta az adott tábor parancsnokának és az ott
szolgálatot teljesítő keretlegényeknek a személye. A Heidenau és a Westfalen
altáborokban Száll Antal hadnagy illetve Schäffer Gusztáv főhadnagy táborparancsnokok elviselhetőbb körülményeket teremtettek, mint a Bregenz és Rhön
altáborokban kegyetlenkedő keretlegény, Császár János főtörzsőrmester, vagy
a München és Vorarlberg altáborba beosztott Tálas András hadapródőrmester.
Az altáborokban eluralkodó bánásmód miatt a munkaszolgálatosok gyakran kérték meg a todtista munkavezetőiket, hogy a munkaszüneti napon, vasárnap is
kimehessenek „dolgozni”. A munkaszolgálatosok így a magyar keret elől kimenekültek a munkahelyeikre, ahol pihenéssel tölthették el a napot.

A bori munkaszolgálatosok
A bori munkaszolgálatosok csoportjai
Mind a mai Magyarország területéről, mind a magyarok által megszállt területekről soroztak be munkaszolgálatosokat Borba. A zsidó munkaszolgálatosok közül a
legidősebbek 1888-as születésűek voltak, míg a legfiatalabbak az 1926-os évfolyamhoz tartoztak, a zsidó munkaszolgálatosok tehát 1943-ban tizenhét és ötvenöt év
közöttiek voltak. A bori zsidó munkaszolgálatosok egymás között két csoportot
különböztettek meg: a Kárpátaljáról származó „finneket” és az ukrajnai munkaszolgálatot megjárt „ukisokat”. Előzőek tiszteletet vívtak ki fizikai munkabírásuk-
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kal, utóbbiak pedig a túlélési tapasztalataikkal. Az „ukisok” csoportjába tartozott
Czitron Lajos rendőrtiszt, Redő Ferenc festőművész és Siklós György tanár.
A munkaszolgálatosok maguk között nem illették külön névvel az előrehozott
érettségi után azonnal behívott, legfiatalabb korosztály tagjait. Szociológiai értelemben ők mégis egy jól megkülönböztethető csoportot alkottak. Jellemző volt
rájuk, hogy nagy hasznát vették a cserkészként elsajátított ismereteiknek, valamint hogy a bori volt az első munkaszolgálatuk, és megmaradtak az osztálytársibaráti kapcsolataik (például a budapesti Vörösmarty cserkészcsapat tagjainak
esetében).52 Életkorukból és helyzetükből eredően sokan közülük dzsemborihoz
hasonlították a bori munkaszolgálatukat. Mindezzel összefüggésben megállapítható, hogy a zsidó munkaszolgálatosok tapasztalati és életbennmaradási esélyei
lényegesen eltértek az 1943-ban és az 1944-ben érkezettek között a Borban töltött
idő mennyisége (tizennégy hónap vagy három és fél hónap) és a fogvatartás helye (központi tábor vagy altábor) alapján. Az 1943-ban érkezettek helyzete tehát
mindenképpen jobb volt, hiszen bármennyire is hegyi terepen dolgoztak, távol
voltak a központtól és közelebb a partizánokhoz; emellett munkaszolgálatuk ideje
nyárra korlátozódott.
A magyar jogszabályok megkülönböztették, és ennek alapján a magyar bori
keret is különbséget tett „sárga” és az ún. kikeresztelkedett „fehér” karszalagos
zsidók között. A bori keret részéről a munkaszolgálat egész ideje alatt különbség
mutatkozott a „fehér” karszalagosok javára (például munkavezetők kijelölésében,
munkaelosztásban). A „sárgák” és „fehérek” külön barakkokban laktak, és a „fehérek” eljárhattak és el is jártak a vasárnapi katolikus tábori misére. A keresztény
keret közelebb érezte magát a keresztény hitre áttért munkaszolgálatosokhoz,
ami gyakran kölcsönösnek volt mondható. A „sárgák” és „fehérek” között gyakran volt mindezek miatt konfliktus.53 A visszavonulás során azonban a megkülönböztetés elveszítette jelentőségét; a gyalogmenetek során a magyar és német
katonák egyaránt tömegesen gyilkolták meg az egységesen sárga csillagot viselő
zsidó munkaszolgálatosokat.54
A bori kisegyházak tagjainak esetében ezzel ellentétes tendencia figyelhető meg. Ők – a korábban említett módon – a munkaszolgálatuk kezdetén nem
voltak hajlandóak a nemzeti színű karszalag felvételére, nem voltak hajlandóak szombaton dolgozni, és egyéb, a vallási előírásaikkal össze nem egyeztethető
tevékenységet sem végeztek. Ezért bántalmazták őket, és életük is veszélyben
forgott. Később azonban egységes fellépésük, kiváló munkateljesítményük és
52
53
54

Kovács Dénes volt bori munkaszolgálatos személyes közlése. Budapest, 2006. 08. 01.
Szűts László: Bori garnizon. Budapest (vagy Temesvár), 1945, Renaissance Kiadás. 26 –27.,
69., 73. o.
A Szerb-Bánát területén történt gyilkosságokról és egyben a jabukai tömeggyilkosságról lásd
részletesen II. A jabukai tömeggyilkosság című fejezetet. A Cservenkán valamint a Cservenka és
Zombor között történt tömeggyilkosságról lásd az NSZK-ban 1960 és 1972 között lezajlott ügyészi
vizsgálat 104 oldalas zárójelentését: Cservenka–Sombor. Abschlussverfügung. [Cservenka-Zombor.
Zárójelentés.] Bundesarchiv B 162/20332. 1 Js 9/68. Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht, Offenburg. Offenburg, 1972. 02. 21. Az abdai tömeggyilkosságról lásd: Csapody Tamás: Bori munkaszolgálatosok. Fejezetek a bori munkaszolgálat történetéből. Budapest, 2011, Vince Kiadó. 185–453. o.
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megbízhatóságuk miatt nemcsak elfogadták tőlük vallási előírásaik betartását,
de tekintélyt is kivívtak maguknak. A velük szembeni kezdeti gyűlölet a hadműveleti területen szimpátiává alakult át. Nem számított immár antimilitarizmusuk
és „hazaáruló” minősítésük. Az irányukba megnyilvánuló bizalmat jól jelzi, hogy
a napi munkákra katonai kíséret nélkül mehettek. A visszavonulás során végig
élvezték a keret védelmét, miközben a német katonák többször akartak velük is
végezni. A bori keret őket végig magyaroknak tekintette, szemben a zsidó munkaszolgálatosokkal.

Ismert személyek a bori munkaszolgálatosok között
A zsidó munkaszolgálatosok mindkét bori csoportjába nagyon sok ismert vagy
a háború után ismertté váló személyt osztottak be. A tudomány, a művészet, a média, a közélet, a gazdaság és a rendvédelmi szervezetek jeles, és később itthon és
külföldön közismert, fontos személyiségeit vitték bori kényszermunkára.55 Így a
tudomány képviselői közül a franciaországi Csányi Károly (Charles Chany) kutatóorvos, Darvas Ferenc agrárszakember, Gábor Miklós gyógyszerész, Gál Dezső
kémikus, az izraeli Goldberg Sándor (Alexander-Zeev Guiora) pszichológus, az
ausztráliai Káldor Imre (Imre Kaldor) fiziológus, a franciaországi Markovits Pál
(Pal Markovits) kutatóorvos, Pataki Ervin agrártudós, Spira György történész és
Szalai Sándor szociológus teljesített munkaszolgálatot Borban. A matematikusok
közül az Amerikai Egyesült Államokban élő Fusch László (László Fusch), Szüsz
Péter (Péter Szusz), valamint a budapesti Vincze István neve ismert a tudomány
világában. A már említetteken kívül orvosként szolgált vagy később orvos lett
Békés György, Korányi György, Mária Béla és Veres Pál. Mérnökként szerzett
nevet magának Perl Miklós, Sólyom Gábor, az ausztráliai Gergely István (Stephen
Gergely), Liebermann Béla, a jugoszláviai Sosberger Pál (Pavle Šosberger). A színművészek közül Kálmán György és Káldor Jenő, az írók és költők közül Kardos
G. György, Lukács László, Nyíri Tibor, Radnóti Miklós és Tabán [Tabák] Gyula, a
képzőművészek közül Háy Károly, Redő Ferenc és Szántó Tibor, illetőleg Frank
János művészettörténész, valamint Trebitsch Gyula hamburgi filmproducer járta
meg a bori táborokat. A felvidéki Halper Nándor Ferdinánd operaénekes, Lorsi
Miklós hegedűművész, az észak-erdélyi Mayer Rudolf operaénekes és Morvay
István fuvolaművész szintén ismert művészek lettek. A média világának fontos
szereplője lett Erdős Péter, az izraeli Gárdos Károly (Kariel Gardosh), Kovács
Dénes, Palásti László, Pető Gábor Pál, Soós Péter, Somogyi Vilmos és Tabi László.
A közéletben ismertté lett többek között György Lajos környezetvédő, Junger József cionista vezető, Justus Pál szociáldemokrata politikus, Lelkes Iván (Morzsa),
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A következő felsorolásban kizárólag a külföldön letelepedett bori munkaszolgálatosok esetében
nevezem meg az ország nevét, valamint abban az esetben írom ki az állandó lakhelyet, amennyiben az illető ma nem Magyarországhoz tartozó területen telepedett le. Az adott személy későbbi,
külföldön választott nevét zárójelben közlöm úgy, ahogyan azt az illető használta. A foglalkozás
megnevezésénél nem teszek különbséget a már Borban ismert és a későbbi foglalkozás között.
A felsorolás nem teljes körű, a bori munkaszolgálatosokról jelenleg rendelkezésre álló adatokat
lásd a CD-mellékletben.
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a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség funkcionáriusa, és a Svédországba
disszidált Varga Endre minisztériumi osztályvezető. A közgazdaság, az üzleti és
kereskedelmi világban ért el sikereket a kanadai Andai Ferenc (Ferenc Andai), az
ausztráliai Bartos Sándor (Alex A. Bartos), Kádár István, Kenesei Tamás, Lovas
István, Lugosi Lajos, Ozorai István, Pollák László és Szauer László. A rendvédelmi szervezeteknél töltöttek be fontos funkciókat Battyán György és Czitron
Lajos rendőrtisztek, az izraeli Deutsch Lajos György (Juda Deutsch) katonatiszt,
Szigetvári Miklós rendőrtiszt és Vágó László katonatiszt. Borban voltak és végül
a sakknak köszönhették megmenekülésüket Flórián (Feldmann) Tibor és Lindner
László külföldön is jól ismert sakkozók. A felsoroltak közül Junger József, Lorsi
Miklós, Lukács László, Radnóti Miklós56 és Tabán [Tabák] Gyula vesztette életét
Borban vagy a visszavonulás után, illetőleg koncentrációs táborban.
A kisegyházak tagjaiból álló században is voltak különösen fontos személyek.
Ők Borban vagy a következő évtizedekben töltöttek be vezető vagy meghatározó
szerepet saját egyházukban. Így a magyarországi valamint szlovákiai Jehova Tanúi egyházban vezető lett Garai Mihály, Konrád János valamint Haffner Tibor,
fontos személy pedig Szinger Ádám, valamint Hanák András és Török Károly.
A reformadventisták közül vezető lett Kálmán József, a nazarénusok közül pedig
fontos személy lett Papp Bálint és névrokona, Papp Lajos.

A visszavonulás
A táborok kiürítése és a második lépcső sorsa
Magyarország és Jugoszlávia szomszédja, Románia 1944. augusztus 23-án kilépett
a háborúból. A bori bányászat és a Bor környéki vasútépítés nem volt tovább
folytatható. A munkaszolgálatosok visszakapták a megérkezésükkor – a szökések megakadályozása érdekében – tőlük elvett bakancsaikat. Az altáborokban
raboskodó magyar munkaszolgálatosokat gyalogmenetekben visszavonták Borba. Nagyon sokan ekkor tudtak megszökni, és szerencsés esetben a kommunista
Tito-partizánokhoz, más esetekben az ekkor már a németekkel együttműködő
Draža Mihailović csetnik mozgalmához kerültek. A Heidenau altáborból Borba
vezető nehéz gyalogmenet nyomán írta meg Radnóti Miklós az „Erőltetett menet” című versét. Őt és tábortársait a Borban lévő Brünn táborban helyezték el
augusztus 29-én (lásd a 3. térképet, Bor térképvázlatát). A többi altáborból legkésőbb szeptember 7-ig megérkező magyar munkaszolgálatosok a szintén Borban
lévő Drezda és Brünn táborokba kerültek. Rég nem látott vagy egymás bori munkaszolgálatáról semmit nem tudó ismerősök és barátok találkoztak össze. A napok bizonytalanságban és hadimunkával, a védelmi állások értelmetlen megerősítésével teltek. A szintén bizonytalanságban lévő keret szadista módon viselkedett.
Budapesten időközben megalakult Lakatos Géza kormánya, ami a bori munkaszolgálatosok visszahívása mellett döntött. Sok más lehetőség nem adódott,
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Radnóti Miklós haláláról részletesebben lásd a tanulmány további részeit.
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hiszen Romániában a szovjet csapatok gyors ütemben törtek előre, és szeptember
elején a Borhoz közeli Bulgáriában is fegyveres ellenállás bontakozott ki, majd
szeptember 10-én Bulgária hadat üzent Németországnak. A munkaszolgálatosokat két csoportban, ún. lépcsőben indították el Magyarország felé; mindegy kétszáz beteg munkaszolgálatos viszont Borban maradt.
Az első lépcsőt a zsidó újév ünnepének kezdetén, ros hásána napján, 1944. szeptember 17-én indították el Magyarország felé a Berlin táborból; körülbelül háromezer-kétszáz munkaszolgálatos indult ekkor el. A zsidó munkaszolgálatosok mindent megtettek annak érdekében, hogy végre hazaindulhassanak. Így volt ezzel
Radnóti Miklós is, aki jó bakancsban, egészségesen és a lehetőségekhez képest jó
kondícióban indult útnak.57 A kisegyháztagok százada – néhány fő kivételével –
szintén az első lépcsőbe kapott beosztást. A visszamaradók fajdalommal mondtak búcsút bajtársaiknak. (Az első lépcső sorsáról lásd a következő részt, valamint
a kötet II–V. fejezetét. A munkaszolgálatosok által Bortól Szombathelyig megtett
út térképét lásd a kötet belső borítóján.)
A második lépcsőben elindítottak sorsa azonban összehasonlíthatatlanul szerencsésebben alakult, mint a korábban elindultaké. A mintegy kétezer-négyszáz
főt számláló és végül szeptember 29-én elindított csoport a menetelésük második napján felszabadult. A két lépcső elindítása között eltelt tizenkét nap alatt
a Tito-partizánok ugyanis úgy megerősödtek, hogy már vállalni tudták a menet felszabadításával együtt járó fegyveres kockázatot. Végül a magyar keretet
tényleges harc nélkül lefegyverezték a magyar és német katonák által felégetett
Heidenau altábor környékén. Az immár szabad munkaszolgálatosok a hegyekben meneteltek október közepéig a partizánokkal, vagy csoportokba verődve
bolyongtak. A legyengült és teljesen lerongyolódott, fegyveres kiképzés nélküli
munkaszolgálatosok döntő többsége haza akart menni, és nem akart partizánnak
állni. A korábban megszököttek és a felszabadítottak közül összesen mintegy kétszáz fő lett partizán. Köztük volt Dénes János Tamás rendőrtiszt, Faragó Ákos
festőművész, Gellért Tibor szakszervezeti vezető, Háber Sándor vállalati vezérigazgató, Kelédi Béla rendőrtiszt, Rubin Péter diplomata és Szigeti István kereskedő.58 Partizán orvos lett többek között Erdélyi László, Román György, Rubányi
Pál és Varró Vince. A harcokban és kórházakban valamennyien nagy tiszteletet
vívtak ki maguknak.
A partizánok rögtönítélő bírósága a bori keret mintegy hat tagját halálra ítélte
és kivégezte. Köztük volt a Majdanpek környékén kivégzett Torma Frigyes zászlós. Az elfogott keretlegények közül többen megszöktek, így például Csatári Vince, Danyi János szakaszvezető és Nagy Béla59, másokat a partizánok szabadon
engedtek. Közülük többen visszatértek Magyarországra, és jelentették a történteket. Az erről szóló jelentés eljutott Marányi Ede alezredeshez is. A második lép57
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Téves a Radnóti-kánonban gyakran előforduló megállapítás, miszerint a költő betegen indult el
Borból, mint ahogyan az is, hogy bori kényszermunkája során bármikor is dolgozott volna bá
nyában.
A foglalkozások megnevezésénél nem teszek különbséget a bori időszakban már meglévő és a ké
sőbbi foglalkozás között.
Csatári Vince és Nagy Béla rendfokozata nem ismert.
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csőben elindítottak mintegy 98 százaléka megmenekült. A többiek a településeket
és közutakat ellenőrzésük alatt tartó, visszavonuló vagy éppen a frontvonalat áttörő németek áldozatai lettek. Közülük többen haltak meg október 9-én, a Pek folyó
melletti Kučevo váratlan német visszafoglalásakor. Andai Ferenc és Háy Károly
a szerencsés megmenekülők között volt. Mások – köztük Lipkovits Tibor későbbi
vállalati vezető – úgy érezték, hogy a partizánok mellett, a harcok közepette,
az életük nagyobb veszélyben forgott, mint korábban bármikor. Kövesi Ervin
tisztviselőt a folytonos hegyi menetelés és éhezés teljesen kimerítette. A felszabadítottak jelentős csoportja tért vissza az október 3-án felszabadult Borba. Itt
találkoztak a betegség miatt hátrahagyott mintegy kétszáz fős bori csoporttal.
A többségükben menetképteleneket a tömeggyilkosság veszélye fenyegette. Végül
valamennyien életben maradtak, köztük a betegek ellátására hátramaradó Fejér
Artur György orvos. A szerb területen felszabadultak döntő többsége átkelt a Dunán, és Aradon valamint Temesváron élvezhette a helyi zsidóság vendégszeretetét
egészen 1944. december végéig. Romániából a többségük a felszabadult Szegedre,
majd a szovjet csapatok előrenyomulása függvényében saját lakhelyére tért vis�sza. Több tucatnyian Romániából és néhányan Bulgárián keresztül Palesztinába
vándoroltak ki, mint például Kardos G. György és Polgár Endre.

Az első lépcső sorsa
Bor felszabadulásának időpontjában az első lépcsőben elindított menet még csak
Újvidéken járt. A gyors és szerencsés hazaérkezés reménye ekkor már szertefoszlott. A menet parancsnoka Juhász Pál főhadnagy, helyettese pedig Páll László
zászlós volt. Marányi Ede alezredes parancsának megfelelően a bori keret durván
bánt a zsidó munkaszolgálatosokkal. A hegyek között és szerb területeken áthaladva a keret tartott a partizánoktól. Szökni is lehetett, de tömeges szökésre nem
volt példa. A napi gyalogmenet megterhelő, az ellátás gyenge volt, az utánpótlás
pedig elmaradt. A keretnek is fárasztó volt az út, és ők sem számítottak arra,
hogy útközben sehol sem kapnak vasúti szállítást, és hogy nem a legrövidebb
úton kell Magyarország felé gyalogolniuk.
A keret kegyetlenkedése Belgrád után, a német közigazgatás alatt álló, de Jugoszláviához tartozó bánáti útszakaszon kezdődött (a Belgrád és Cservenka között
megtett útról lásd 5. térkép). Pancsova és Titel között a menet mintegy kétszáz
tagját gyilkolták meg elsősorban a helyi népi németekből szerveződő katonai
alakulatok, a Deutsche Miliz (DM) tagjai. A Pancsova melletti Torontálalmásnál
legalább százharminchárom bori zsidó munkaszolgálatost gyilkoltak meg. (A torontálalmási [jabukai] tömeggyilkossággal a kötetben külön tanulmány foglalkozik, láds a II. A jabukai tömeggyilkosság című fejezetet). A magyar keret kivette
részét a gyilkosságsorozatból és eltűrte a DM katonáitól a menet megtizedelését. A gyalogmenet ekkor vált először „mozgó vesztőhellyé”. Újvidéken mintegy
húszan megszöktek, köztük október 4-én Spira György. A többiek Szenttamás
és Verbász felé vánszorogtak tovább. A nyugat-bácskai Cservenkát október 5-én
érték el. A helyi téglagyárban szállásolták el őket. Itt írta Radnóti Miklós a Razglednica (2) című versét.
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Cservenkán október 7-én éjjel megkezdődött a bori munkaszolgálatosokat ért
legnagyobb gyilkosságsorozat. Német katonák a magyar keret támogatásával
nyolcszáz–ezer zsidó munkaszolgálatost gyilkoltak meg. A vérengzést a közeledő
szovjet csapatok miatt hagyták félbe. Ezt követően a magyar keret tagjai közül
volt, aki mentette a túlélőket a kivégzőgödörből (például Száll Antal hadnagy) és
voltak, akik hajtóvadászatot indítottak a téglagyárban elbújt munkaszolgálatosok
után (például Tálas András hadapródőrmester). A téglagyári hullagödörből mintegy tizenhat főnek, köztük Szauer Lászlónak és Pottesmann Vilmosnak sikerült
kimenekülnie. Cservenka után a menet három részre szakadt (a Cservenka és
Szentkirályszabadja között megtett utat lásd: 7. térkép). Német, horvát és bosnyák
SS-katonák a zsidó munkaszolgálatosok egyik csoportját Zomboron át Bajára, a
másikat Mohácsra kísérték. Ekkor vált másodszor – amennyiben Cservenkát is
ide számítjuk, harmadszor – is „mozgó vesztőhellyé” a bori menet: Bajáig és Mohácsig menet közben mintegy négyszáz zsidó munkaszolgálatost gyilkoltak meg.
A németek az életben marad zsidó munkaszolgálatosokat Baján és Mohácson
átadták a helyi magyar katonaságnak. A Mohácson átadottak között volt Lorsi
Miklós hegedűművész is.60 A magyar katonák és a helyi lakosok példás módon
viselték gondját a munkaszolgálatosoknak és sokakat meg is szöktettek. Baján
szökött meg Levendel László és Rapcsák Vilmos orvos is. A boriak bajai és mohácsi fogvatartásának idején jelentette be Horthy Miklós kormányzó Magyarország
kiugrását a háborúból.
Mohácsról a németek mintegy negyven főt vasúton Nagykanizsán át Körmendre, majd onnan Ausztriába vittek. Közülük valószínűleg csak a még magyar
területen megszökött négy fő, köztük Füzesi József gépkocsivezető élte túl a holokausztot.
A bajai és a mohácsi boriakat, külön-külön csoportban, nyitott marhavagon
ajtókkal indították el Szentkirályszabadja irányába, mert ott akarták végleg leszerelni őket. A szakirodalomban számos helyen olvasható, hogy a Szentkirályszabadja felé haladó bajai boriak közül sokakat a bonyhádi Nagy-réten kivégeztek.
Ez azonban nem felel meg a valóságnak, a bori csoport meg sem fordult Bonyhádon.61 A bajai és mohácsi boriak Szentkirályszabadjára azonban már az október
15-i Szálasi-puccs után érkeztek meg, lezárt vagonajtókkal. A legnagyobb megdöbbenés azonban csak ekkor érte őket: a kegyetlen bori keret várta őket.
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Tolnai Gábor irodalomtörténész nyomán került a Radnóti-kánonba, hogy Lorsi Miklóst a Cserven
kához közeli Ószivácon, 1944. 10. 8-án gyilkolták meg német SS-katonák. (Tolnai Gábor: Nőnek
az árnyak. Budapest, 1981, Szépirodalmi Könyvkiadó. 211–212. o.) Lorsi Miklós halálának irodalomtörténeti jelentőségét az adja, hogy szintén Tolnai nyomán az irodalomtudomány szerint Radnóti Bori noteszének utolsó, híres versében (Razglednicák 4) megidézett tarkólövés áldozata Lorsi
Miklós volt. Lorsi Miklós azonban biztosan nem halt meg Ószivácon és biztosan együtt menetelt
Radnótival egészen Mohácsig. (Battyán György mohácsi notesze. Lásd a kötet CD-mellékletét:
F15 számú forrás alatt.) A Szentkirályszabadján meghalt (lásd a kötet III. fejezetét) és a Szombathelyre került bori zsidó munkaszolgálatosokat (lásd a kötet IV. fejezetét) ismerjük. Lorsi nem volt
közöttük, mint ahogyan arról sem tudunk, hogy német koncentrációs táborban halt volna meg.
Így Lorsi Miklós valószínűleg a dunántúli menetelés során, Szentkirályszabadja és Zurány között,
ismeretlen helyen halt meg.
Csapody, i. m. 200–204. o.
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A zsidó munkaszolgálatosokat Cservenkán SS-katonáknak átadó magyar keret
Zombor felé vette útját. A keret felügyelte a kisegyháztagokat és együtt meneteltek Zomborra. A 801-es különleges büntetőszázadból ekkor már hiányoztak
a Belgrád előtt megszökött reformadventisták. Őket a szerbiai hittestvéreik szöktették meg valószínűleg szeptember 24-én. A szökést irányító szerbiai magyar
szombatista, Barat István helyezte őket biztonságba a németek által megszállt
Belgrádban. A bori keret a kisegyháztagok századának maradékával együtt Zomborból Kiskunhalason át vonattal tette meg az utat Szentkirályszabadjára. Útközben a bori keret részt vett a kiskunhalasi vasúti pályaudvarnál történt, mintegy
százhatvan zsidó munkaszolgálatos életét követelő vérengzésben.62
Szentkirályszabadján az ún. bori maradék mintegy ezerhatszáz főt számlált.
(A szentkirályszabadjai időszakról lásd a III. A bori maradék Szentkirályszabadján című fejezetet.) A kisegyházak tagjai is megérkeztek Szentkirályszabadjára,
de innentől kezdve útjuk végleg elvált a zsidó századokétól. A kisegyházak tagjait
1944 decemberében gyalogmenetben indították el Szombathelyre. Itt tovább dolgoztatták őket, majd a szovjet csapatok előretörésekor nyugatra akarták továbbküldeni századukat. Erre azonban már nem került sor; 1945 húsvétján, március
utolsó napjaiban szabadultak fel. (A kisegyháztagok szombathelyi időszakáról és
felszabadulásáról lásd az V. A bori kisegyháztagok története 1944 végén és 1945
elején című fejezetet.)
A végkimerülés állapotában lévő bori zsidó munkaszolgálatosok viszont csak
néhány napos pihenőt kaptak a szentkirályszabadjai Reptér-táborban. Itt a bori
maradék parancsnoka ismét Marányi Ede alezredes lett, aki tudott Cservenkáról
és a második lépcső megmeneküléséről. Számára azonban mindez csak olaj volt
a tűzre, és a cservenkai tömeggyilkosság megismétlésével fenyegetőzött.63 Szentkirályszabadján nyolc bori munkaszolgálatos halt meg végelgyengülésben vagy
lőtt sebek következtében. A szombathelyi kórházba közel hatvan bori vagy valószínűsíthetően bori zsidó munkaszolgálatos került Szentkirályszabadjáról, közülük sokan meghaltak vagy nyomuk veszett. (A szombathelyi kórházba került bori
munkaszolgálatosokról lásd a IV. Bori zsidó munkaszolgálatosok Szombathelyen
és környékén című fejezetet.)
A németek 1944 októberében magyar munkaerő átadását követelték Szálasi
Ferenctől. A nyilas kormány honvédelmi minisztere, Beregfy Károly vezérezredes 1944. október 26-án elrendelte zsidó munkaszolgálatos századok Mosonmagyaróvárra koncentrálását.64 A hetven zsidó munkaszolgálatos század közé került
a bori maradékból megalakított hat század is (105./501–506. szd.). A bajai boriak és
a mohácsi boriak két külön csoportban indultak el Szentkirályszabadjáról október
legvégén és november legelején Mosonmagyaróvár felé. (A Szentkirályszabadja
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Horváth József őrmester, bori keretlegény népbírósági peranyaga és egyben népbírósági ítélete.
Horváth József ítélete. Budapest, 1947. 05. 02. Nytsz.: Nb. X. 327-2/1946/7. BFL Nb. XXV.1.a
3272/1946. 72–74. o. Jóváhagyta (és teljes vagyonelkobzást rendelt el) Népbíróságok Országos Tanácsa Nytsz.: NOT. III. 2206/1947/10. Budapest, 1949. 05. 05.
Marányi Ede népbírósági anyagában Blau László volt bori munkaszolgálatos tanúvallomása. Budapest, 1946. 06. 25. Nytsz: nincs. BFL VII.5.e 6791/1950. 34. o.
M. kir. Honvédelmi Miniszter 975/M. 42–1944. számú rendelete. Karsai, i. m. II., 651–654. o.
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utáni útszakaszról lásd a 10. térképet.) (Radnóti Miklós a továbbindulás előtt itt
írta meg utolsó ismert versét.)
A dunántúli menet parancsnoka ismét Juhász Pál főhadnagy lett. Marányi ekkor vált el végleg a boriaktól és Szombathelyre ment. A gyalogmenet azonban
a korábbiaknak megfelelő forgatókönyv alapján, minimális ellátással és a keret
maximális kegyetlensége mellett haladt. A Veszprém–Zirc–Tarjánpuszta–Győr
útvonalon haladó menet útközben is veszteségeket szenvedett el. A bori menet
ismét átalakult „mozgó vesztőhellyé”. Tömegkivégzésre egy helyen került sor, az
Abda melletti Rábca folyó töltésénél.
A Győr melletti Abdánál történt huszonkét bori munkaszolgálatos, köztük
Radnóti Miklós megölése a már Borban elkezdődött gyilkosságok sorába illeszkedik. Borban az ún. munkaszolgálatosok temetőjében közel ötven munkaszolgálatost temettek el. Köztük volt a betegségben elhunyt Lukács László költő,
és a balesetben vagy betegségben meghalt négy Jehova Tanú, Besenyei András,
Cimbolinetcz Iván, Dobó Imre és Mihályuk (Mihalik) János. A temetőből negyvenhét főt exhumáltak 1964. november 17-én. Végső nyughelyük a bori köztemető
kriptájában található. Az altáborokban is számosan meghaltak balesetben és betegségben, de az ő végső nyughelyük ismeretlen. Marányi beleegyezésével a Ges
tapo meggyilkolta a krumpliveremben kínzott huszonhárom zsidó munkaszolgálatost 1944. szeptember 15-én. A Bor melletti 4-es kilométernél65 lévő téglagyárból
1950. március 2-án exhumálták az ide eltemetetteket. Végső sírhelyük a szabadkai
izraelita temetőben található. Itt nyugszik többek között Engler István, Orova
Imre, Pich László és Spitzer Ervin. További tömeggyilkosságok történtek Pancsova és Titel között, Torontálalmásnál (százharminchárom áldozat, erről lásd
a II. A jabukai tömeggyilkosság című fejezetet), Cservenkán (nyolcszáz–ezer áldozat) majd Cservenka–Baja, illetve Cservenka–Mohács között (körülbelül négyszáz fő). A cservenkai áldozatokat kétszer exhumálták, először 1945 januárjában,
majd 1957. november 4–5-én. A zombori izraelita temetőben hantolták el őket,
és feltehetően itt nyugszanak a Cservenka és Zombor között meggyilkoltak is.
A tömeges gyilkosságok sora folytatódott Abdánál.
A felsorolt tömeggyilkosságok közül a közvélemény a legtöbbet az abdai gyilkosságról tud. A megalapozott tudásunk azonban erről a tömeggyilkosságról és
az exhumálásról éppolyan hiányos, mint a többiről. Az irodalomtudomány és
a szépirodalom próbálta pótolni a történelemtudomány által fel nem tártakat.
Radnóti barátainak, a szegedi fiatalok köréhez tartozó Baróti Dezsőnek, Ortutay
Gyulának, Tolnai Gábornak valamint a Radnóti-kutatóknak, Dienes Andrásnak,
Hulesch Ernőnek és Kőszegi Ábelnek, továbbá az exhumálást vezető Ruppenthal
Miklós orvos-szakértőnek az egymástól merőben eltérő színvonalú és szándékú leírásai nyomán kialakult a kanonizált változat, ennek meggyőző bizonyítása vagy
cáfolata azonban egyaránt várat magára. Nem bizonyított az abdai tömeggyilkosság elkövetőinek névsora és hovatartozása, nem ismeretes a kivégzés dátuma, az
abdai exhumálási jegyzőkönyv holléte és annak tartalma. Nem bizonyított továbbá a „Bori notesz” – Radnóti bori verseit tartalmazó jegyzetfüzete – és további
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huszonöt személyes dokumentumának megtalálási helye és ideje sem. Ezekkel
kapcsolatban kizárólag az ismert, hogy a költő özvegyének milyen körülmények
között adták át e dokumentumokat. Azt viszont tudjuk, hogy az Abdánál 1946.
június 19–20-án exhumáltak földi maradványai között Radnótiné Gyarmati Fanni
és a barátok képtelenek voltak azonosítani a költőt. Az Abdánál meggyilkoltak
közül nyolc főt 1946. szeptember 22-én a Kozma utcai izraelita, míg két főt egy
nappal korábban a rákoskeresztúri Új köztemetőben temettek el. Nem tudjuk,
hogy a Radnóti Miklós feliratú sírban a budapesti Kerepesi úti temetőben ki
nyugszik. A dokumentumok olyan hiányosak, a bizonytalanságok pedig olyan
erősek, hogy még az sem zárható ki, hogy Radnóti Miklós nem halt meg Abdánál,
hanem a bori menet tagjaival együtt hagyta el az országot.66
A honvédelmi miniszter rendeletének megfelelően a bori maradék két csoportja elérte Mosonmagyaróvárt november 7-én és 9-én. A bori keret átadta őket
a németeknek, akik gyalogmenettel átlépték a magyar–német (osztrák) határt.
A bevagonírozásra a burgenlandi Zurndorf vasútállomásán került sor. A mohácsi
boriakat a Berlin melletti sachsenhauseni koncentrációs táborba vitték. Innen továbbszállították őket különböző koncentrációs táborokba (Buchenwald, Ravens
brück, Barth, Ludwigslust). Feltehetőleg Sachsenhausenben halt meg Radnóti
orvosbarátja, Bárdos Artúr színigazgató fia, Bárdos József. Buchenwaldban halt
meg Juszt László költő. A bajai boriakat Zurndorfból a cseh–német határ mellet
ti flossenbürgi koncentrációs táborba vitték, ahonnan Ohrdruf, Mittelbau-Dora,
Herzbruck, Buchenwald, Bergen-Belsen és Dachau koncentrációs táborokba
kerültek. Bergen-Belsenben szabadult fel Bartos Sándor kereskedő, Dachauban
Lovas István külkereskedő. A bori maradék mintegy ezerhatszáz fős létszámából
összesen talán ötszázan élték meg felszabadításukat.

A bori munkaszolgálat utóélete
A bori munkaszolgálatosok sorsa a világháború után
A világháború befejeződésével és a bori munkaszolgálatosok felszabadulásával
szenvedéstörténetük nem ért véget. A koncentrációs táborokban felszabadultak
előtt előbb a rövidebb-hosszabb regenerálódás folyamata állt, majd a hazautazás
nehézsége. Sokan nem jöttek vissza Magyarországra, és széjjelszóródtak a világban. Valamennyiüket érintette pótolhatatlan veszteség, hiszen távollétükben
hozzátartozóik legnagyobb részét meggyilkolták. Ők maguk sem voltak biztonságban. A volt bori munkaszolgálatos zsidók, akárcsak a volt bori kisegyháztagok közül többeket elvittek „málenkij robot”-ra vagy hadifogolynak a Szovjetunióba. Az elvitt volt bori kényszermunkások szovjet kényszermunkások
lettek; a magyar hadseregben betöltött „hadifogolyszerű” státusuk után „tényleges” hadifoglyokká váltak. A katonai szolgálatra nem voltak méltóak vagy
azt megtagadták, de a Szovjetunióban tovább kellett szenvedniük a Horthy66

Lásd erről részletesen: Csapody, i. m., 459–529. o.
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rendszer bűneiért. A reformadventista Kovács György, Sári János, Tóth Berta
lan és Tóth József a Szovjetunióban halt meg. A nazarénus Papp Bálint 27 hónap, Gumbér István és Szabó Imre 39 hónap, a volt bori zsidó munkaszolgálatos
Kövesdi István másfél év távollét után térhetett csak haza a szovjet hadifogságból.

A bori kerettagok felelősségre
vonása
A szovjet csapatok felszabadították Magyarországot a náci és nyilas uralom alól,
egyben pedig megszállták. A szovjet típusú pártállami diktatúra 1949-re épült ki.
Az új, de még kialakulatlan politikai rendszer keretei között kezdődtek meg a
számonkérések. Az igazolóbizottságok és népbíróságok előtt sorra jelentek meg
a különböző politikai vagy háborús bűncselekményekkel megvádolt személyek.
A népbíróságok 1945 és 1949 között a bori katonai keret számos tagjának ügyét
tárgyalták. Balogh András alezredest, a bori táborcsoport első főparancsnokát
két éves szabadságvesztésre ítélték. Kizárólag csak a dunántúli bori menetet kísérők közül tizennyolc fő ellen folyt nyomozás, vagy született felmentő vagy
elmarasztaló ítélet. A nyomozásokban és népbíróságok munkájában olykor megjelent a munkaszolgálatosokban élő reváns igénye. A kisegyházak tagjaiban nem
élt ez az igény, és a népbírósági perekben gyakran az idézés ellenére sem mentek
el tanúskodni, vagy ha igen, akkor gyakran a védelem tudta inkább használni
vallomásaikat. A vallási meggyőződésükből eredő magatartásukkal így gyakran
akaratlanul akadályozták az igazság teljesebb kiderítését. Más esetekben éppen
távolmaradásukkal segítették a gyanúsítottakat. Voltak azonban olyan népbírósági perek is, ahol a kisegyházak tagjainak tanúvallomásai önmagukban is megalapozták a legsúlyosabb ítéletek kiszabását, miközben utólag sem lehet őket elfogultsággal vádolni.
A nyomozásokban és népbíróságok munkájában tetten érhetők a szakmai hibák és politikai elfogultságok. Ugyanakkor a nyomozati munka és a népbírósági
ítélkezés nem mosható össze Rákosi Mátyás totalitárius rendszerének koncepciós
pereivel. Utóbbiaktól mind időben, mind jogi és tartalmi vonatkozásaikban eltérőek voltak.
Háborús bűntett elkövetése miatt hét bori kerettagot végeztek ki, közülük öt
nyugszik a rákoskeresztúri Új köztemető 298-as parcellájában. 1947. augusztus 1-je
előtt, tehát az ún. fordulat éve előtt végezték ki Asztalos Ferenc szakaszvezetőt,
Juhász Pál főhadnagyot, Sisák György tizedest, Szokolics Ferencz honvédot és
Tálas András hadapródőrmestert. Ők a rendszerváltozás után többször felújított
„nemzeti pantheon” feliratú székelykapun keresztül megközelíthető, reprezentatív parcellában alusszák örök álmukat. A bori keret három kivégzett tagjának
neve – számos más háborús bűntett elkövetése miatt kivégzett személy nevével
együtt – felkerült „A hazáért haltak vértanúhalált” feliratú márványtáblára.
A 2007 novemberétől kibontakozó tiltakozások hatására a márványtáblák feliratát és az azon szereplő neveket megváltoztatták, és ma már a háborús büntettek
elkövetőinek sírjairól hiányzik a nemzeti címer. A parcella 2012-től Magyarország
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tizenkét nemzeti emlékhelyének egyike, ahol az 1956-os forradalom évfordulói
alkalmával az állami- és pártvezetők koszorúznak.
A háborús bűntett elkövetése miatt halálra ítélt hatodik bori keretlegényt,
Császár János főtörzsőrmestert 1945-ben végezték ki. Földi maradványai a szegedi régi rabtemetőben, azonosítatlan sírban találhatók. Szintén azonosítatlan sírban nyugszik a hetedik, Budapesten, szintén 1945-ben kivégzett bori keretlegény,
Katz József szakaszvezető.
A bori keret számos tagja eltűnt nyugaton. Marányi Ede alezredes büntetlenül
és békésen, Fehér Antalként élte le hátralévő életét az NSZK-ban.
A bori munkaszolgálattal összefüggő tömeggyilkosságért soha, senkit nem
vontak felelősségre itthon vagy külföldön. Az abdai tömeggyilkosság, illetőleg
Radnóti Miklós meggyilkolásának ügyében az állambiztonsági szolgálat 1967 és
1977 között titkos nyomozást folytatott. A tömeggyilkosság elkövetésével gyanúsított öt bori keretlegény ellen nem emeltek vádat. A koronatanú, az egyedüli
beismerő vallomást tett gyanúsított, Bodor Sándor tizedes a vallomásának időpontjában súlyos agylágyulásban szenvedett.
A cservenkai tömeggyilkosság ügyében az NSZK-ban indult nyomozás 1960
és 1968 között. A nyomozást ezt követően kiterjesztették a Cservenka és Zombor
valamint Cservenka és Baja között történt gyilkosságokra is. A mintegy négyszáz
tanút felvonultató nyomozás 1972-ben fejeződött be. A német hadsereg különböző
rendfokozatú katonái közül huszonkét fő került a gyanúsítottak közé. Bizonyítékok hiányában azonban senki ellen nem emeltek vádat. A 2000-ben történt perújrafelvétel idején a két fővádlott már meghalt.

A bori munkaszolgálatosok kárpótlása
A világban szétszóródott bori munkaszolgálatosoknak egymástól eltérő lehetőségük nyílt kárpótlási igényük érvényesítésére. A Magyarországon élőknek kevésbé
nyílt erre lehetősége. Egyéni vagy szervezett formában, magyar és nemzetközi
szervezeteken keresztül, a rendszerváltozás előtt és után is történt részükre valamilyen kárpótlás. Ez – a kialakult gyakorlatnak megfelelően – egyszeri kifizetés
vagy járulékfizetési formában történt. A kárpótlások címzettje számos esetben a
Siemens-Bauunion G.M.B.H. vállalat jogutódja volt, amely gyakran vitatta a kárpótlás jogalapját.

A bori munkaszolgálat emlékezete
1945 után a hallgatás és kibeszéletlenség évtizedei következtek. A partizánnak
állt bori munkaszolgálatosok közül többen, például Szigetvári Miklós rendőrtiszt,
magas rangú jugoszláv kitüntetést kaptak. A Rákosi-korszakban a volt bori munkaszolgálatosokat titoista kémnek tartották, mint például Justus Pál politikust és
Zágon Ernő tanárt. Az emlékezet fenntartásában sokat jelentett, hogy különböző
országokban informálisan kialakult egy-egy „emlékezetközpont”. Jugoszláviában az újvidéki Pavle Šosberger és a szabadkai Nagy György, Párizsban Charles
Chany és Yvan Landler, Netanyán Juda Deutsch, Sydneyben Stephen Gergely,
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Alex Bartos és George Shelley, Torontóban Andai Ferenc, Magyarországon pedig Szigetvári Miklós, illetve a rendszerváltozás után Lindner László és Sólyom
Gábor személyében.
A bori munkaszolgálattal kapcsolatban számos emlékművet emeltek. Ezek
ünnepélyes, állami avatásain a jugoszláviai és többnyire a magyar izraelita hitközségek képviselői, valamint volt munkaszolgálatosok is részt vettek. A Berlin
tábor feletti emlékműnek (1982. május 7.), a bori köztemető kriptájának (1964.
november 11.), a torontálalmási emlékoszlopnak (1945. március 18.) és a cservenkai
áldozatok zombori tömegsírjának a felavatására (1964. április 14.) egyaránt sor
került. Ezek azonban inkább a fasisztákat legyőző partizánokra és a fasizmus
áldozataira emlékeznek. Borban máig jól ismerik Radnóti nevét, első szobrát a
volt München altábor közelében, a Bori tónál állították fel (1984. május 5.). A két
költőről, Radnótiról és Lukács Lászlóról utcát is neveztek el Borban. Az Abda
melletti Rábca partján Radnóti emlékhelyet hoztak létre (1966. május 7.), amit
napjainkig számos alkalommal átalakítottak.
A volt bori munkaszolgálatosok nemzetközi szervezete nem alakult meg.
A magyarországi volt bori munkaszolgálatosok összefogására 1962-ben került
sor. A Nácizmus Üldözötteinek Bizottsága (NÜB) keretein belül megalakult Bori
Csoporthoz több százan csatlakoztak. A volt bori munkaszolgálatosok fogvatartásaik és gyalogmeneteik helyszíneit csak nagyon korlátozottan kereshették fel.
A NÜB által 1983-ban szervezett közös emléktúra kivételnek számított.
A bori munkaszolgálatra való emlékezésnek számos formája alakult ki. A vis�szaemlékezéseknek alapvetően két időszaka különböztethető meg. Az első időszak azonnal a felszabadulás után, 1944 végén kezdődött és körülbelül 1957-ig tartott. A saját élményeken alapuló, gyakran regényes és heroizált visszaemlékezések
közül néhány a bori munkaszolgálat egész történetének megírásának igényével
készült. A legfontosabbak Bánáti Miklós (1945), György István (1957), Liebermann Béla (1945), Lippai Imre (1945), Palásti László (1945) és Szűts László (1945)
művei.67 Hasonló a helyzet a második időszakban, 1989 után napvilágot látott
visszaemlékezéseknél, így Andai Ferenc (2003), Charles Chany (2004), Markovits
Pál (2002), Redő Ferenc (2012), Pavle Šosberger (2008), Thomas Rejto (2002), valamint Lindner László és Sólyom Gábor kezdeményezése nyomán létrejött (2004)
memoárkötetek esetében. A visszaemlékezések között kell megemlíteni a teljesség igénye nélkül a Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság (DEGOB) előtt
rögzített bori vonatkozású jegyzőkönyveket (1945–1946), valamint a USC Shoah
Foundation Visual History Archive (Spielberg Archívum) által a bori túlélőkkel
vagy hozzátartozóikkal készített videóinterjúkat (1994–napjainkig). (Lásd erről
a kötet CD-mellékletét: F4 számú és F14 számú forrás alatt.)
A kisegyháztagoknak a részben a kegyességi irodalom kategóriájába sorolható
visszaemlékezései, így a paksi Jehova Tanú Szinger Ádám (1999), a homonnai
Andrej Hanak (2002?) és a losonci Haffner Tibor (1992) kéziratban meglévő,
valamint a budapesti nazarénus Papp Bálint (1999) magánkiadásban megjelent
67

A zárójelben az adott szerzőnek a bori munkaszolgálat témában írt művének első megjelenési évét
tüntettem fel. A szerző nevét abban a formában közlöm, amilyen név alatt az adott mű megjelent.
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memoárjai a legátfogóbbak. A kisegyházak esetében a bori munkaszolgálat szervesen illeszkedett a megalakulásuktól kezdve egészen a Kádár-rendszer közepéigvégéig tartó üldözéstörténetükbe. A szintén szétszóródott volt bori munkaszolgálatos kisegyháztagok továbbra is elutasították a katonai szolgálatot, így hosszú
éveket töltöttek a szocialista Csehszlovákia, Jugoszlávia, Magyarország, Románia és Szovjetunió börtöneiben. A bori visszaemlékezéseik tehát általában egy
hasonló életeseményeket rögzítő, egységesnek mondható szenvedéstörténetbe
illeszkednek.
A bori munkaszolgálat monográfiája még nem született meg. A téma megírását nehezíti, hogy a vonatkozó levéltári források nagy része megsemmisült a
magyar, a német és a szerb levéltárakban. Mindezeket nem pótolhatják, de kiegészítik az amerikai és izraeli levéltárakban őrzött dokumentumok. A meglévő dokumentumok kutatása – különböző okokból – egyaránt problémát jelent elsősorban a szerb, valamint a román, a szlovák és ukrán állami és egyházi levéltárakban.
A bori munkaszolgálat témájában fontos munkát tett közzé többek között
Gazsi József történész (1964), Juda Deutsch kutató (1998) és Tomislav Pajić történész (1989). Szintén alapmunkáknak tekinthetők a Karsai Elek történész által
szerkesztett dokumentumkötetek (1962) továbbá Randolph L. Braham és Szita
Szabolcs történészek munkái.
A bori munkaszolgálatról készült dokumentumfilmek közül kiemelendő az újvidéki Németh Árpád rendezőnek a Radnóti bori időszakát és halálát feldolgozó
(1988), valamint a szegedi Radó Gyula rendezőnek a túlélőket megszólaltató munkája (2006).
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A bori munkaszolgálatosok első csoportját 1944. szeptember 17-én indították el
Borból.2 A csoport létszáma mintegy háromezer-négyszáz főből állt; a menettel
tartott Radnóti Miklós is. A gyalogmenet mintegy kétszáz kilométer megtétele
után szeptember utolsó napjaiban érte el a Bánátot. Bánátnak ez a nyugati része
1941-től a németek által megszállt, de Szerbia részét képező terület volt. A menetet magyar katonák és a helyi lakosságból toborzott német katonai alakulatok
kísérték. A Belgrádtól mintegy húsz kilométerre lévő Pancsováról szeptember 28án elindított menet áthaladt Torontálalmáson (Jabukán)3, és Ópáván éjszakázott.
A bori menet két nap alatt tette meg a Pancsova és Titel közötti hatvankét kilométeres utat, így másnap, szeptember 30-án elérte Titelt, a korabeli országhatárt,
és átkelt a Tisza-hídon (a Belgrád után megtett útszakaszról lásd az 5. térképet).
A bánáti menetelés napjai alatt lemaradó vagy szökési kísérlet után elfogott
zsidó munkaszolgálatosokat a német katonák összegyűjtötték és visszavitték Pancsovára. Számuk százharminchárom és száznegyvenhat fő között lehetett. A németek 1944. október 1-jén és október 2-án, két csoportban meggyilkolták őket
Jabuka határában (a tömeggyilkosság helyszínéről lásd a 6. és a 12. térképet).
A jabukai tömeggyilkosságot egyetlenegy személy, Malek Illés mérnök élte túl.
A felszabadulás után ő mutatta meg a tömeggyilkosság pontos helyét. A háborús
bűnök kivizsgálásával megbízott Vajdasági Bizottság feltárta a tömegsírt. A százharminchárom exhumált bori zsidó munkaszolgálatost a tömeggyilkosság közelében temették el.

A jabukai tömeggyilkosság forrásai
Elsődleges források
A jabukai tömeggyilkosság időrendben első és legfontosabb forrása a háborús
bűnök kivizsgálására létrehozott vizsgálóbizottság exhumálási jegyzőkönyve.4
A hat oldalas dokumentumot a Vajdasági Bizottságon belül működő Pancsovai
Ankét Bizottság (továbbiakban: Vizsgálóbizottság) készítette Pancsován, 1945.
január 27-én (továbbiakban: Pancsovai Jegyzőkönyv. A dokumentum szövegét
lásd a fejezet 1. számú mellékletében.) A Belgrádi Zsidó Történeti Múzeumban
1

2
3

4

A fejezetcímhez tartozó lábjegyzet.
A téma kutatását és megírását a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (MAZSÖK) 10II/2013. számú pályázata tette lehetővé.
A tanulmány első változatának megjelenési helye: Csapody Tamás: A jabukai tömeggyilkosság.
BUKSZ, 26./ 2., 2014. 156 –162. o.
Részletesen lásd I. fejezet, A visszavonulás című rész.
Torontálalmás (Almás, Jabuka, Apfeldorf, Appeldorf) szerb nevét (Jabuka) használom az alábbiak
ban, tekintettel arra, hogy a tömeggyilkosságot követően az elkövetés helye így szerepel a forrásokban.
Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača za Vojvodini. Anketna Komisija u
Pančevu. Zapisnik. [A Megszállók és Támogatóik Bűntetteit Kivizsgáló Vajdasági Bizottság. Pancsovai Ankét Bizottság Jegyzőkönyve.] Pančevo, 1945. 01. 27. Jevrejski Istorijski Muzej Beograd,
163/2. K.22-14-3/16. [7224].
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őrzött, máig nem közölt dokumentum összegzi a Jabuka határában 1945. január
15-e és január 26-a között feltárt tömegsírokkal kapcsolatos leírásokat és szakértői véleményeket.
A jabukai tömeggyilkosság időrendben második (1948), alig ismert forrása a
zsidók ellen a Vajdaságban elkövetett háborús bűnök kivizsgálására létrehozott
bizottság jelentése (továbbiakban: Vajdasági Jelentés).5 A Vajdasági Jelentés mintegy négy oldalon keresztül foglalkozik a Jabukánál történt tömeggyilkossággal.6
A források közül ez a dokumentum tárgyalja legrészletesebben a történeteket.
A jabukai tömeggyilkosság időrendben harmadik (1952) és legtöbbet idézett
forrása a zsidók ellen Jugoszláviában elkövetett háborús bűnök kivizsgálására
létrehozott bizottság jelentése.7 (Továbbiakban: Jugoszláv Jelentés.) A Zdenko
Levntal szerkesztésében könyv formájában megjelent Jugoszláv Jelentés a bori
munkaszolgálat történetének két fejezetet szentel, ezek egyikében mintegy két
oldalon keresztül foglalkoznak a jabukai tömegmészárlással.8

A legfontosabb másodlagos források
A Jugoszláv Jelentés teljes szerb nyelvű szövegét és ennek szerkesztett, rövidített
angol nyelvű formáját 1957-ben publikálták Belgrádban.9 A jabukai tömeggyilkossággal a szerb nyelvű szövegben mintegy másfél oldal, angol nyelven három sor
foglalkozik. Az áldozatok számát száznegyvenhét főben határozták meg mindkét esetben.10 A jabukai tömeggyilkosság tényéről ebből az angol nyelvű három
sorból értesült a nemzetközi szakirodalom, a későbbiekben ez lett az elsődleges
és szinte kizárólagos hivatkozási forrás. A magyar holokauszt történetét számos
kötetben feldolgozó holokausztkutató, Randolph L. Braham történész is erre az
angol nyelvű műre hivatkozva tett említést a jabukai tömeggyilkosságról.11
A jabukai tömeggyilkosságról a szerb szerzők természetesen elsősorban
a szerb nyelvű Pancsovai Jegyzőkönyv, a Vajdasági Jelentés és a Jugoszláv Jelentés alapján írtak. Ezek közé tartozik Branislav Popov Miša történész 1992-ben
megjelent könyve, amit a bánáti német börtönökről és koncentrációs táborokról
írt. Könyvében forrásmegjelölés nélkül, de egyértelműen láthatóan a Pancso5

Zločini okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini protiv Jevreja: istrebljenje, deportacija, mučenje,
hapšenje, pljačka [A Megszállók és Támogatóik zsidóellenes bűntettei a Vajdaságban: kiirtás, deportálás, kínzás, bebörtönzés, rablás]. Novi Sad, 1948, Komisija za Istrazivanje Zločina Okupatora
i Njihovih Pomogača Protiv Jevreja u Vojvodini.
6 Uo. 103. és 104–107. o.
7 Zdenko Levntal (Urednik [Szerkesztette]): Zločini fašističkih okupatora i njihovih pomagača protiv Jevreja u Jugoslaviji [A fasiszta Megszállók és Támogatóik zsidóellenes bűntettei Jugoszláviában]. Beograd, 1952, Savez Jevrejskih opština Jugoslavije.
8 Uo. 74–76. o.
9 Zdenek-Zdenko Löwenthal (Editor): The Crimes of the Fascist Occupants and Their Collaborators Against Jews in Yugoslavia [A fasiszta Megszállók és Támogatóik zsidóellenes bűntettei
Jugoszláviában]. Belgrade, 1957, Federation of Jewish Communities of the Federative People’s
Republic of Yugoslavia.
10	Löwenthal, i. m., a könyv angol nyelvű részében: 36. o., a szerb nyelvű részében: 182–184. o.
11 Randolph L. Braham: A népirtás politikája: a holocaust Magyarországon (2., bővített, átdolgozott
kiadás) (Fordította Zala Tamás et al.) Budapest, Belvárosi Könyvkiadó, 1997. I., 341. o.
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vai Jegyzőkönyv ismeretében írt egy oldalt a jabukai tömeggyilkosságról.12 Ezt
a forrást használta fel a bori munkaszolgálat történetéről könyvet író Juda
Deutsch volt bori munkaszolgálatos és kutató is. Az izraeli szerző héber, angol és
magyar nyelven megjelent könyvében egyaránt hivatkozik erre a könyvre.13 Egy
másik volt bori munkaszolgálatos, az Újvidéken élt és elsősorban szerbül publikáló Pavle Šosberger mérnök és író is közölt adatokat a jabukai tömeggyilkosságról. Számos nyomtatásban megjelent szerb nyelvű és kéziratban maradt magyar
nyelvű tanulmányában írt a jabukai tömeggyilkosságról. Šosberger tanulmányaiban – a forrásainak megjelölése nélkül – pontos adatokat közölt, amelyek alapján
megállapítható, hogy ő elsősorban a Jugoszláv Jelentést használta.14 Šosberger
adatait használta fel könyvében a szintén volt bori munkaszolgálatos, Charles
Chany orvos, aki Párizsban élt és franciául publikálta visszaemlékezését.15 Több
évtizeddel ezelőtt írta Nagy György volt bori munkaszolgálatos, szabadkai tisztviselő tanulmányát, egyben visszaemlékezését. A Bácskából elvitt bori munkaszolgálatosok sorsára koncentráló, magyar nyelvű írása évtizedekig gépelt formában terjedt, míg a Randolph L. Braham szerkesztette kötetben 1996-ban meg
nem jelent.16
Nagy Györgyre hivatkozva tesz említést a jabukai tömeggyilkosságról Zvi
Erez történész a jeruzsálemi Yad Vasem Intézet által kiadott, angol nyelvű tanulmányában. A Magyarországon született és Izraelben meghalt Zvi Erez a két
bori túlélő, Nagy György és Kariel Gardosh levelezése alapján számolt be a történtekről.17 Egy Izraelben, magyar nyelven megjelent kötetben Kariel Gardosh
1970-ben megírta bori visszaemlékezését. A jabukai tömeggyilkosságról ugyan
nem írt, miközben részletesen beszámolt a bánáti útvonalon ért szenvedésekről
és gyilkosságokról, sőt külön megemlítette Apfeldorf (Jabuka) nevét is.18

12

Branislav Popov Miša: Nemački zatvori i koncentracioni logori u Banatu 1941–1944. [Német börtönök és koncentrációs táborok a Bánátban 1941–1944.] Beograd, 1992, Institut za savremenu istoriju,
290–291. o.
13 Magyarul: Juda Deutsch: Bor. Rabszolgavásár a második világháborúban. Netanya, 2000, Szerzői
kiadás, 77–78. o. Angolul: Juda Deutsch: Bor. Slave Trade during Second World War. Netanya,
2003. 127. o. Héberül: Yehuda Deutsch. Bor. Száhár ávádim bemilhemet háolám hásenijá. Netanya,
1998. Rachel Publishing House, 79. o.
14 Pavle Šosberger számos szerb nyelvű könyvben számos tanulmányt, közleményt írt a bori munkaszolgálatról. Ezek közül itt csak egyetlenegyet, az élete végén publikált, összefoglaló munkának
is tekinthető kötetét említem meg. Pavle Šosberger: Sudbina Jevreja u logorima Borskog rudnika
1943–1944. [Zsidó sorsok a bori bányák táboraiban.] In: Josip Šosberger (Urednik [Szerkesztő]):
Zbornik članaka [Cikkgyűjtemény]. Novi Sad, 2008, Szerzői kiadás, 335. és 338. o.
15 Charles Chany: Des marches de la mort aux sciences de la vie [A halálmenetektől az élettudományokig]. Paris, 2004, François-Xavier de Guibert, 90–91. o.
16 Nagy György: A 108/84-es bori munkaszolgálatos század története. In: Randolph L. B ra ham (Szerk.): A magyarországi háborús munkaszolgálat. Túlélők visszaemlékezései. Budapest,
1996, Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség Szent Pál Akadémia, 106. o.
17 Zvi Erez: Jews for Copper: Jewish–Hungarian Labor Service Companies in Bor [Zsidók rézért:
Zsidó–magyar munkaszolgálatos századok Borban]. Jerusalem, 2000, Yad Vasem Studies XXVIII.,
274. o.
18	Galili-Gemeiner Ervin (Szerk.) Tanúk vagyunk..! Tel-Aviv, 1970, A szerkesztő kiadása, 110–111. o.
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A jabukai tömeggyilkosság
A jabukai tömeggyilkosságról a legrészletesebb forrás a Vajdasági Jelentés19; ez
tartalmazza a legtöbbet Malek Illés tanúvallomásából. Itt az előzmények és a jabukai tömeggyilkosság történetének első napja (1944. október 1.) került részletesen
leírásra. Mindez az alábbiakban foglalható össze.
A bori munkaszolgálatosok menetéhez és az őket kísérő magyar katonai kerethez Pancsovánál csatlakoztak „a bánáti svábok, a Kulturbund20 tagjai, egyenruhában, felfegyverkezve”.21 A menetből kimerültség miatt sok munkaszolgálatos
lemaradt. A Jabuka és Galagonyás közötti szakaszon a német katonák összegyűjtöttek százharminchárom zsidó munkaszolgálatost. Visszakísérték őket Pancsovára, ahol bezárták őket a „Zvezda” kafanába, azaz a „Csillag” vendégfogadóba
(Starčevačkom utca 9.). Október 1-jén, vasárnap délután négy óra körül német
katonák és tisztek jöttek értük, és önkéntes munkára húsz jelentkezőt kértek közülük. A jelentkezőket elvezették, majd elvették tőlük személyi okmányaikat és
pénzüket. Kiosztottak köztük tizennyolc lapátot és két kapát. Ekkor csatlakozott
hozzájuk négy német tiszt, golyószórókkal felszerelve és a hazai németekből álló,
felfegyverzett katonai alakulatnak, a Deutsche Miliznek (DM) négy tagja. A városból kivezető úton, Jabuka irányába mentek, egészen az utászházig. Az úttól
távolabb, a Temes folyó felé, egy hat méter hosszú és négy méter széles árkot
kellett ásniuk. A munkát 18 óra körül fejezték be, közben alkonyodott. Időközben
további két német tiszt érkezett. A németek négyesével, öt sorba állították őket,
kezeiket spárgával összekötötték. Soronként vezették el őket, de valószínűleg
mégsem az általuk ásott árok előtt, hanem az utászházhoz közelebb lőtték őket
agyon. Amikor Malek Illésre került a sor, ő észrevétlenül kioldotta a kötést, és a
többiekkel együtt elindult a kivégzés színhelyére. Felmérte a terepet, és megszólította a német tisztek egyikét. Rövid párbeszéd alakult ki közöttük, majd megszökött. A Vajdasági Jelentés még közli, hogy ugyanitt és ugyanúgy gyilkolták meg
másnap a „Zvezda” vendégfogadóban fogvatartott „többi zsidót” is.22
A dokumentumok közül egyedül a Vajdasági Jelentés nevesít Malek Illés
egyedüli szemtanún kívül más tanúkat is. A tömeggyilkossággal összefüggésben
négyen tanúskodtak. Tanúvallomást tett Pavlov Stevan, akinek a területén a tömeggyilkosság történt, Mirko Lembrin a „Zvezda” vendégfogadó kocsmárosa,
valamint Bibijana Nemet és Milivoja Kovačević, a vendégfogadó lakói.23 Utóbbi
három tanú látta, amint a német katonák és rendőrök a vendégfogadóból a jabukai országút felé kihajtották a zsidó munkaszolgálatosokat. (A tömeggyilkosság
helyszíneinek leírását lásd 2. számú mellékletben.)
A Jugoszláv Jelentés rövidebben foglalta össze a jabukai tömeggyilkosság történéseit, mint a Vajdasági Jelentés, és eltérések is vannak a két jelentés között.
19
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Lásd 5. lábjegyzet.
Kulturbund: helyi németek kulturális szövetsége.
Vajdasági Jelentés. Lásd 5. lábjegyzet, 103. o.
Uo., 106. o.
Mirko Lembrin tanúvallomásának száma: 1181; Bibijana Nemet: 1182; Milivoja Kovačević: 1183.
Pavlov Stevan tanúvallomásának száma nem ismert.
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A Jugoszláv Jelentés megemlíti, hogy Pancsován és a pancsovai járásban a menetképtelen munkaszolgálatosokon kívül a németek a szökéssel próbálkozókat is ös�szeszedték. Fontos új részlet, hogy említést tett a Temes felé vezető három méter
mély csatornáról, amely megkönnyítette Malek szökését.24 A két jelentés közötti
lényeges különbség, hogy a Jugoszláv Jelentés nem százharminchárom, hanem
száznegyvenhét elfogott és meggyilkolt bori munkaszolgálatosról írt.25
A szabadkai Magyar Szó napilap hasábjain Szteván Ivkovics foglalkozott a
jabukai tömeggyilkossággal.26 A szerző a Jugoszláv Jelentéshez hasonlóan írta
le a történeteket, azonban – általam ellenőrizhetetlenül – számos újdonsággal
is szolgált. A szerző tudni vélte, hogy Malek, miután a német tisztet leteperte,
a napraforgók és egyben a Temes irányába rohant. Golyózáport zúdítottak utána, de nem találták el. Nyakig vízben, egy fűzfabokor tövében várakozott, majd
átúszta a folyót. Partot érve egy szénakazalban bújt el, miközben a túlsó parton
zseblámpák fényénél kutattak utána. Négynapi rejtőzködés után, az éhhalál határán elvánszorgott a legközelebbi házhoz. A ház tulajdonosa, Sztevan Milosev
földműves befogadta és ápolta, míg Jabuka október 6-án fel nem szabadult.27

A pancsovai exhumálási jegyzőkönyv
A jabukai tömeggyilkosság legkorábbi és legfontosabb dokumentuma, a Pancsovai Jegyzőkönyv a bori zsidó munkaszolgálatosok exhumálására és újratemetésére vonatkozó leírásokat tartalmazza; magát a tömeggyilkosságot nem írja le.
(A helyszínről lásd a 6. térképet, valamint a kötet végén, a belső borítón levő
12. térképet.)
A Pancsovai Jegyzőkönyv szerint a Vizsgálóbizottság Jabuka környéki feltáró munkájában összesen tizennégy fő vett részt, köztük két orvos, egy vegyész
mérnök, egy statisztikus és egy fotográfus. A Vizsgálóbizottságnak Dr. Vasilije
Jovanović jogász volt az elnöke. A tényleges feltáró munkát, tehát az ásást tizenhárom–harminc ember végezte, akiket a pancsovai halpiacon lévő táborparancsnokság jelölt ki. A kirendelt személyek valószínűleg bánáti német civilek lehettek.
A Pancsovai Jegyzőkönyv szerint a Vizsgálóbizottság a feltárás első napjaiban
(1944. január 15.–január 20.) az 1941 őszén, 1942. március 10-én és március 14-én,
valamint 1941. június 21-én meggyilkoltak tömegsírja után kutatott. A munka a
Pancsova–Jabuka közút bal oldalán, a hatodik kilométerkőtől kezdve, a Temes bal
partja mellett húzódó területen folyt. Itt mintegy négyszázötven méter hosszan találtak különböző nagyságú bemélyedéseket. Az említett hat nap alatt huszonhárom
sírhelyet tártak fel, amelyek közül ötben találtak megszenesedett csontok rétegeit,
valamint apróbb emberi csontokat. A Vizsgálóbizottság a tanúk vallomásai alapján
24
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Jugoszláv Jelentés. Lásd 7. lábjegyzet 75. o.
Uo., 76. o.
Szteván Ivkovics (Stevan Ivković): Menetelés a halálba. II. rész. Magyar Szó (Szabadka), 18. évf.
1961. 04. 14., 14. o.
Uo.
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biztos volt abban, hogy csak a megnevezett időpontokban mintegy kétszáz főt
temettek el ide. A mélyedések és tömegsírok feltárása során az áldozatok számát
még hozzávetőlegesen sem lehetett megállapítani, de azt igen, hogy „tömeges tetemégetés történt”.28 A Vizsgálóbizottság nem írt erről többet, de más forrásokból
ennél több tudható. A zimonyi Staro Sajmište (Régi Vásárváros) koncentrációs táborban 1941 és 1944 között meggyilkolt sok ezer zsidó, roma és szerb holttestét temették ide. A nyomok eltüntetése érdekében a németek 1944 áprilisától szisztematikusan kihantoltatták a tetemeket, és hónapokon keresztül folyt az elégetésük.29
A Vizsgálóbizottság a feltárt tömegsírok után tovább folytatta munkáját 1945.
január 21–január 26. között. A Pancsovától Jabuka felé számított harmadik és
negyedik kilométer között, ugyancsak az út bal oldalán folyt a kutatás. A Pancsovai Jegyzőkönyvben rögzítették többek között, hogy a zöld utászháztól balra, a
bunker mögött volt a tömegsír. A németek által két repülőgépnek épített bunker
építése során keletkezett az a három méter mély árok, amelyben a meggyilkoltak
földi maradványait megtalálták. A tömegsír hossza huszonöt méter, szélessége
pedig három méter volt. A tömegsírt helyenként körülbelül tizenkét centiméter
vastagságú jégréteg borította, a földréteg pedig vékony volt: az áldozatok első
rétege mindössze tíz–huszonöt centiméterre volt a föld felszíne alatt. A tömegsír
déli végén kilátszottak a koponyák, máshol a földből egy protézis látszott ki, de
egy pár fehér gyapjúkesztyűt is találtak. A tetemek a sírban össze-vissza, egymás
tetején feküdtek. A holttestek már bomlási stádiumban voltak. Minden halott
ruhában volt; sokuk ruháján látható volt az olajfestékkel felfestett hatágú „zsidócsillag”. Két esetben találtak két-két olyan halottat, akik a csuklójuknál fogva
voltak összekötve közönséges vékony madzaggal.
A Pancsovai Jegyzőkönyv további részében az orvosok adták közre szakvéleményüket. E szerint összesen százharminchárom férfi bomlási állapotban lévő tetemét hantolták ki. A holttestek három-négy hónapja lehettek elföldelve, de a talajvíz miatt a bomlási folyamat felgyorsult. A holttestek többségénél szétroncsolt
koponyákat találtak; az áldozatokat tarkón lőtték, a halál azonnal bekövetkezett.
Esetenként a mellkastájékon is lövedékek nyomát találták ezeknél a holttesteknél. A holttestek kevesebb, mint felénél nem találtak fejsérülést, az ő esetükben
a lövedékek elsősorban mellkason és hastájékon okoztak sebeket. Az áldozatok
kisebbik részénél a halál elvérzés következtében állt be. Feltehető, hogy ők a sír
betemetése után haltak meg. A sérülések és a bomlás folyamata miatt lehetetlen
volt az áldozatok személyazonosságának megállapítása.
A tömegsír feltárásának utolsó napján, január 26-án, a helyszínen Malek
Illés minden vonatkozásban rekonstruálta az eseményeket. Az általa elmondottak
megegyeztek a tanúvallomásában korábban elmondottakkal.
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Pancsovai jegyzőkönyv. Lásd 4. lábjegyzet, 5. o.
Milan Todorović–Ladislav Feldeši: Stratište kod Pančeva, grobnica desethiljada rodoljuba.
[A pancsovai vesztőhely: tízezer hazafi temetője.] Pančevo, 1985, Opštinski odbor SUBNOR-a
Pančevo. 47–48. o.
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Az utászház környékét három alkalommal kerestem fel.30 Az utászházat, a csatornát, az enyhén kiemelkedő földsávot és a bunker romjait egyértelműen sikerült azonosítani. A tömegsírt egykor magába foglaló árok környékét a növényzet
sűrűn benőtte, szinte áthatolhatatlan területen található. Ennek ellenére az árok
vonala szinte teljes hosszában nyomon követhető. (A tömeggyilkosság helyszínei
nek leírását lásd a 2. számú mellékletben; a helyszínt lásd a 6. és a 12. térképen.)

Az azonosított bori munkaszolgálatosok
A Pancsovai Jegyzőkönyvből kiderült, hogy a tetemek boncolására nem került
sor, de valamennyiük ruházatát és a talált táskákat átnézték. (Három áldozatnál
katonatáskát, egynél egy kulacsot találtak.) Találtak továbbá három héber nyelvű,
„kisebb formátumú könyvecskét”, amiből arra következtettek, hogy ezek Talmud
kötetek. Az egyik áldozat nyakában egy nyakláncot fedeztek fel kis kereszttel,
amiből arra következtettek, hogy az áldozat keresztény vagy kikeresztelkedett
zsidó volt. Négy áldozatnál találtak személyi okmányokat, kettőnél fényképeket.
A Pancsovai Jegyzőkönyv megállapítja, hogy az okmányokat magyar hatóságok,
magyar nyelven állították ki.31
Az exhumálás során öt áldozat név szerinti azonosítására került sor. A Pancsovai Jegyzőkönyv a magyar személyneveket cirill betűs átiratban, gyakran helytelen írásmóddal közölte. Dr. Csankai László kaposvári születésű áldozatot Zánkai
László néven sikerült egyértelműen azonosítani a Kaposvári Zsidó Hitközség
születési anyakönyvében.32 Zánkai László meggyilkolásáról fennmaradt egy tanúvallomás. A bánáti menetet kísérő egyik bori keretlegény 1947-es népbírósági
perében a kaposvári Kovács Sándor munkaszolgálatos is megszólalt.33 Elmondása szerint Zánkai Lászlóval együtt vitték őt Jászberényből Borba 1944 júniusában. Nem ugyanabba a bori altáborba kerültek, de visszafelé ismét találkoztak és
együtt gyalogoltak. Zánkainak a birgerli csizma feltörte a sípcsontját. Ultraszeptil porral gyógyították, de a gyaloglások közben a csizma állandóan dörzsölte a
lábát. A gyalogmenet a Duna melletti Szendrőre ért, ahol a bori munkaszolgálatosok az országút bal oldalán lévő mocsaras réten kaptak szálláshelyet. Zánkai
a másnap hajnali ébresztő során a lábfájása miatt nem tudott felkelni. Az egyik
magyar keretlegény ezért rálőtt Zánkaira, aki a helyszínen meghalt.
Kovács Sándor visszaemlékezését kritikával kell kezelnünk. A Belgrádtól
negyvennyolc kilométerre délkeletre található Szendrőnél a gyalogmenet ugyanis
szeptember 23-án éjszakázott. Innen a menet azonban nem a legrövidebb utat
választotta Pancsova irányába, hanem a hosszabbat, Belgrád felé. A munkaszolgálatosok néhány nap pihenőt kaptak Zimonyban, és csak szeptember 28-án értek
30
31
32
33

Az utászház környékét bejártam: 2012. 03. 30; 2012. 05. 12.; 2013. 07. 30.
Pancsovai Jegyzőkönyv. Lásd 4. lábjegyzet. 3. o.
Zánkai László születési anyakönyve. Kaposvári Zsidó Hitközség. Kaposvár, 2012. 04. 20. Nytsz:
V/44/8.
Kovács Sándor tanúvallomása Horváth József népbírósági perében. Kaposvár, 1947. 12. 01. ÁBTL
3.1.9. V-144390/B. 65–66. o. Nytsz.: nincs.
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Pancsovára. A pancsovai réten, a Duna bal partján éjszakáztak, majd haladtak
Jabuka és Titel felé. Kovács Sándor tehát valószínűleg összetévesztette a két
Duna melletti éjszakát, ahol a körülmények nagyon hasonlóak voltak. Az exhumálási jegyzőkönyv egyértelmű adatai nyomán Zánkait kizárólag a bánáti útszakaszon, szeptember 28. és október 2. között gyilkolhatták meg.
A Pancsovai Jegyzőkönyvben Vajner Mózesként azonosított személy pontos
születési adatai megegyeznek az egyik hivatalos bori veszteséglistán szereplő
Weiner Mózes adataival.34 A paksi Weiner Mózes kereskedősegéd pénztárcájában találtak az exhumálása során körülbelül tizenöt tábori levelezőlapot. Ezeken
a „3.344” számú bori tábori postaszám volt olvasható. A bori központi lágernek, a
Berlin tábornak a német katonai postaszáma mindössze egy jeggyel volt kevesebb
ennél („Z 344”). Weiner Mózest tehát minden bizonnyal 1943-ban vitték Borba, és
a Berlin táborban tartották fogva.
Az exhumálás során azonosított, sárvári születésű Ginszberger [Ginsberger]
Endre [Emil] kereskedősegéd Szegedről került Borba. A szegedi izraelita temetőben található egy Ginszberger sír.35 A temetői kartonon azonban csak a családnév
szerepel, a sírhelyen pedig nincs sírkő, és a családról sem sikerült többet megtudnom. A Pancsovai Jegyzőkönyvben Berger Ernő és Fajerstajn [Faierstein/Feuerstein] Adolf neve is szerepel az azonosított áldozatok között. Róluk azonban nem
találtam adatokat.
Ismereteink szerint a jabukai tömeggyilkosság áldozataitól minden azonosításukra alkalmas dokumentumot elvettek. Az említett öt áldozatnál azonban mégis
maradt ilyen papír. Zánkai László esetéből kiindulva feltételezhető, hogy ugyan
a tömegsírban kerültek eltemetésre, de őket nem itt ölték meg. Valószínűleg szintén a bánáti menetben gyalogoltak és ezen az útszakaszon gyilkolták meg őket.
Feltehetőleg október 2-án, a tömeggyilkosságban részt vevő német katonák temettették el őket a jabukai tömegsírba.
Az azonosítottak száma és aránya igen alacsony (4 százalék), a nevek és dokumentumok alapján bori munkaszolgálatosként azonosíthatók aránya pedig még
alacsonyabb (1,5 százalék). Mindez azonban nem kérdőjelezi meg azt, hogy az
áldozatok Borba vitt magyar zsidó munkaszolgálatosok voltak. A tömeggyilkosság története, a tanúk, a túlélő elmondása, a gyilkosság helyére és időpontjára
vonatkozó szakértői jelentések, a magyar nyelven kiállított okmányok, valamint
az áldozatoknál talált tárgyak és az áldozatok ruhájára festett sárga csillag36
egyértelműen bizonyítják, hogy a meggyilkoltak bori magyar munkaszolgálatos
zsidók voltak.
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35867. Veszteséglista. Bor (Szerbia) és Újvidék között, 1944. 09. 17. és 10. 08. között, Szerb hadműveleti területről való visszatérés közben eltűnt munkaszolgálatos beosztottakról. HM HIM HL I. 31.
Honvédelmi Minisztérium 1919–1944. 1945. 8. ny. v. oszt. 35867. alapszám.
Szegedi izraelita temető (Fonógyári út 9.). A Ginszberger-sírhely száma: 53. parcella, 7. sor,
3. sírhely.
Borban 1944 március végétől festettek sárga csillagot a munkaszolgálatos zsidók ruhájára. Lásd
I. fejezet Az első csoport munkaszolgálatának jellemzői című rész.
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Az újratemetés helyszíne
Az exhumált áldozatokat a „Pancsova–Jabuka út bal oldalán, az úttól számított körülbelül tizenöt méterre” temették el az új közös sírba, a zöld utászháztól jobbra. (Lásd 2. számú melléklet, illetve a 12. térkép.) Ezt a helyet, ahol
minden tetemet elhantoltak, a pancsovai politikai szervezet tisztviselője jelölte
ki.37 A pancsovai hetilapban később megjelent újságcikkben a Vizsgálóbizottság elnöke mindezt kiegészítette. Azt mondta, hogy az exhumált áldozatokat
az utászház közvetlen közelében temették el. A földmunkákat szintén német
foglyokkal végeztették el, hogy a saját szemükkel lássák a népirtás következményeit. A foglyokkal 3×3×3 méteres sírt ásattak és ebbe a tömegsírba temették
el „a megszállók által elkövetett háborús bűncselekménynek mind a százharminchárom áldozatát”.38
A Pancsovai Jegyzőkönyv nem tesz említést az újratemetett százharminchárom bori munkaszolgálatos sírján létesítendő emlékműről. A Vizsgálóbizottság
elnöke az idézett pancsovai hetilapban később azt nyilatkozta, hogy a tömegsír
helyét a Vizsgálóbizottság egy szerény, fából készült piramissal jelölte meg. Erre
egy fehér márványlapot helyeztek és rajta arany betűkkel írták fel azt, hogy itt
a fasiszta terror százharminchárom magyar zsidó áldozata nyugszik.39 Összesen
két, ugyanolyan emlékművet avattak fel 1945. március 18-án. A Pancsova–Jabuka
út hatodik kilométerénél kilenc órakor, míg a harmadik kilométerénél tíz órakor
volt az avatás. A valamennyi áldozatra emlékező gyászszertartásra pedig a Pancsova belvárosában lévő pravoszláv Uspenska (Nagyboldogasszony) templomban
került sor ugyanezen a napon.40
A bori munkaszolgálatosok új tömegsírján emelt emlékmű tizenkét évig állt.
Az utászház mellett épült „Stari ribar” („Öreg halász”) vendéglőt 1957-ben jegyezték be a pancsovai földhivatalban.41 A tömegsír fölé a vendéglő előtt kialakított,
lebetonozott kerthelyiség került. A Vizsgálóbizottság már idézett elnöke úgy fogalmazott, hogy „egy felfuvalkodott vezető kiadta a parancsot”: az emlékművet
le kell rombolni, mert az áldozatok „nem a mieink”.42 A márványlapnak nyoma veszett és semmi nem őrzi az áldozatok emlékét. A Vizsgálóbizottság elnöke
mindezek miatt felháborodásának adott hangot 1986-ban.
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Pancsovai Jegyzőkönyv. Lásd 4. lábjegyzet. 4. o.
Vasa Jovanović: Povodom knjige „Stratište kod Pančeva”. [A „Pancsovai vesztőhely” című könyv
kapcsán]. Sada nad njima paste korov [Gaz nő ma felettük]. Pančevac, 1986. 02. 21. (Broj 1731.) 8. o.
Uo.
Dopis Gradskog Narodno Oslobodilačkog Odbora Pančevo, Broj 4621/1945. Sreskom Narodno Oslobodilačkom odboru Pančevo. [A „Pancsovai Városi Népfelszabadító Bizottság” 4621/1945. iktatószámmal ellátott értesítése a „Járási Népfelszabadító Bizottságnak” Pancsovára.] Pancsova, 1945.
03. 12. Istorijski arhiv, Pančevo. Nytsz: 1303.
A Pancsovai Köztársasági Földmérő Intézet nyilvántartása. Erdei Ernő erdőmérnök, volt pancsovai polgármester elektronikus levele. Pančevo, 2014. 02. 05.
Jovanović, i. m., 9. o.
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A jabukai tömeggyilkosság ügyében nem volt felelősségre vonás sem Jugoszláviában, sem Németországban, sem pedig Magyarországon. Az ügynek nincsen
dossziéja a náci bűnök kutatására szakosodott ludwigsburgi Központi Hivatalban43; magyarországi népbírósági akta sem található róla.

Túlélők
Malek Illés
A bánáti menetből lemaradók közül három túlélő története ismert. Az egyikük
a már többször megemlített koronatanú, a jabukai tömeggyilkosság egyedüli
túlélője, Malek Illés. A korábban felsorolt forrásokból tudható róla, hogy tizennégy hónapot töltött Borban, tehát 1943-ban, az első csoporttal vitték Szerbiába.
A szökését megelőzően, időhúzás végett a kivégzésére kivezényelt német tiszttel
folytatott párbeszédből tudjuk, hogy jól beszélt németül, nős és két gyermek apja
volt. A jabukai tömeggyilkosság ügyében nyomozó Vizsgálóbizottság már 1944.
október végén kihallgatta. A meghallgatását követően elhelyezték a jabukai malomban, ahol malombiztosként dolgozott. A Vizsgálóbizottság előtt 1945. január
13-án tett tanúvallomást, amely alapján az exhumálás megtörtént.44
Malek Illés és családjának történetét az USC Shoah Foundation által Eugen
Malekkel, Malek Illés fiával készített videó alapján ismerjük.45 Így Eugen Malektól
tudjuk, hogy a Nagyváradról származó család 1939-től Budapesten élt. Malek Illés
felesége és két gyermeke a budapesti gettóban szabadult fel. A család Pancsován
találkozott ismét 1945 májusában. A Duna és a Temes határolta Pancsovai Nagyréten gazdálkodtak mintegy másfél éven keresztül. Innen visszamentek Nagyváradra, ahonnan 1948-ban kivándoroltak Izraelbe. A család a Haifa melletti Tirat
Carmel városában élt, majd 1962-ben Ausztráliába vándoroltak ki.46 Malek Illést
Elia Malek néven Sydney izraelita temetőjében helyezték örök nyugalomra.47
Elia Malekkel az 1960-as évek közepén Ausztráliában találkozott Alex Bartos
volt bori munkaszolgálatos. A találkozásra a Sydneyben lévő és – Bartos közlése
szerint a – magyar zsidók által alapított „Nefesh” Shul zsinagógában került sor.48
A Berlin táborban fogvatartott Bartos azonnal felismerte volt bajtársát, akit a Ber43
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Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen.
Malek Illés tanúvallomásának helye és ideje: Pančevo, 1945. 01. 13.; száma: 1188.
USC Shoah Foundation (Visual History Archive) Sydney, 1996. 02. 13. Code: 9516.
Malek Illés és felesége 1962. 11. 17-én érkezett Sydneybe. National Archives of Australia (Item
details for: SP908/1.).
http://recordsearch.naa.gov.au/SearchNRetrieve/Interface/DetailsReports/ItemDetail.aspx?Barcode
=8793794&isAv=N Utolsó letöltés: 2014. 07. 13.
Jewish Cemetery Rookwood (Rookwood Necropolis, Jewish Section), Sydney. Elia Malek: 23B.
parcella, 3. sor, 535. sírhely. Sírhelyének képe:
http://www.rookwoodjewishcemetery.com.au/detail.php?id=16235 Utolsó letöltés: 2014. 03. 11.
„Nefesh” Shul („Nefesh” zsinagóga) (Sydney, 54 Roscoe Street, Bondi Bech – http://www.nefesh.
com.au Utolsó letöltés 2013. 10. 13.) A zsinagóga alapításáról: Alex Bartos elektronikus levele, Sydney, 2014. 01. 09.
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lin táborban „többször látott”.49 Az Alex Bartossal készített interjú szerint Malek
Illés „…rábeszélt két fiút, hogy ő megszökteti őket biztos pénzért. A két fiú eltűnt,
és soha többé nem láttuk őket, aztán hallottuk, szóval én nem láttam, nincs rá bizonyítékom, hogy az SS elfogta őket, […] a Malek viszont szépen visszajött. Hát
a Malek eladta őket, és ilyen csúnya dolog néha előfordul, pénzért.” 50 Alex Bartos
személyes közlését később számos elektronikus levélben megerősítette.51 A két „SS
kezeibe játszott”52, 1920-as születésű munkaszolgálatos Bartos baráti köréhez tartozott. A két barát nevére Bartos már nem emlékezett, de a velük együtt, 1943-ban
Szentkirályszabadján készült közös munkaszolgálatos fényképüket publikálta.53

A lemaradók: Blitz Endre és „Jenő”
Két olyan bori munkaszolgálatosról tudunk, akik lemaradtak a bánáti menettől,
de mégis megmenekültek. A szombathelyi Blitz Endre villanyszerelő a temesvári Szabad Szó napilap hasábjain számolt be megmeneküléséről 1944 decemberében.54 Blitz a pancsovai repülőtéren maradt le a menettől, mivel lábsebei miatt
nem tudott tovább menni. Később mégis tovább vánszorgott, de Jabuka és Galagonyás között55 egy SS-csoport elfogta, kifosztotta, majd feldobták egy autóra.
Nagybecskereken a Gestapóhoz vitték, ahol megkínozták. 1944. október 9-én a
helyi gyűjtőtábor bunkerében egy SS-katona meg akarta gyilkolni. Lőtt sérülésekkel találtak rá az időközben megérkező szerb felszabadítók. A nagybecskereki
orvos, Momir Stakics látta el sebeit. Kórházi ápolás után jutott el az akkor már
szintén felszabadított Temesvárra.
A bori levéltárban megtalált német nyilvántartási listán szerepel Blitz Endre
neve, az 1943. augusztusában viselt nyilvántartási számával.56 Blitz Endrét tehát
1943-ban vitték Borba, akárcsak Malek Illést, Zánkai Lászlót és Weiner Mózest.
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Alex Bartos elektronikus levele. Sydney, 2014. 01. 13.
Alex Bartossal Csapody Tamás által készített, diktafonnal rögzített interjú. Budapest, 2008. 06. 30.
Alex Bartos közlését ismételten, írásban is megerősítette, a Sydneyben, 2014. 01. 09-én, 2014. 01.
13-án, 2014. 01. 30-án és 2014. 04. 14-én kelt elektronikus leveleiben. Alex Bartos Sydneyben, 2014
áprilisában megtekintette az Elia Malek fiával, Eugen Malekkel készült, korábban idézett videóinterjút (Visual History Archive, Sydney, 1996. 02. 13. Code: 9516.). A videóinterjú végén bemutatott
három családi fényképen is egyértelműen felismerte Malek Illést. Alex Bartos elektronikus levele.
Sydney, 2014. 04. 14.
Alex Bartos elektronikus levele. Sydney, 2014. 01. 09.
A fénykép Szentkirályszabadján, 1943-ban készült. A fényképet Alex Bartos közli a feleségével
együtt jegyzett önéletrajzi könyvükben: Jessie Bartos–Alex Bartos: No Fixed Address. A Memoir
by Jessie Bartos assisted by Alex Bartos. h. n. [Sydney?], 2013. Szerzői kiadás, 109. o. A fényképen
balról az első és negyedik munkaszolgálatos a Malek Illés által feladott bajtárs. Alex Bartos elektro
nikus levele. Sydney, 2014. 01. 09.
Alex Bartostól a fényképet szkennelve kézhez kaptam: 2014. 05. 28.
Blitz Endre: Bori lágerlakó megrendítő leve a Szabad Szóhoz. Szabad Szó, I. évf. 1944. 12. 09., 4. o.
Jabuka és Galagonyás között nyolc kilométer a távolság.
Blitz Endre bori nyilvántartási száma: 22181. Kolonne 5. (1943. 09.). Istorijski Arhiv Bor. Nytsz:
nincs.
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A bori menetben gyalogolt egy másik bori munkaszolgálatos is, aki szintén
nagy szerencsével menekült meg. Neki csak az utónevét tudjuk, de fennmaradt
megmenekülésének tárgyi dokumentummal alátámasztott története.
A Duna TV Postabontás című műsorát megkereste a pancsovai Mucsi Ferenc
asztalos. A TV-műsor 2000. áprilisi adásában ismertetett levelében57 beszámolt
arról, hogy 1944 szeptemberében, egy őszi napon látta a Pancsován átvonuló bori
menetet. A szintén pancsovai Likorszki Lajos barátjával együtt a nyomukba szegődött. A menetelők egyike, egy 18–19 éves fiú kivált a sorból, leült egy kőre,
és levette a véres lábán lévő bakancsot. Melléje álltak, szóba elegyedtek vele, és
testükkel eltakarták. A menet elvonult, ők pedig hazavitték a Borban szerbül jól
megtanult magyarországi fiút. A Gestapo elől még aznap éjjel csónakban átvitték
a Dunán, és a partizánok gondjaira bízták. A fiúról utóbb azt a hírt kapták, hogy
a partizánoknál megbecsült tanító lett. Mucsi Ferenc a megmentett bori munkaszolgálatos teljes nevére nem emlékezett, csak arra, hogy „Jenő” volt. „Jenő”
további sorsáról Mucsi Ferenc semmit sem tudott, ezért több mint fél évszázaddal
a történtek után a Postabontás című műsorhoz fordult segítségért, miután korábban többször is sikertelenül kereste Magyarországon „Jenőt”. A szerkesztőket
arra kérte, hogy próbálják meg felkutatni; egyben a műsoron keresztül felajánlotta az arra illetékes magyarországi szervezetnek az 1944-ben „Jenőtől” „a viszontlátás gondolatával rábízott” rézkeresztet.58 „Jenő” felkutatása sikertelen maradt,
a tíz centiméter magas kereszt viszont a budapesti Hadtörténeti Múzeum Tárgyi
Emlékanyag-gyűjteményébe került.59 A nyilván bori rézből készült sárgaréz
talpaskereszten „Emlék Szerbiából 1943–1944” felirat olvasható (Lásd a 2. 5 és
2. 6 fényképeket). A szépen megmunkált kereszten és talpazatán a készítő vagy
az eredeti tulajdonos nevére vonatkozóan nincs információ.60
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Mucsi Ferenc két oldalas, autográf, aláírt, dátumozatlan levelét és a sárgaréz talpaskeresztet a
Duna TV Budapesten, 2000. 03. 30-án vette át.
Duna TV Postabontás című műsorának 2000. 04. 22-én 12.30 órakor levetített adása (Szerk.: Horváth Mónika). Az adás Mucsi Ferenccel kapcsolatos részletét (összesen 2.58 perc), az MTVA Archívum és tartalomkereskedelmi igazgatóságától DVD-n megkaptam.
A sárgaréz talpaskereszt 2000. 04. 13-án került Mucsi Ferenctől ajándékként a HM HIM Hadtörténeti Múzeumba. Mérete: 70×68×108 mm. Leltári száma: 2000.4.1/TE. Gyarapodási száma:
127/2000. A leltárkönyv szerint „egy munkaszolgálatos fiú készítette Borban”.
A sárgaréz talpaskeresztet a HM HIM Hadtörténeti Múzeumban 2012. 06. 07-én megtekintettem.
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1. számú melléklet
A Megszállók és Támogatóik Bűntetteit Kivizsgáló Vajdasági
Pancsovai Ankét Bizottság61
J E G Y Z Ő K Ö N Y VE 62
amelyet az Ankét Bizottság Pancsován, 1945. január 27-én készített az 1945. január
15-e és 26-a között történt tömegsírfeltárásokról és a feltárások eredményeiről.
A Bizottság feltáró munkájában részt vettek:
Lozanić Ljudevit, a propagandaosztály főnöke, aki
az Újvidéki Állami Bizottság Elnökségének küldötte,
Jovanović Aleksandar, a Dél-Bánáti Bizottság referense,
Jovanović Dr. Vasilije, az Ankét Bizottság elnöke,
Stojković Dr. Borivoje, az Ankét Bizottság tagja,
Bugarin Milorad, az Ankét Bizottság tagja,
Bajić Dr. Miloš, az Ankét Bizottság tagja,
Pandurović Dr. Veljko, az Ankét Bizottság tagja,
Kalinović Kosta, az Ankét Bizottság tagja,
Grgić Josip, a Pancsovai Járás Statisztikusai Tanácsának titkára,
Sotirović Ljubiša, az Ankét Bizottság fényképésze,
Dimitrijević Dr. Vojislav, az SNOS63 orvosa,
Efremidis Dr. Eli, a körzet orvosa,
Ilijević Vutozan Mara, a pancsovai népi egészségház vegyészmérnöke,
Grubanov Petar segédgépíró, az Ankét Bizottság jegyzőkönyvvezetője.
Az Ankét Bizottság vezetésével 1945. január 15-én a Pancsova és Jabuka64 közötti
út bal oldalán, a hatodik kilométertől kezdve elkezdődött a tömegsírok feltárása.
A feltárás több napon keresztül megszakítás nélkül tartott 1945. január 15-én,
16-án, 17-én, 18-án, 19-én és 20-án. A feltárás a fent említett helyen január 20-án
befejeződött. A feltárás a Pancsova és Jabuka közötti út bal oldalán, a harmadik és
negyedik kilométer között (az úgynevezett „Velika Karaula” 65 helyszínen) folytatódott 1945. január 21-én. A munka az utászház mellett 1944. október 1-jén és
2-án lelőtt zsidók sírjának feltárására irányult.
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Az exhumálási jegyzőkönyv és a fordítás első megjelenési helye: Csapody Tamás: A pancsovai
jegyzőkönyv – a Bori munkaszolgálatosok jabukai tömeggyilkosságának exhumálási Jegyzőkönyve.
Hadtörténelmi Közlemények, a kézirat lezárása idején megjelenés alatt.
A Jegyzőkönyvet szöveghűen, a formai sajátságokat is megtartva, a magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelelően közlöm.
SNOS: Srpski narodnooslobodilački omladinski savez [Szerb Népfelszabadítási Ifjúsági Szövetség].
A Jegyzőkönyv fordításában Pančevo magyar nevét (Pancsova), míg Torontálalmás szerb nevét
(Jabuka) használom.
„Velika Karaula”: „Nagy Őrház”.
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A munkálatok kezdete előtt a Bizottság átvizsgálta a teljes területet, ahol a tömegsírok voltak. Ezekbe az 1941 őszén, az 1942. március 10-én és 14-én, valamint
az 1941. június 21-én golyó által kivégzett áldozatokat temették el. A Bizottság az
átvizsgálás alapján a következőket állapította meg:
A Pancsova–Jabuka út bal oldalán, a hatodik kilométerkőtől kezdve Jabuka
irányába, a legelő alatt, mindjárt a rét elején 615 láb (kb. 450 méter)66 hosszan
különböző méretű mélyedések láthatók. A mélyedések egymás után sorakoztak, a
távolság közöttük egy-két méter, némelyeknél 15 méter, míg egy helyen a mélyedések közötti távolság 50 méter.67 A mélyedések szélessége általában két-három
méter, a hosszúságuk pedig 20 méter és 38 méter között váltakozik. A Bizottság
előtt kihallgatott tanúk vallomásaiból ismeretes, hogy a német katonaság 1941
őszén ezen a helyen tömeges, golyó általi kivégzéseket hajtott végre, és az ártatlan
áldozatokat eltemették. Ezen a helyen temették el a Temes hídjánál Pancsován,
1942. március 10-én, golyó által kivégzett 75 embert és az ezen a helyen 1942.
március 14-én megölt 50 ártatlan áldozatot. Ezen a helyen temették el a pancsovai
piacon 1942. június 21-én ártatlanul felakasztott 25 áldozatot. Mindezek a mélyedések külsőleg szemmel láthatóan mind egyformák, és mind tömegsírok. Ezek a
mélyedések elütnek a környezetüktől, és gazzal jobban benőttek, ezért azonnal
megkezdték a feltárásukat.
A feltárás a Pancsovai Ankét Bizottság vezetése alatt folyt, az ásást 13–30 ember végezte, akiket a pancsovai halpiacon lévő táborparancsnokság jelölt ki.
A fent említett hat nap alatt, Pancsovától Jabuka felé haladva a leírt területen az
alábbi mélyedéseket az alábbi eredményekkel tárták fel:
1. 6 méter hosszú, 3 méter széles, 1,30 méter mély. Ebben a mélyedésben semmit
sem találtunk.
2. 4 méter hosszú, 3 méter széles, 1,20 méter mély. Ebben a mélyedésben semmit
sem találtunk.
3. 5 méter hosszú, 3 méter széles, 1,40 méter mély. Ebben a mélyedésben semmit
sem találtunk.
4. 6 méter hosszú, 2,50 méter széles, 1,20 [méter] mély. Ebben a mélyedésben
semmit sem találtunk.
5. 3 méter hosszú, 2 méter széles, 1,20 méter mély. Ebben a mélyedésben semmit
sem találtunk.
6. 4 méter hosszú, 2,50 méter széles, 1,20 [méter] mély. Ebben a mélyedésben
semmit sem találtunk.
7. 3 méter hosszú, 2,5 [méter] széles, 1,30 méter mély. Ebben a mélyedésben
60 centiméter mélységben egy rétegben megégett, elszenesedett csontokat találtunk. Az elszenesedett csontmaradvány-réteg vastagsága 5–30 centiméter.
E réteg mellett találtunk még apró, nem elégett csontdarabkákat és emberi
csontváz egészben maradt, apróbb csontjait.
8. 4 méter hosszú, 3 méter széles, 1,20 méter mély. Ebben a mélyedésben semmit
sem találtunk.
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9. 7 méter hosszú, 2,5 méter széles, 1,20 méter mély. Ebben a mélyedésben semmit sem találtunk.
10. 5 méter hosszú, 4 méter széles, 1,10 méter mély. Ebben a mélyedésben semmit
sem találtunk.
11. 30 méter hosszú, 3 méter széles, 80–180 centiméter mély. Több próbaásást
végeztünk 50 centiméter mélységben. Ebben a mélyedésben 60–80 centiméter mélységben elszenesedett, megégett emberi csontokat tartalmazó réteget,
valamint apróbb emberi csontokat találtunk.
12. 5,50 méter hosszú, 2,50 méter széles, 1,30 méter mély. Ebben a mélyedésben
semmit sem találtunk.
13. 3,80 centiméter széles, 130 centiméter mély.68 Ebben a mélyedésben semmit
sem találtunk.
14. 18 méter hosszú, 2 méter széles, 1 méter mély. 9 próbaásás, mindegyik 4 centiméter mélyen.69 Ebben a mélyedésben 60–80 centiméter mélységben, elszenesedett csontokat találtunk, a csontokat tartalmazó réteg vastagsága 2–6
[sic!] centiméter. A réteg mellett találtunk még el nem égett csont- és ruhadarab-maradványokat, valamint egy kispárnát. Oltatlan mészdarabokat is
találtunk. A mélyedésből erős bomlásszag áradt.
15. 2,50 méter hosszú, 80 centiméter széles, 1,20 [méter] mély. Ebben a mélyedésben semmit sem találtunk.
16. 1,20 méter hosszú, 2 méter széles, 1,20 méter mély. Ebben a mélyedésben
semmit sem találtunk.
17. 2,50 méter hosszú, 80 centiméter széles, 1,20 méter mély. Ebben a mélyedésben semmit sem találtunk.
18. 2 méter hosszú, 2 méter széles, 1,30 méter mély. Ebben a mélyedésben semmit
sem találtunk.
19. 1,10 méter hosszú, 14 méter széles, 1,10 méter mély. Ebben a mélyedésben
semmit sem találtunk.
20. 1,20 méter hosszú, 2 méter széles, 1,10 méter mély. Ebben a mélyedésben
semmit sem találtunk.
21. 7,50 méter hosszú, 2,50 méter széles, 1,10 méter mély. Ebben három próbagödröt ástunk 70 centiméter mélyen. Ebben a mélyedésben semmit sem találtunk.
22. 9 méter hosszú, 2,50 méter széles, 1,20 méter mély. Ebben a mélyedésben
60–80 centiméter mélységben, elégett, elszenesedett emberi csontokat tartalmazó réteget, valamint apróbb el nem égett emberi csontokat találtunk.
23. 15 méter hosszú, 2,50 méter széles, 1,10 méter mély. Ebben a mélyedésben 40–
60 centiméter mélységben elégett, elszenesedett emberi csontokat tartalmazó
réteget találtunk. A csontréteg helyenkénti vastagsága 1–6 [sic!] centiméter.
E réteg mellett még találtunk egy emberi koponyát, két alsó állkapcsot, egy
cigarettatárcát, egy szemüveget, két darab, 1938-as kiadású egy dinárost.
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Nincs megadva a mélyedés hossza. Az adatok centiméterben vannak megadva, ami valószínűleg
tévedés; valószínűleg méterben kell számolni: 3,80 méter széles, 1,30 méter mély.
A próbaásás mélységének négy centiben történt megadása valószínűleg téves, az valószínűleg
40 centiméter volt.
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Több darab apró csontot. A mélyedésben mész is volt. Találtunk egy bánáti
viseletnek megfelelő bocskort. 1942. március közepén a többi [sic!] pancsovai
cigánnyal ásatták meg ezt a gödröt. Ennél a gödörnél 50 áldozatot lőttek le, és
őket ide temették el. Ezek után a Bizottság elkészítette a terep vázlatát, amit
az 1. szám alatt mellékelt.70
A fent leírt feltárások befejezése után, amelyek a Pancsova–Jabuka út hatodik
kilométerénél kezdődtek, [a feltárás folytatódott] a Pancsova–Jabuka út harmadik
és negyedik kilométere között, az utászszervezet zöld házacskájánál. A megszállók által két repülőnek épített földbunker mögött, az építkezés folyamán három
méter mély árok keletkezett. Ez a bunker német repülők számára készült.
Mielőtt a feltárásokat elkezdték volna, a Bizottság átvizsgálta a környező területet és a tömegsírt, és a következőket állapította meg:
A tömegsír a fönt leírt mély árokban van, amely a németek által épített bunker
mögött található. Az árkot, amelyben a tömegsír van, két méteren keresztül egy
réteg föld fedi. Az árok 25 méter hosszúságú, és felülete helyenként 2,5–3 méter
hosszúságban sima. Az árok másik felén körülbelül nyolc méter hosszú, 2–3 méter
mély meredek partoldal van. Ez folytatódik a Temes folyó rétje felé. Közvetlenül
a meredek rész alatt, [attól] kb. 2–3 méterre bozót látszik, valamivel távolabb pedig, kb. 15 méterre a mezőn napraforgószárak maradványai láthatók. A tömegsír
az árokban helyenként kb. 12 centiméter vastagságban jéggel borított. Szemmel
láthatóan a tömegsír hossza 25 méter, szélessége pedig három méter. A sír sekély,
mert déli végén a földből kilátszanak a koponyák, amelyek a nyakcsigolyákkal
kapcsolódnak a testhez. Az egyik koponya ép és haj is látszik rajta. Délnyugatra
1,5 méter távolságban, a földből műfogsor alsó fogsora látszik ki, és egy felső
fogsor. Szemmel láthatóan a földréteg nagyon vékony az eltemetett holttesteken.
Ez alkalommal a sírban egy pár fehér gyapjú kesztyűt is találtak. Ezek után a Bizottság vázlatot készített a fent leírt területről és tömegsírról, amelyeket 2. szám
alatt mellékelt.71
A terepszemle után azonnal, 1945. január 21-én hozzákezdtünk a tömegsír feltárásához. A tömegsír feltárása 1945. január 21-én, 22-én, 23-án, 24-én, 25-én és
26-án történt, és a következőket állapítottuk meg:
Az áldozatok maradványainak első rétege 10–25 centiméterre volt a föld felszíne alatt. A holttestek bomlási stádiumban vannak. 133 férfi tetemet ástak ki.
A holttestek mind ruhában voltak. Ruhájuk kopott vagy rossz állapotban találtatott, vizes, helyenként sáros. Sokuk ruháján, mégpedig a hátoldalukon vagy a
kabátjuk bal oldalán teljes épségben vagy világosan kivehetően látható a hatágú
zsidócsillag. A sárga színű zsidócsillag olajfestékkel került felfestésre, ami világosan bizonyítja, hogy az áldozatok zsidók voltak. A tetemek a sírban egymás
tetején feküdtek, szemmel láthatóan minden rend nélkül, tehát bedobálták őket
ide. Két esetben találtunk két-két halottat, akik a csuklójuknál fogva voltak összekötve közönséges vékony madzaggal. Három holttestnél találtunk katonai táskát,
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és egynél alumínium kulacsot. A halottak haja rövidre vágott. A halottak legnagyobb részénél a koponya részben vagy teljesen roncsolódott, de néhányuknál a
koponya teljesen sértetlen volt.
Minden tetemet számba vettünk és kivettünk a tömegsírból. Mindegyikük ruházatát és zsebeit átnéztük. Ez alkalommal néhány apróbb személyes használati
tárgy mellett, négyüknél személyi okmányokat is találtunk. Kettőjüknél fényképeket is találtunk, amelyeket a víz megrongált ugyan, de ennek ellenére azonosítani lehetett a következő áldozatokat: 1/ Dr. Csankai László, jogászgyakornok
Kaposvárról, született 1914. VIII. 21-én, Mózes-hitű, anyja neve Ibolya, született
Krdesz. 2/ Vajner Mózes, született 1921. VIII. 21-én Pakson, Dunaföldvár járásban, Mózes hitű, apja neve Vajner Jone [sic!], kereskedő Jaskajenéből,72 anyja
neve Montág Sarlota [Sarolta]. A nevezett pénztárcájában találtak kb. 15 tábori
lapot, nyomtatványt, 3.344. bori tábori postaszámmal, a fent említettnek címezve. Ez megállapítható a feladó nevéből valamint a tábori lap megszólításából:
„Drága fiam”. 3/ Berger Ernő, született 1919. VIII. 15-én [olvashatatlan helyiségben]. Ez látható az anyakönyvi kivonatból, amelyet 1941. szeptember 5-én adtak
ki. 4/ Ginszberger Endl [sic!], kereskedősegéd Szegedről, aki Sárváron született.
5/ Fajerstajn [sic!] Adolf, anyja született Golstajn [sic!]. Ezek az okmányok a sérülések miatt helyenként nehezen olvashatók. Az okmányok mind magyar nyelven
íródtak, és azokat magyar hatóságok állították ki.73
A Bizottság fényképésze ezek után minden holttestet lefényképezett, majd
a holttesteket újra eltemettük az újonnan ásott közös sírba, a fönt említett zöld
utászháztól jobbra, a Pancsova–Jabuka út bal oldalán, az úttól számítva kb. 15 mé
terre. A temetés helyét, ahová minden holttestet eltemettünk, a Helyi Népfelszabadító Bizottság felhatalmazottja, a pancsovai MNOO74 tisztviselője, Cicsuly
Koszta jelölte ki.
A pancsovai járáshoz tartozó jabukai malom megbízottjával, Makeke Eljaszom75 segítségével rekonstruálták az eseményeket 1945. január 26-án. Őt 1944.
október 1-jén este 18–19 óra között a német megszállók megkötözték és a gyilkosság színhelyére hurcolták. Neki közvetlenül a gyilkosság előtt sikerült megszöknie, és így megmenekült. Az említett Malek Eliász76 teljes mértékben rekonstruálta az eseményeket. Ez a legapróbb részletekig megegyezett a Bizottságnak
korábban adott és jegyzőkönyvbe foglalt vallomásával.
A Bizottság orvos tagjai: Dr. Vojislav Dimitrijević, a pancsovai ONOO77 orvo78
sa , aki Pancsován született 1912. november 9-én és a pravoszláv egyházhoz tartozik, nemzetisége szerb, nős, büntetlen előéletű, a katonai szolgálatát letöltötte;
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Jaskajene: azonosíthatatlan helységnév (esetleg Jászkarajenő).
A dokumentumok nem fellelhetők.
MNOO: Mesni narodnooslobodilački odbor [Helyi Népfelszabadító Bizottság].
Makeke Eljaszom: Malek Illés.
Malek Eliász: Malek Illés.
ONOO: Okružni narodnooslobodilački odbor [Körzeti Népfelszabadító Bizottság].
Vojislav Dimitrijević korábban, a feltáró munkában részt vevő személyek között, mint az SNOS
orvosa került megnevezésre.
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Dr. Eli Efremidis orvos a pancsovai kerületi hivatalból, aki Trapezuntban (Görögország)79 született 1890. február 12-én, a pravoszláv egyházhoz tartozik, nemzetisége görög, nős, büntetlen előéletű. Egybehangzóan kijelentik:
A pancsovai városparancsnok 1945. január 13-án kelt parancsa alapján orvos
szakértőnek neveztek ki bennünket azon tömegsírok feltárásához, amelyek feltárása a Pancsovai Ankét Bizottság felügyelete alatt folyt 1945. január 15–25.80
közötti időszakban.
Jelen voltunk a tömegsírok feltárásánál annak a rétnek az elején, amely a Pancsova–Jabuka út bal oldalán, Jabuka irányába a hatodik kilométernél kezdődik.
A feltárás 1945. január 15-e és 20-a között tartott. Jelen voltunk továbbá a Pancsova–Jabuka út bal oldalán, a harmadik és negyedik kilométernél lévő mélyedés
1945. január 21-e és 25-e81 közötti feltárásánál, amely a repülők számára megépített földből készült bunker mögött található. A következőket állapítottuk meg:
Az ebben a jegyzőkönyvben leírt 7., 11., 23., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34. számú sírokban82 elégett, elszenesedett emberi csontok maradványrétegeit találtuk.
Ezen kívül találtunk még apróbb emberi csontokat, amelyek általában végtagokból származnak, valamint egy koponyacsontot, több alsó állkapcsot, több különálló bordacsontot, több gerinccsigolyát, valamint több apró, nem teljesen elégett
csontmaradványt. Mivel egyetlenegy csontváz sem maradt meg egészben, a halál
okát és bekövetkezése körülményeit lehetetlen volt megállapítani, akárcsak az
áldozatok pontos számát. A talált emberi és a teljesen el nem égett csontmaradványok alapján, valamint az Ankét Bizottság által kihallgatott tanúk vallomása
alapján véleményünk az alábbi:
A talált emberi csontvázmaradványok esetében a halál kétségkívül 2,5 és
3,5 évvel ezelőtt következett be. Ezekben a tömegsírokban a csontvázakat égő
tűzzel semmisítették meg. A megmaradt szövetek bomlása pedig befejeződött.
A csontmaradványok és az elszenesedett csontréteg vastagsága alapján megközelítőleg sem lehet megállapítani az áldozatok számát. Egyedül az állapítható meg
biztosan, hogy minden mélyedésben, amelyben a fent leírt vastagságban elszenesedett csontréteget találtunk, tömeges halottégetés történt.
A Pancsova–Jabuka út bal oldalán, a 3–4. kilométer közötti tömegsírban, a
három méter mély árokban, amely a repülőknek épített bunker mögött található,
1945. január 21–26. között megvizsgáltuk a tetemeket. A következőket állapítottuk meg.
Összesen 133 férfinak bomlási állapotban lévő tetemét hantoltuk ki. A holttestek 3–4 hónapja lehettek elföldelve, de a talajvíz miatt a bomlási folyamat
felgyorsult. A holttestek többségénél szétroncsolt koponyákat találtunk. A roncsolást lövedékek okozták, mégpedig úgy, hogy a golyó behatolása tarkón történt,
míg a kimeneti nyílás a homlokcsonton található. A halál azonnal bekövetkezett,
mivel a golyó szétroncsolhatta a létfontosságú agyi központokat. Ezeknél a holt79
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testeknél esetenként a mellkas tájékon is tűzfegyverből származó lövedékek nyomát lehetett észlelni.
A holttestek kisebb részénél nem találtunk semmilyen fejsérülést, a tűzfegyverből származó lövedék más testrészeken, főleg a mellkason és hastájékán okoztak sérüléseket. Ezeken a holttesteken a lövedék bemeneti nyílása a háton és a
medencecsont alsó részén található.
A bomlás folyamata miatt lehetetlen volt a személyazonosság megállapítása,
mivel a sérülésektől és a bomlástól az arcok már a felismerhetetlenségig deformálódtak. A koponyákon egy-két centiméter hosszú, rövidre nyírt haj volt, kivéve
azoknál, akiknél a koponya teljesen szétroncsolódott.
Ennek alapján a következőket állapítottuk meg.
Az itt kihantoltak mind 3–4 hónapja halottak. Többségüknél a halál azonnal
beállt, azt fejlövés, életfontosságú központok sérülése okozta. A gyilkosságokat
lőfegyverrel, közvetlen közelről, tarkólövéssel követték el. Az esetek kisebb részénél a halál elvérzés miatt következett be, mert a golyó véredényeket sértett. Ezek
az áldozatok nem haltak meg azonnal, a halál néhány óra múlva következhetett
be. Feltételezhető, hogy a sír betemetése, valamint a rájuk nehezedő halottak
súlya gyorsította a fulladásos halál beálltát.
Ezzel a mi szakértői véleményünk elkészült.
Utólag állapítjuk meg, hogy az áldozatok zsebeinek és táskáinak átkutatásánál három kisebb formájú könyvecskét találtunk, zsidó írással és nyelven, amiből
az következhet, hogy ez a zsidó Talmud [sic!]. Az egyik áldozat nyakában egy
nyakláncot találtunk kis kereszttel, ami keresztény vagy kikeresztelkedett zsidó
áldozatra utal.
Ezek után a 37 éves, férjezett, Dachauban (Németország) született, Pancsován
élő, pravoszláv vallású, szerb nemzetiségű Marije Butozan Ilijević83 vegyészmérnök szakember került meghallgatására, az alábbiakat tanúsította.
Elvégeztem a megégett csontmaradványok és a zöld színű homok vegyi elemzését. Ezeket a mintákat a Pancsovai Ankét Bizottságtól kaptam. A minták a
megszállók által 1941 és 1942 között meggyilkolt áldozatoknak a Pancsova–Jabuka
út bal oldalán, a hatodik kilométernél kezdődő tömegsírjaikból származnak. A következőket állapítottam meg.
Szárítással, extrahálással és vegyi elemzéssel megállapítottam, hogy a minták
kőolajmaradványokat tartalmaznak. Tehát a vegyi elemzés eredménye alapján az
a véleményem, hogy az áldozatok holttestét gázolajjal öntötték le, mielőtt felgyújtották volna.
A Jegyzőkönyvhöz csatoltuk az 1945. január 15-e és 26-a közötti időszakban
a Pancsova–Jabuka út bal oldalán lévő tömegsírok feltárásáról készült fényképeket.84
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A dokumentum elején a bizottság munkájában részt vevők felsorolásánál Ilijević Vutozan Mara
néven szerepel. A két név ugyanarra a személyre vonatkozik.
Egy kivételével a fényképek nincsenek meg, vagy valahol lappanganak.
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Ezzel befejeződött a Pancsova–Jabuka út bal oldalán lévő tömegsírok feltárása,
átkutatása, és az orvosok, valamint a vegyész szakvéleménye alapján megállapított eredmények feljegyzése.
Ezen Jegyzőkönyvet felolvasták a Bizottság tagjai, a szakorvosok és a vegyész
jelenlétében, és egyhangúlag elfogadták, valamint sor került annak aláírására.
Ezen Jegyzőkönyv másolata az eredetivel mindenben megegyezik, amit a Bánáti Ankét Bizottság bizonyít.
Titkár,
/nincs aláírva/

Elnök,
/nincs aláírva/

Ezen Jegyzőkönyv pontos másolata az eredetinek, amely az Állami Bizottság
levéltárában van a 7824 nyilvántartási szám alatt, bizonyítja:
J. V.
Referens,
/pecsét és olvashatatlan aláírás/
A Jegyzőkönyvet szerb eredetiből fordította Szukits Veronika (Bečej) és Németh Árpád (Novi Sad),
a fordítást ellenőrizte Fodor István levéltári tanácsos (Senta), a Szerb–Magyar Akadémiai Vegyes
Bizottság tagja. A magyar szöveg orvosi vonatkozásait ellenőrizte Dr. Dósa Ágnes, a Semmelweis
Egyetem Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet docense.
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2. számú melléklet
A jabukai tömeggyilkosság, az exhumálás és az új tömegsír
helyszíneinek leírása és meghatározása
Az utászház és környéke
A tömeggyilkosság helyének behatárolása szempontjából kulcsfontosságú az
utászház (putarska kuća) helyének meghatározása. Az utászház telke a Karaula
(Őrház) nevű területen fekszik, míg a Temes ártere a Mala Karaula (Kis Őrház)
nevet viseli. Az első világháború előtti telekkönyvben az utászház nincs feltüntetve. A telek, amin később az utászház épült, ekkor a 4561-es telekkönyvi számot
viselte. A telket keresztbeszelte és egyben kettéosztotta egy út (önálló telekkönyvi
száma: 4560.), így a telek másik felének szintén önálló telekkönyvi száma volt
(4559.). Az utászház telkét északon egy csatorna („kanal”) határolja úgy, hogy a
csatorna az utászház telkéhez tartozik. (A csatorna is külön telekkönyvi számot
kapott: 4562. a. 1.).85 A második világháború előtti térképeken ez a telekmegosztás
nem szerepel. (Ekkor a teleknek egy telekkönyvi száma volt: 9318.)
Az utászház a Pancsováról Jabuka felé vezető 24-es számú út bal oldalán található (44.905755 N; 20.631465 E). A 24-es számú út kivezető szakaszánál az utat
a Belgrád–Pancsova vasútvonal keresztezi. Ettől a ponttól számítva két kilométerre, Jabuka központjától pedig 5,7 kilométerre található ma is az utászház. Az
utászház a pancsovai utcajegyzékben a Jabučki put 147. házszám (Jabukai út/Almási út) alatt szerepel. Az utászház mára elveszítette a Pancsovai Jegyzőkönyvben leírt zöld színét, most fehér színű. Az utászház ma rossz állapotban van,
de lakott. A lakók elmondása szerint az utászház és a telek ma is a pancsovai
útfenntartó vállalat tulajdonában áll. Az itt lakó asszony édesapja az útfenntartó
vállalatnál dolgozott, a ház szolgálati lakásként került a család használatába. Édesapja halála után, 1989 óta ő és élettársa, Ladislav Ujvari lakja a házat. Az utászház
mögött kiégett, kéménnyel ellátott épületmaradványok láthatók. Ezek a hajdani
utász épületek (Zavod za puteve/Utász intézet) romjai. Az utászház Temesig futó
telke építési törmelékkel, kommunális és egyéb hulladékkal sűrűn szennyezett.
Az ösvényeken kívül a buja növényzet szinte mindent beborít, a területet mintegy húsz kutya védi.
A 24-es számú út ma nagy forgalmat lebonyolító kétszer egy sávos út. Az
utászházig és a Jabuka előtt útelágazásig az út mindkét oldalán tizenöt–húsz méter széles, fás rész található. Az út 1944-ben Jabukáig lakatlan területen vezetett
keresztül. Ma az út bal oldalán lakó- és hétvégi házak, művelés alatt álló telkek sorakoznak, sőt kisebb gyárak is idetelepültek. Ugyanennek az útnak a jobb oldalán
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A térképeket Erdei Ernőn keresztül, a Pancsovai Köztársasági Földmérő Intézettől (Republički
geodetski zavod, služba za katastar nepokretnosti Pančevo) szkennelt formában kaptam 2012. 08.
14-én. Az öt térképszelvény pontos dátuma nem ismert, mindössze annyi bizonyos, hogy az első
világháború és a második világháború utáni állapotokat rögzítik (méreteik: M: 1:2500. M: 1:5000).
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található a pancsovai repülőtér, amit a repülőgépgyárral (Utva Aircraft Industry/
Utva Pančevo) együtt a NATO-gépek 1999-ben lebombáztak.
A 24-es számú út Pancsova közigazgatási határánál lévő elágazásnál kelet felé
kanyarodik. Az út másik ága a Temes vonalát követve északra, azaz Jabukára és
Titel felé halad tovább (124-es számú út). Az útelágazás után, Jabuka felé haladva
néhány száz méter után, az út bal oldalán található a „Stratište” („Vesztőhely”)
nevű emlékhely.

A Pancsovai-rét és a Temes
A Romániában eredő Temes észak felől éri el Pancsovánál a Dunát. A folyó Pancsova előtt nagy kanyarokat tesz és hullámterét holtágak is tagolják. A Temes és
egyben a Jabukai út bal oldalán nincsen gát. Természetes emelkedő akadályozza
meg, hogy a folyó kiöntsön. A folyó az utászháznál lévő partszakaszon körülbelül egy kilométer széles ártérrel (hullámtérrel) rendelkezik. A Temes hullámtere
máshol még ennél is jóval szélesebb. Az utászház nyugati telekhatárának szélétől
mintegy 500 méterre van a Temes hullámterének a közepe.
Pancsova és Ópáva között a Temes hullámtere mintegy négyszáz négyzetkilométer. Ezt a területet hívják Pancsovai-rétnek (Pančevački rit) vagy a magyar
forrásokban Pancsovai nagyrétnek (Pancsovai Nagy Rétnek) vagy Temes-rétnek.
A Pancsovai-rét egy mély fekvésű, mocsaras terület, amely csak áradáskor van
víz alatt, egyébként száraz, legelőként használható, sőt művelhető földterület.86
A bori menet a jabukai tömeggyilkosság előtti éjszakát itt, a Pancsovai-rét délkeleti sarkában, Pancsova és a Duna közelében töltötte.

A telek
A 24-es számú út és a telek kerítése közötti távolság körülbelül tizenöt méter. Az
utásztelek úttal párhuzamos hossza körülbelül nyolcvan méter. A telek déli végében autóval is használható út vezet a Temes felé. A régi térképeken látni, hogy ez
az út a második világháború előtt is megvolt és egészen a Temesig vezetett.
A telek út menti kerítése és a Temes ártere közötti távolság, vagyis a telek mai
hossza körülbelül százhetvennégy méter. A kerítéstől számított körülbelül hetvennyolc méter után betontömbök tűnnek fel. Eddig a terep egyenletes és sima.
A betontömbök fél métertől körülbelül két méterig terjedő vasbeton lapok és körülbelül 40×40 centiméteres betonkockák. Ezek helyenként két–három méter magas és öt–nyolc méter hosszú betonkupacokat alkotnak, és mintegy 36×41 méter
hosszan borítják a területet. A látvány alapján egyértelmű, hogy ezek lehetnek a
németek által épített betonbunker maradványai. A szétszóródott vasbeton anyagok elhelyezkedése alapján nem lehet azonban megállapítani a bunker méreteit
és fekvését. A megmaradt betonhulladék mennyisége és a betonlapok átmérője
86	Nagy

Jenő: Madártani vázlatok a Pancsovai Nagy Rétből. 1909–1917. Aquila 28., 1921., 49–51. o.
http://epa.oszk.hu/01600/01603/00031/pdf/Aquila_EPA-01603_1921_28_048-82.pdf Utolsó letöltés
2013. 12. 20.
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(körülbelül húsz–harminc centiméter) alapján azonban megállapítható, hogy a
bunker erős építmény lehetett.
A betontörmelékből nagyon sok került a Temes felé eső telekrészre is.
A helyszín alapján nem lehet megmondani, hogy milyen módszerrel rombolták le a bunkert (felrobbantották?). Azt azonban meg lehet állapítani, hogy a
betondarabok jelentős részét beletolták a Temes árterébe. Az internetes keresőprogrammal elérhető műholdfelvételeken pontosan látható, hogy a mai telek
a természetes partvonalnál jóval kijjebb húzódik.87 A telek így a Temes felé
„meghosszabbodott”, egy az ártérbe benyúló, szabályos félkörívvel (földnyelvvel) bővült. A terület tehát feltöltődött, a partfal pedig nagyon meredek lett.
Feltételezem, hogy a bunker építése során kitermelt földet a németek szintén a
Temes árterébe tolták.

A betonbunker
A Pancsovai Jegyzőkönyv háromszor tesz említést a németek által létesített
betonépítményről. A Pancsovai Jegyzőkönyv a német megszállók által a földbe
épített menedékhelyről ír („zemljanog sklonista za adva aviona”). A megnevezés mégsem egyértelmű. Nem tudjuk, hogy ez repülőgépek befogadására épített
vagy a közeli repülőtér védelmét szolgáló építmény volt-e? Hangárok, óvóhelyek,
fedezékek vagy bunkerek voltak-e? A pancsovai hetilapban megszólaló vizsgálóbizottsági elnök ismételten és egyértelműen bunkernek nevezte az építményeket.88
(Ezért használom én is a bunker megnevezést.)
Védelmi, harcászati szempontból megfelelő helyen volt a bunker, hiszen itt egy
természetes határ és egyben egy városhatár húzódott. A repülőtér egy kilométeren
belül, az út túlsó oldalán volt, és jelenleg is ott van. Az építmény másik oldalán
1944-ben a Temes ártere ezen a több kilométeres partszakaszon esett legközelebb
az országúthoz. Az ártér és az út közötti földsáv akkor még keskeny volt. A bunker
tehát mindkét irányban kiváló védelmet és egyben támadási lehetőséget biztosított.
A Temes ártere melletti területen valószínűleg nem áshattak mélyre a talajvíz
miatt. Az építmény feltételezhetően több méterre kimagasodhatott a föld szintjétől. Az építkezés során keletkezett három méter mély árok mutatja, hogy jelentős
földmunkával járt együtt a bunker megépítése.

A csatorna és az árok
A keletről jövő, a 24-es számú út alatt átbújó és az utászház északi határát jelentő csatorna vonala egyértelműen nyomon követhető. A csatorna ma használaton
kívül áll, elgazosodott. Mellette egy gázvezetéket fektettek le. (Ezt egy tábla és
felirata jelzi: Lole Ribara 18.).
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https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&t=h&oe=UTF8&msa=0&msid=
202721327890989685040.0004a8679d35aab6a0a78 Utolsó letöltés 2014. 06. 24.
Jovanović, i. m., 8. o.
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A csatorna az utászháztól folyamatosan lefelé fut, és egyre szélesedik. A telek felénél a mélysége már körülbelül három méter az északi oldalán, míg a déli
oldalán körülbelül két méter. Az északi oldal tetején kerítés fut végig. A Temes
felől érkező áradások miatt az utászháztól mintegy 80 méterre a csatornát eltorlaszolták. A torlasz fölött néhány méterrel egy földsáv húzódik. A földsáv a
szomszédos telken fut végig. A térképvázlat szerint onnan kanyarodik ide, majd
további kanyart leírva éri el a Temest.
A csatornába egy árok fut bele, még a csatornatorlasz előtt. Az árok közvetlenül a betontömbök előtt, a telek közepén kezdődik. Fokozatosan mélyül, és derékszögben éri el a csatornát. Mélysége egy méter körül lehet. A fák és bokrok által
sűrűn benőtt, szinte áthatolhatatlan árokban három, körülbelül két méter magas
betonoszlop áll.
A csatornán keresztül menekült el Malek Illés, a tömeggyilkosság egyedüli túlélője. A csatornába belefutó, egykor három méter mély ároknál ölték meg, illetőleg ide temették el a százharminchárom bori zsidó munkaszolgálatost.
A csatorna mintegy ötven méterrel a torlasz után éri el az árteret; a földnyelv
mellett ér célba. A csatorna itt már megközelítőleg tíz méter széles.

A vendéglő
Az utászház melletti telken, attól északra áll a „Stari ribar” („Öreg halász”) nevű
kafana, azaz vendéglő (Jabučki put 149.; 44.905980 N; 20.631408 E). A korábbi
térképeken a bekerített kis vendéglő telke egy nagyobb telken állt, de telekkönyvi
számuk azonos volt (4563/2.). A nagyobb telek az utászház telkével közel megegyező nagyságú volt. Ma külön telekkönyvi számon szerepelnek (vendéglő telke:
9318.; nagy telek: 9319.). A vendéglő láthatóan régóta nem működik, és a kitett hirdetések alapján tudható, hogy eladó. A vendéglő pancsovai tulajdonosa hivatásos
muzsikus, járja az országot.
A bekerített vendéglő telkének az úttal párhuzamos oldala körülbelül harminc
méter és az utászház telekkel érintkező oldala pedig mintegy ötven méter hosszú.
A lakóház nagyságú vendéglő előtt lebetonozott rész a vendéglő hajdani kerthelyisége. A vendéglő mögött romos lakóépület található. A természet itt teljesen
visszafoglalta az épített környezetet.

Az új tömegsír
A leírások alapján tudjuk, hogy a Pancsova–Jabuka út bal oldalán, az úttól körülbelül tizenöt méterre, az utászház mellett temették el az összes áldozatot egyetlen
sírba (továbbiakban: új tömegsír). A vizsgálóbizottság elnökének állítása szerint
az új tömegsír mérete 3×3×3 méter volt. Térfogata tehát mintegy huszonhét köbméter lehetett. Utóbbi adat azonban valószínűleg korrigálásra szorul. A Pancsovai Jegyzőkönyv szerint ugyanis a tömegsírt egy huszonöt méter hosszú, három
méter széles és három méter mély árokban találták meg. Az árok térfogata tehát
mintegy kétszázhuszonöt köbméter lehetett. Ez mindössze 12 százaléka az elnök
által megnevezett méretnek. Valószínűleg a százharminchárom áldozatnak ennél
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lényegesen nagyobb tömegsírt kellett ásni. Mindennek elsősorban az új tömegsír
helyének meghatározása szempontjából van jelentősége.
A csatorna az utászház és a vendéglő épülete között található félúton. A csatorna itt mintegy két méter széles és körülbelül egy méter mély. A csatorna szélei
mindkét épülettől mintegy öt-öt méterre találhatók, így a két épület távolsága
mintegy tizenkét méter. A csatorna déli oldala az utászház felé lejt. A csatorna
vendéglő felé eső oldala körülbelül egy méterrel magasabban fekszik és enyhén
emelkedik. A csatornának jelentős vízlevezető szerepe volt, és árvíz idején idáig
ért a víz. Az utászház előtt, a csatornától mintegy két méterre található mindmáig egy mély kút. Ha az utászház közvetlen közelébe, vagyis az utászház és
a csatorna közé ásták volna az új tömegsírt, akkor az szinte kitöltötte volna az
egész területet. A lejtés és az új tömegsír mélysége miatt a csatorna vize elérte
volna az új tömegsírt is. A csatorna másik partja magasabban fekszik, de árvíz
idején hasonlóképpen ki van téve a víz áramlásának. Nem valószínű tehát, hogy
a csatorna bármelyik oldalán és egyben a kút közelében ásták volna meg az új
tömegsírt. Erre a legalkalmasabb, az utászháztól és a csatornától egyaránt jobbra
eső, a csatorna mintegy ötméteres sávjától távolabb eső terület. Ennek – mint
tudjuk, – az úttól körülbelül tizenöt méter távolságban kell lennie, de mégis az
utászház közelében, esetleg közvetlen közelében. Úgy gondolom, hogy ez a terület ma a vendéglő kerthelyisége.
A vendéglő kerítése mintegy nyolc méterre esik a kocsma épületének bejáratától. A kettő között lévő, az úttal párhuzamos, mintegy tizenkét méter hosszú
és nyolc méter széles terület a kocsma kerthelyisége. A kerthelyiség mintegy kilencvenhat négyzetméteres területe teljes egészében lebetonozásra került. Az új
tömegsír legvalószínűbb helye tehát a vendéglő kerthelysége alatt van (a GPSkoordinátái a következők: 44.905965 N; 20.631516 E).
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Az exhumálási jegyzőkönyv
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A szentkirályszabadjai Reptér-tábor
A Reptér-táborban végzett munkaszolgálat
A szentkirályszabadjai Reptér-tábor1 fontos szerepet játszott a magyar munkaszolgálat történetében. A második világháború éveiben Szentkirályszabadja település
határában sok ezren építették a katonai repülőteret. A rövidebb-hosszabb időt itt
töltő kényszermunkások sorát 1942. május 13-án egy román nemzetiségű munkásszázad nyitotta meg, utolsóként pedig 1944. december végén a Jehova Tanú és nazarénus, valamint megbetegedett zsidó munkaszolgálatosok távoztak innen. A Reptér-tábor építésében legnagyobb részben a zsidó munkaszolgálatos századok vettek
részt. Az itt állomásozott munkaszolgálatos századok létszáma általában kétezer fő
körül mozgott. Három év alatt becslésem szerint mintegy hat–hétezer munkaszolgálatos fordult meg itt, illetőleg ennyi munkaszolgálatost tartottak itt fogva.
A bori munkaszolgálat történetében is fontos szerepet játszott a tábor: 1943
nyarán innen vittek öt zsidó munkaszolgálatos századot Borba, 1944 októberében
pedig ide érkezett vissza a bori munkaszolgálatot és az idáig vezető visszautat
túlélt bori maradék, majd innen indították tovább őket Győrön és Hegyeshalmon
át német koncentrációs táborokba.
Szentkirályszabadja községgel és egyben a Veszprém megyei zsidók történetével sokat foglalkozott Veress D. Csaba történész, akinek a tárgykörben publikált
munkái máig fontos források.2 Szintén jelentősek a környék régészeti vonatkozásaival3 és a szentkirályszabadjai repülés történetével4 foglalkozó tanulmányok.
1

2

3

4

A Szentkirályszabadja községhez tartozó területen létrehozott tábornak számos hivatalos megnevezése ismert. Használatos a „Szentkirályszabadjai tábor” elnevezés, de ebbe a repteret és a
községet egyaránt beleértették, hiszen valóban egy katonai tábort alkottak. A munkaszolgálatosok döntő többsége a Reptér-táborban lakott és dolgozott, de a községben is laktak és dolgoztak
munkaszolgálatosok. Szűkebb értelemben használták a „Reptér-tábor”, a „Szentkirályszabadjai
Reptér-tábor” megnevezést. Ugyanígy használatos volt a „Rep. pság. Sztkirályszabadja” [Reptér
parancsnokság, Szentkirályszabadja], a „Honv. Repl. pság. Szentkirályszabadja” [Honvéd Repülő
parancsnokság Szentkirályszabadja], a „M. kir. [Magyar királyi] Honvéd Repülőtér Táborparancsnokság”, a „Reptér-kiképző”, a „Rep. akadémia” [Reptér akadémia] elnevezés is. A Holokauszt
Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény (HDKE) nyilvántartása a repülőtéri tábort „Reptérépítő munkaszolgálatos tábor”-ként tartja nyilván. Ismeretes még a „Szabadi reptér” nem hivatalos elnevezés is.
Veress D. Csaba: Adatok a zsidóság Veszprém megyében a II. világháború idején lejátszódott
tragédiájához. In: Töröcsik Zoltán–Uzsoki András (Szerk.): Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei. 16 ., Veszprém, 1982, 309–412. o.; Veress D. Csaba: Szentkirályszabadja évszázadai (Egy
Balaton-felvidéki község története). Szentkirályszabadja, 1998, Szentkirályszabadjai Község Önkormányzata.
A teljesség igénye nélkül: Éri István–Kelemen Márta–Németh Péter–Torma István: Veszprém megye régészeti topográfiája. A veszprémi járás. Magyarország Régészeti Topográfiája. Budapest, 1969,
II., 188–190. o.; Anett Firnigl: Reconstruction Methods and Visualisation of Roman Villas. http://
www.kolleg.loel.hs-anhalt.de/landschaftsinformatik/fileadmin/user_upload/_temp_/2008/2008_
Beitraege/005/Buh_445-452.pdf Utolsó letöltés: 2013. 03. 27. Szeretném megköszönni Firnigl Anett
szakmai segítségét!
A teljesség igénye nélkül: Brandt Gyula: A 87. Bakony Harci Helikopter Ezred és jogelődjeinek
története, 1958–2004. Budapest, 2009, Zrínyi Kiadó.
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Ezek a munkák azonban nem pótolják a reptér és a reptéri munkaszolgálat történetét feldolgozó munkákat; ezek hiányának nyilvánvaló oka, hogy rendkívül
kevés forrás maradt fenn. A budapesti Hadtörténeti Levéltárban5 kizárólag a
repülőtér 1943-as tervei lelhetők fel, a Veszprém Megyei Levéltárba pedig csak a
veszprémi jutasi repülőtér építésével kapcsolatos iratok kerültek. Szentkirályszabadja háború alatti képviselőtestületi jegyzőkönyvei sem maradtak fenn, a Reptér-táborra vonatkozó egyik magángyűjtemény, a szentkirályszabadjai Kovács
Géza gyűjtése pedig megsemmisült.6
Megfelelő források hiányában nem tudjuk megmondani még azt sem, hogy
pontosan milyen munkaszolgálatos alakulatok, mettől meddig állomásoztak
Szentkirályszabadján. Egyaránt dolgoztak itt közérdekű munkaszolgálatos, különleges és különleges büntető századok, valamint tábori munkaszolgálatos századok. Köztük volt az 1943-ban Borba vezényelt öt zsidó munkaszolgálatos század
is.7 A munkaszolgálatos századok Borba indítása előtt született meg egy gyakran
idézett szemlejelentés a Reptér-táborban uralkodó állapotokról. A szemlejelentést
a Nagy Vilmos honvédelmi miniszter által a munkaszolgálat ellenőrzésével megbízott Rőder Jenő vezérőrnagy írta 1943. március 29-én. Rőder számos pozitív
megállapítása mellett („bánásmód ellen nincs panasz”, „étkezés jó”) kifogásolja
többek között, hogy a munkára beosztottak között „aránytalanul sok a munkára
alkalmatlanok száma”.8

A Reptér-tábor hétköznapjai a bori munkaszolgálat előtt
A bori századok útbaindítása előtti időszakban a Reptér-táborban élénk sport- és
kulturális élet folyt. A munkaszolgálatosok labdarúgó- és sakkbajnokságot szerveztek. Több száz kötetes könyvtárat hoztak létre, és kultúrműsorokat rendeztek.
A kultúrbizottság elnöke Varga Endre munkaszolgálatos volt, akit 1943 nyarán
elvittek Borba. A baloldali meggyőződésű, és ezért a különleges büntetőszázadba
behívott Varga Endre visszaemlékezésében „rendkívül nagy jelentőségűnek” tartotta a vasárnaponként megtartott műsorokat, ahol többek között Radnóti Miklós
verseit is szavalták.9
A munkaszolgálatosok Szociális Bizottságot alakítottak. A bizottság ötezer
pengőt gyűjtött össze és osztott szét a szegény sorsú munkaszolgálatosok között.
Minderről azért tudunk viszonylag többet, mert a Reptér-tábornak saját újságja
is volt, a száz, majd ezer példányban megjelenő Tábori Híradó. A Magyar Zsidó
Levéltárban fennmaradt a „Tábori Híradó” 1943. október 22-én megjelent száma;
5
6

7
8
9

HM HIM HL, Budapest.
Kovács Géza a Reptérre vonatkozó dokumentumait házának kemencéjében tartotta. Távollétében
a minderről mit sem tudó anyósa begyújtott a kemencébe és minden elégett. Kovács Géza személyes közlése. Szentkirályszabadja, 2006. 06. 12.
Lásd I. fejezet, Kiutazás Borba című alfejezetet.
Rőder Jenő vezérőrnagy szemlejelentése a 101/12., 13. és 14. tábori munkásszázadoknál tapasztaltakról. Budapest, 1943. 03. 29. Nytsz.: nincs. MZSL 72.97.1–4. XX–D.
Nem felejtünk. Varga Endre elmondja életét Hegedűs B. Andrásnak és Kozma Gyulának. Budapest,
1989, Oral History Archívum–Vita Kiadó. (Életutak 2.), 27. o.
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ebben közzétették a 108./100. számú századhoz tartozó szerkesztők névsorát.10
Az ötfős szerkesztőség tagja volt Tabán [Tabák] Gyula költő is, akinek a versei
olvashatók voltak ugyanebben a lapszámban.11 Tabán Gyulát és a szintén itt dol
gozó munkaszolgálatos bátyját, Tabák Sándor tisztviselőt, a következő év tavaszán vitték Borba. A két Borba vitt testvér közül csak Tabák Sándor élte túl a bori munkaszolgálatot. Tabán Gyula a visszavonulás során ugyan visszaérkezett
bori munkaszolgálatos társaival együtt Szentkirályszabadjára, de a dunántúli menetelés során bizonytalan körülmények között életét vesztette.12

A bori maradék a Reptér-táborban
A Borból 1944. szeptember 17-én elindított munkaszolgálatos századok hosszú
és keserves út megtétele után érkeztek meg Bajára és Mohácsra, onnan Szentkirályszabadjára indultak. Szentkirályszabadjai érkezésük már a Szálasi-puccs utáni
időszakra esett: Bajáról 1944. október 16-án vagy 17-én, Mohácsról pedig október
26-a és október 29-e között érkeztek meg a község vasútállomására marhavagonokban. A bori zsidó munkaszolgálatosok összlétszáma ekkor mintegy 1647 fő
lehetett.13 A hivatalos dokumentumokban őket nevezeték „bori maradék”-nak és
belőlük állítottak össze hat közérdekű munkaszolgálatos századot.14
A bori maradékot Szentkirályszabadján ismét a bori katonai keret várta,
akik Cservenkáról a kisegyháztagokat kísérték Zomboron keresztül Szentkirályszabadjáig. A keret ott folytatta, ahol a gyalogmenetek során abbahagyta:
embertelenül bánt a zsidó munkaszolgálatosokkal. A szentkirályszabadjai halotti
anyakönyvbe nyolc bori zsidó munkaszolgálatos halálát rögzítették.15 Heten vég
elgyengülésben, szívbénulásban, illetve golyó által okozott sérülésekben haltak
meg, míg egy munkaszolgálatos öngyilkos lett.16 A bori zsidó munkaszolgálatosok közül többen golyó okozta sérülésekkel kerültek gyengélkedőre és kórházba.
A bori zsidó munkaszolgálatosok ekkor már túl voltak mintegy tizenöt hónapos (1943-as csoport) vagy négy hónapos (1944-es csoport) bori munkaszolgálaton.
Nagyrészt gyalog megtettek mintegy hétszáz kilométeres utat Bor és Szentkirályszabadja között, közben nélkülöztek, kegyetlenkedtek velük, veréseket kaptak,
helyenként pedig tömegkivégzések történtek az úton. Emiatt ekkor már lelkileg
és testileg egyaránt rendkívül leromlott állapotban voltak.
10

11
12
13
14
15
16

Tábori Híradó I. évf. 6. szám (Szerk.: Pór Dezső munkaszolgálatos 108/100. század). Szentkirályszabadja, 1943. 10. 22. Az újság 11, írógéppel írt, stencil technikával készült oldalon jelent meg
akkor, amikor Both Raymond alezredes volt a táborparancsnok. Címoldalon: LO3881 nyomtatott
szám. MZSL 89.112.
Tabán Gyula: Strófák Tang-Yu-La szomorúságáról. A lap ugyanitt közli T. Gy. aláírással „Az újak”
című 14 soros írást is. Uo. 11. o.
Tabán Gyula halálának történetét feldolgoztam: Csapody Tamás: Bori munkaszolgálatosok. Fejezetek a bori munkaszolgálat történetéből. Budapest, 2011, Vince Kiadó, 479–481. o.
Csapody, i. m., 199. o.
Lásd I. fejezet, Az első lépcső sorsa című alfejezetet.
Frimm István, Gedő Arthúr, Grünstein László, Guth Vilmos, Guttmann Adolf, Kersztenbaum
Ignácz, Reisz Miklós, Révész Ferenc.
Az anyakönyvi bejegyzés teljes szövegét lásd Csapody, i. m., 355. o.
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Ennek ellenére Szentkirályszabadján csak nagyon rövid időt töltöttek. Két csoportban indították őket tovább Győr–Abda–Hegyeshalom–Zurndorf irányába, az
első három századot október 30-án, a második három századot pedig november
3-án (a Szentkirályszabadja után megtett utat lásd a 10. térképen). A menetképtelen beteg munkaszolgálatosok közül mintegy nyolcvanan maradtak a táborban, és
körülbelül hatvanan kerültek a szombathelyi Helyőrségi Kórházba 1944. november elején (részletesen lásd a kötet IV. fejezetét). A kisegyháztagok 1944 decemberében hagyták el a tábort, szintén Szombathelyre irányították őket dolgozni
(részletesen lásd a kötet V. fejezetét).
Mindez felvet egy nagyon fontos kérdést: miként lehetséges az, hogy a valóban
rendkívül legyengült állapotban levő zsidó munkaszolgálatosok közül ilyen alacsony volt azoknak az aránya, akik a táborban maradtak és később kórházi ápolást
kaptak, hiszen a helyzet és a körülmények ennél jóval nagyobb arányt indokoltak
volna. Meglátásom szerint ennek legalább két oka lehetséges. Az egyik lehetséges
magyarázat, hogy a Reptér-táborban többen, sokkal többen meghaltak, csak nem
kerültek sehol sem anyakönyvezésre, és temetésük helye sem ismert. A másik
ok az lehetett, hogy a bori maradék betegei megalapozottan hihették azt, hogy
a továbbhaladás a megmenekülést, míg a maradás a halált jelenti számukra. Így
súlyos betegségük ellenére sokan mégis nekivágtak az útnak, nem mertek beteget
jelenteni vagy gyengélkedőre jelentkezni. (Így volt ez Radnóti Miklós esetében
is.)17 Nyilván mindez közrejátszott abban, hogy később, a dunántúli menet során
(Abda, Hegyeshalom, Zurndorf) és a német koncentrációs táborokban rendkívül
nagyarányú veszteségeket szenvedett a végelgyengült, súlyosan beteg bori zsidó
munkaszolgálatosok csoportja.18

A krumplilopás és következményei
A Reptér-táborban meghalt nyolc bori zsidó munkaszolgálatos közül egy fő halálának körülményeiről maradtak fenn részletek. Kersztenbaum Ignáczot krumplilopáson érték és agyonlőtték, vele együtt lévő bajtársai pedig lőtt sérüléseket
szenvedtek.
Szokolics Ferencz honvéd, volt bori keretlegény népbírósági perében19 tanúvallomást tett Katz Endre munkácsi villanyszerelő. A volt bori munkaszolgálatos
azt vallotta, hogy a saját szemével látta, hogy Szokolics Ferencz a Reptér-tábor
mellett lévő krumpliföldön20 rálőtt Kersztenbaum Ignácz és Katona Jenő bori
munkaszolgálatosokra.21 Mindketten krumplit loptak, hogy csökkentsék éhségüket. Szokolics a vádat tagadta, és Rezsneki [Rezsneky] Mihály honvédot, korábbi
17
18
19
20

21

Csapody, i. m., 217. o.
Csapody, i. m. 289–315. o.
Szokolics Ferencz népbírósági pere. BFL XXV. 1.a Nb. 2298/1946.
A Reptér-tábor mellett voltak 1944-ben Borsos Gyuláné született Szakonyi Ilona családjának a
krumpliföldjei. Ezeken a krumpliföldeken ő is gyakran dolgozott. Borsos Gyuláné telefoninterjú.
2013. 03. 26.
Katz Endre tanúvallomása. Budapest, 1945. 08. 01. Nytsz.: nincs. BFL XXV. 1.a 2298/1946. 55. o.
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kerettársát nevezte meg felelősnek.22 A börtönből idézett Rezsnekit a perben
szintén kihallgattak, de ő szintén tagadta a vádat.23 Kersztenbaum lelövését elismerte viszont Sisák György tizedes, volt bori keretlegény. Népbírósági perében
azt vallotta24, hogy „Szentkirályszabadjára érkeztünk után több muszt [munkaszolgálatost] észrevettem, hogy a környező krumpliföldön krumplit szednek. Rájuk kiáltottam, hogy hagyják abba, és mikor erre nem hagyták abba a krumpliszedést, közéjük lőttem. Lövésem egy Kestenbaum [Kersztenbaum] nevű muszt
talált el, aki azonnal meg is halt. Ezért a tettemért Marányi alez. [Marányi Ede
alezredes] szóbeli dicséretben részesített, és mint követendő példát állított a többi
keret elé.”25 Sisák György a per során visszavonta beismerő vallomását,26 így nem
tudjuk, hogy ki ölte meg Kersztenbaum Ignácot. A Sisák György ügyében eljáró népbíróság viszont jogerős ítéletében Sisák terhére rótta a gyilkosságot.27 Az
említett dokumentumok alapján a legvalószínűbb gyilkos Sisák György lehetett.
Tény azonban, hogy Kersztenbaum Ignácz – a szentkirályszabadjai halotti anyakönyv szerint – „golyó által okozott lövésű sérülés folytán beállott belső elvérzés”
miatt 1944. október 22-én 12 óra 5 perckor Szentkirályszabadján meghalt.28
A szintén krumplilopáson ért Katona Jenő viszont túlélte a lábát ért lövést, és
a m. kir. szombathelyi 3. honvéd helyőrségi kórházba (továbbiakban: helyőrségi
kórház)29 szállították, 1944. október 30-án.30 Alig egy hónapig állt kezelés alatt és
1944. december 21-én két hét gyengélkedőre küldték.31 További sorsáról annyit tudunk, hogy túlélte a holokausztot, mivel a népbíróság tanúként többször beidézte.
A tárgyalásokon azonban nem jelent meg.
Katona Jenővel megegyező napon, szintén lőtt sebekkel került a Reptér-táborból a helyőrségi kórházba további három zsidó munkaszolgálatos (Braun László,
Müller Miklós, Friedman [Fridmann] Vilmos). Négy Braun László nevű bori munkaszolgálatosról van tudomásunk, így a végtagsérülést szenvedő Braun László

22
23
24
25
26
27

28
29
30

31

Szokolics Ferencz gyanúsított vallomása. Budapest, 1945. 04. 21. Nytsz.: nincs. ÁBTL 3.1.9. V-88503.
20. o.
Rezsneki (Rezsneky) Mihály népbírósági pere. Rezsneki Mihály vallomása. Nytsz.: Nb.
IV.722/1945/5. Budapest, 1945. 08. 01. BFL XXV.1.a 1427/1945. V-102524. 55. o.
Sisák György népbírósági pere. BFL XXV.1.a 2443/1947. Nb. 11. o.
Sisák György vallomása. Budapest, 1947. a4. 22. Nytsz.: nincs. ÁBTL 3.1.9. V–36951. 46. o.
Sisák György budapesti népbírósághoz címzett, de elutasított per-újrafelvételi kérvénye. Budapest, 1947. 07. 31. Nytsz.: 5133/1947. BFL XXV.1.a 1947/2443. 62–64. o.
Sisák György ítélete. Nytsz.: Nb.VI.1991/1947/3. Budapest, 1947. 07. 31. BFL XXV.1.a 1947/2443.
49–50. o. A népbíróság halálos ítéletét nem kizárólag Kersztenbaum Ignácz megölése miatt, hanem egy további bori munkaszolgálatos megölése, valamint számos további súlyos bűncselekmény
elkövetése alapján hozta meg.
Szentkirályszabadjai halotti anyakönyv. Lásd 16. lábjegyzetet. 22/1944. folyószám alatt.
A kórház működéséről lásd IV. fejezet, A szombathelyi 3. honvéd helyőrségi kórház című rész.
Katona Jenő kórisme: „lövési sérülés a bal combon”. Katona Jenő 7816. sz. kórtörténeti lapja a helyőrségi kórházban. Szombathely, 1944. 10. 30. HM HIM HL III. 7. M. kir. szombathelyi 3. honvéd
helyőrségi kórház 1930–1945. 119. doboz: Belgyógyászat 1944. Orvosi leletek E–G.
HM HIM HL III. 7. M. kir. szombathelyi 3. honvéd helyőrségi kórház. 7. segédkönyv. Betegfelvételi könyv. 1944. 02. 25-től 1945. 01. 05-ig. 483. o. 7816. folyószám.
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személyét nem tudjuk azonosítani. A sérült Braun László 1944. december 6-ig állt
kezelés alatt és szolgálatra képes állapotban került fogyatékba.32
A Szentkirályszabadján szintén krumplilopáson ért és ezért lövési sérülést elszenvedő bori munkaszolgálatos, Müller Miklós történetéről többet tudunk. Neve
két népbírósági perben is említésre került. Rezsneki Mihály népbírósági perében33 tanúvallomást tett többek között Klein József rákospalotai magántisztviselő
és Wimmer Alfréd budapesti kárpitos, mindketten volt bori munkaszolgálatosok.
Ők nem voltak szemtanúi Müller Miklós sebesülésének, az általuk elmondottakat
Müllertől hallották. Klein József eskü alatt vallotta, hogy Rezsneki combon lőtte a krumplilopáson ért Müllert.34 Wimmer szerint a szentkirályszabadjai tábor
körül „drótakadály volt35 és ezen a munkaszolgálatosok átmentek (sic!) krumplit
lopni és azt sütötték. Vádlott ’na, most végzek veled!’ rákiáltással belelőtt Müller
Miklósba.”36 A holokausztot túlélő Müller Miklós a tárgyaláson nem jelent meg,
viszont felolvasták a nyomozás során tett rövid tanúvallomását. Müller Miklós tanúvallomásában azonban nem tett semmilyen említést a történtekről.37 Rezsneki
Mihály sohasem ismerte el Klein József és Wimmer Alfréd állításait.38 A helyőrségi kórház betegfelvételi könyve azonban nem hagy kétséget arról, hogy Müller
Miklóst a lövési sérülést szenvedett három bori munkaszolgálatos társával együtt
szállították kórházba. Müller kórjelzése és a fogyatékba kerülésének dátuma
azonban nem került rögzítésre.39
Horváth József honvéd, volt bori keretlegény népbírósági perében 40 Noéh
György bori munkaszolgálatos, budapesti orvostanhallgató szemtanúként számolt be arról, hogy Horváth József rálőtt „Müller Miklós fodrász” bajtársára,
akinek „a combjába ment a golyó”.41 Az akkor éppen a Reptér-tábor gyengélkedőjén ápolt Noéh együtt betegeskedett Müllerrel. Innen azonban csak Müllert vitték tovább a helyőrségi kórházba. Horváth József kihallgatási jegyzőkönyvében
elismerte, hogy egyik este őrséget adott a Reptér-táborban és egy, neki nem engedelmeskedő munkaszolgálatosra rálőtt. A számára ismeretlen munkaszolgálatos
a kezén sérült meg. Egyben azt állította, hogy a krumplilopáson ért munkaszolgá-
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HM HIM HL III. 7. M. kir. szombathelyi 3. honvéd helyőrségi kórház. 7. segédkönyv. Betegfelvételi könyv. 1944. 02. 25-től 1945. 01. 05-ig. 483. o. 817. folyószám.
Rezsneki (Rezsneky) Mihály népbírósági pere. Nb. XVI. 1427/1945. BFL XXV.1.a 1427/1945.
V-102524.
Rezsneki (Rezsneky) Mihály népbírósági tárgyalási jegyzőkönyv. Budapest, 1946. 12. 23. Nytsz.:
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Müller Miklós tanúvallomása. Budapest, 1945. 06. 04. Nytsz.: nincs. BFL XXV. 1.a 1427/1945. 14. o.
Rezsneki (Rezsneky) Mihály népbírósági tárgyalási jegyzőkönyv. Budapest, 1946. 12. 23. Nytsz.:
Nb. XVI. 1427/1945/22. BFL XXV. 1.a 1427/1945. 51–52. o.
HM HIM HL III. 7. M. kir. szombathelyi 3. honvéd helyőrségi kórház. 7. segédkönyv. Betegfelvételi könyv. 1944. 02. 25-től 1945. 01. 05-ig. 483. o. 7818. folyószám.
Horváth József népbírósági pere. Nytsz.: 104.903/1947. ÁBTL 3.1.9. V-144390/B.
Noéh György tanúvallomása Horváth József népbírósági perében. Budapest, 1947. 11. 27. Nytsz.:
104.903/1947. ÁBTL 3.1.9. V-144390/B. 34–35. o.
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latost „Csicsák tizedes lőtte agyon”.42 (Csicsák nevű keretlegényt nem ismerünk,
minden bizonnyal itt Sisák György honvédról van szó.) A kézsérüléssel a helyőrségi kórházba került bori munkaszolgálatos azonban nem Müller Miklós, hanem
Friedmann Vilmos volt. Őt ugyancsak Braun Lászlóval (láblövés), Katona Jenővel (comblövés) és Müller Miklóssal (comblövés) együtt szállították a helyőrségi
kórházba. Friedmann Vilmos itt szinte napra pontosan egy hónapig állt kezelés
alatt és 1944. november 29-én került fogyatékba úgy, hogy további gyengélkedőn
történő kezelést írtak elő számára.43
A Reptér-táborban nem tudunk arról, hogy bori munkaszolgálatosokon kívül másokra is rálőttek volna krumplilopás miatt. Ez viszont jelezi, hogy a bori
munkaszolgálatosok az itt fogva tartott többi munkaszolgálatosnál is rosszabb
helyzetben voltak, és éhezésük csökkentése érdekében nagyobb kockázatot is vállaltak. Mutatja továbbá, hogy a bori keret a többi munkaszolgálatost őrző keretnél
durvább volt.

A Reptér-táborban meghaltak eltemetésének
lehetséges helyszínei
A Reptér-táborban meghalt Kersztenbaum Ignácz és hét bori munkaszolgálatos
bajtársának pontos halálozási adatai tehát 1944-ben bekerültek a szentkirályszabadjai halotti anyakönyvbe. A Magyar Zsidó Levéltárban és a Hadtörténeti
Levéltárban egyaránt őrzik az említettek adatait tartalmazó, egymással teljesen
megegyező, 1946-ban kelt „Szentkirályszabadján elhantoltak névjegyzékét”.44
A katonai sírok és temetők nyilvántartásba vételéről 1948-ban, Szentkirályszabadján kelt jelentésben viszont nem szerepel a nyolc bori munkaszolgálatos neve.45
Ugyanez a helyzet a 2013-ban összeállított országos felmérés adatai esetében is.46
A felsorolt dokumentumok egyike sem tartalmaz az eltemetés konkrét helyére
vonatkozó utalást. Mindezek alapján azonban úgy gondolom, hogy közös vagy
egyedi sírjaikat a Reptér-táborban, a szentkirályszabadjai temetők egyikében,
Szentkirályszabadja község területén vagy környékén kell keresni. (A Szentkirályszabadján meghalt bori munkaszolgálatosok lehetséges eltemetési helyeiről
lásd a 8. térképet).
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Horváth József kihallgatási jegyzőkönyve. Budapest, 1947. 11. 28. Nytsz.: 104.903/1947. ÁBTL 3. 1. 9.
V-144390/B. 58. o.
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Levéltár (MZSL) HJA XX-C-4. Áldozatlisták, 1945–46.; HM HIM HL VI. 37. Humanitárius iratok
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A Reptér-tábor, mint lehetséges temetkezési helyszín
A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti
Főosztály temetői kataszterlapjai között nem szerepel a Reptér-tábor temetői
vázlatrajza.47 Semmilyen írott forrást és adatközlőt nem találtam arra vonatkozóan, hogy 1942 májusa és 1944 decembere között a Reptér-táborban voltak-e
temetések, volt-e temető. Adatok hiányában kénytelen voltam a Reptér-tábor következő korszakának forrásait számbavenni. Bíztam ugyanis abban, hogy az ott
állomásozó katonák hovatartozásától függetlenül, a Reptér-tábor használatában
létezik valamilyen folytonosság, amely alapján visszamenőlegesen lehet információkhoz jutni.
A Reptér-tábort a munkaszolgálatos századok és az őket felügyelő keret 1944
karácsonyáig elhagyta, Szentkirályszabadja azonban továbbra is a visszavonuló
magyar és német katonaság fontos katonai bázisa maradt. A front hullámzása során Szentkirályszabadján és környékén intenzív és hosszan tartó harc bontakozott
ki. A szovjet csapatok 1945. március 23-án szabadították fel és egyben megszállták
a községet. A front eltávolodása után is nagyszámú szovjet katona maradt itt, és
elkezdődött a megszállt Reptér-tábor átalakítása. A szovjet Reptér-tábor katonavárosként működött, ahol a katonák és hozzátartozóik a környezettől elzártan élték
autonóm és önfenntartásra berendezkedett életüket. A táborra és lakóira a magyar
joghatóság nem terjedt ki, állam volt az államban, és a szovjet parancsnokság a
Reptér-tábor területén bármilyen átalakítást, építkezést szabadon megtehetett.
Lakótelep, óvoda, általános és középiskola épült és volt például mozitermük, kórházuk. Nem ismeretes azonban, hogy volt-e saját temetőjük, és ha volt, akkor hol
volt a tábor területén. A garnizont 1991-ben hagyták el a szovjet csapatok.48
A szovjet katonai bázison dolgozott 1955 és 1959 között a szentkirályszabadjai Pallag Józsefné született Ember Mária. Telefonon történt megkeresésemre a
72 éves Pallag Józsefné elmondta, hogy 14 évesen került egy szovjet katonacsaládhoz dajkának, majd a katonaváros mozijában dolgozott. A munkaviszonyának
ideje alatt a bázison többen is meghaltak, és közülük többek temetésén jelen volt.
A temetések azonban kivétel nélkül Veszprémben voltak, a város „középső részén
lévő” katonai temetőben.49 Ez egybecseng a hivatalos szovjet honlapon szereplő
információkkal, miszerint 1945 és 1956 után „szovjet családok elhunyt tagjait is
ide temettek”.50 Pallag Józsefné sohasem hallott arról, hogy bárkit is a bázis területén temettek volna el.51
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Heltai Zsuzsanna elektronikus levele. Budapest, 2014. 03. 31.
A volt Reptér-tábor területét Kovács Gézával gyalog és gépkocsival bejártam (2006. 06. 12.), de
síroknak, temetőnek nem találtuk nyomát.
Pallag Józsefné született Ember Mária telefoninterjú. 2013. 06. 22. A temető Veszprémben, az Ady
Endre utcának a városközponthoz közelebb eső részén volt. Néhány éve a temetőt felszámolták,
az exhumáltakat Veszprém József Attila úti temetőjének (Vámosi úti temetőnek) a katonaparcellájában helyezték el.
Советские воинские захоронения в Венгрии [Szovjet katonai sírok Magyarországon]. http://
szovjet-katona.ucoz.hu/publ/stati_na_vengerskom/veszprem/2-1-0-28 Utolsó letöltés 2013. 06. 22.
Lásd 49. lábjegyzetet.
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A Reptér-tábor környékén található temetők
A Reptér-tábor néhány kilométeres közelében három település, Szentkirályszabadja, Veszprém és Litér található. Lehetséges, hogy e települések temetőinek
valamelyikében temették el a Reptér-táborban meghalt bori munkaszolgálatosokat. Szentkirályszabadján izraelita, református és római katolikus temető is található52, Litéren az ottani katolikus temető a lehetséges temetési helyszín, míg
Veszprémben az izraelita temető lehetőségét szükséges megvizsgálni.

A szentkirályszabadjai és veszprémi izraelita temető
Szentkirályszabadja izraelita temetőjében 1996-ban a csonka sírkövekkel együtt
kilencvenhét sírkő állt, tömegsírnak nem volt nyoma, a temetőben lévő egyetlen
kripta pedig felirat nélküli volt. Sem levéltári forrásokban, sem halotti anyakönyvekben nem volt található a nyolc munkaszolgálatos temetésére vonatkozó semmilyen információ, sem 1944-ből, sem utólagos anyakönyvezés formájában.53
Egy korábbi, 1943-ból származó adat áll rendelkezésre Szentkirályszabadján meghalt közérdekű munkaszolgálatos eltemetéséről.54 1943. július 27-én a „romlott hús
fogyasztása miatt mérgezésben” meghalt 41 éves Reichmann Benőt ide temették el.55
Ez azt is jelenti, hogy legalább egy esetben temettek a helyi izraelita temetőbe Szentkirályszabadján meghalt zsidó munkaszolgálatost. 1944-ben egyébként már csak
négy izraelita vallású személy lakott Szentkirályszabadján, de az év során deportálták őket56; ezért kérdéses, hogy a későbbi időszakban történtek-e itt temetések.
A veszprémi izraelita temetőben sem temettek el munkaszolgálatost.57

A szentkirályszabadjai református temető
A két világháború között Szentkirályszabadján mintegy ezerhétszáz fő élt58,
többségében református vallásúak.59 A református temető közvetlenül az izraelita temető mellett található. A „Halotti és esketési anyakönyvek” tanúsága szerint
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A méreteiben jelentősen különböző három szentkirályszabadjai temetőt többször bejártam (2006.
06. 12., 2013. 06. 15., 2013. 09. 12.).
Márkus István: A szentkirályszabadjai izraelita temető sírfeliratai. I–II. kötet. Szakdolgozat. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola. Szombathely, Történelem Tanszék. Témavezető Szántó Imréné Dr. Balázs Edit. Szentkirályszabadja, 1996.
HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály adatbázisa. Hadisír nyilvántartó.
http://www.hadisir.hu/?bejegyzesek=adatlap&id=754811008460819944&p*=5&*=0 Utolsó letöltés
2014. 07. 03.
Márkus, i. m. II., 127. o.
Márkus, i. m.
Wittmann Zsuzsának, a Veszprémi Zsidó Hitközség vezetőjének elektronikus levele. Veszprém,
2013. 06. 19.
Veress D. Csaba idézi az 1941. 01. 31-i országos népszámlálás adatait. E szerint Szentkirályszabadján 1717 személy élt és 330 lakóházat számoltak össze. Veress D. Csaba: Szentkirályszabadja évszázadai. (Egy Balaton-felvidéki község története). Szentkirályszabadja, 1998, Szentkirályszabadjai
Község Önkormányzata. 275. o.
Veress D., i. m. 281. o.

110
1944-ben tíz főt, míg 1945-ben harmincöt főt temettek a református temetőbe.
A keresett személyek egyik halotti anyakönyvbe sem kerültek bejegyzésre.60
Szűcs László, a református egyházközség jelenlegi lelkésze nem tud arról, hogy
a temetőbe vagy a temető árkába munkaszolgálatosokat temettek el.61

A szentkirályszabadjai és litéri katolikus temető
A szentkirályszabadjai római katolikus temető is felmerül, mint lehetséges te
metési hely. A község római katolikus plébánosa, Krizsek Alajos által vezetett
Historia Domus62 viszonylag sokat foglalkozott a községbe hozott munkaszolgálatosokkal, azonban a keresett munkaszolgálatosokkal kapcsolatban nem tartalmaz információt.63
Veress D. Csaba a kutatásai során felhasznált levéltári és más forrásokban sem
talált a keresett személyek eltemetésére vonatkozó adatot. A Reptér-tábort számos alkalommal bejárta, de ezek alapján sem tud a munkaszolgálatosok eltemetési helyéről.64
Ajtós József László, Szentkirályszabadja esperes plébánosa kérésemre megnézte az 1944-es halotti anyakönyvet. A keresett személyek ebben sem találhatók.
Ajtós József László nem tud arról, hogy a katolikus temetőben tömegsír vagy
munkaszolgálatosok földi maradványait rejtő sír lenne.
A bori munkaszolgálatosok litéri katolikus temetőben történő eltemetéséről
sem áll rendelkezésre semmilyen dokumentum. Simon Tibor litéri helytörténész
nem tud arról, hogy a temetőben munkaszolgálatosokat temettek volna65, és
a község történetét feldolgozó írásban sincs ennek semmi nyoma.66

A további lehetséges helyszínek
A katonai sírok és temetők nyilvántartásba vételéről 1948-ban készült jelentés67
a keresett bori munkaszolgálatosokról nem szól ugyan, de számos más fontos információt tartalmaz. Megtudható belőle a második világháború alatt Szentkirály60
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A dokumentumokat Szűcs László, a Szentkirályszabadjai Református Egyházközség lelkésze nézte át kérésemre. Szentkirályszabadja Református Egyházközség, II. Halotti és esketési anyakönyv
1944. 01. 01.–1944. 12. 31. (megnyitva 1897-től); II. Halotti és esketési anyakönyv 1945. 01. 01.–1945.
11. 01.; I. Halotti és esketési anyakönyv 1945. 11. 01.–1945. 12. 31. (megnyitva 1734-től). A II. Halotti
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László elektronikus levele. Szentkirályszabadja, 2013. 03. 11.
Szűcs László elektronikus levele. Szentkirályszabadja, 2013. 04. 15.
Krizsek Alajos plébános 1918. és 1950. között vezette a szentkirályszabadjai Szent Istvánról nevezett római katolikus plébánia Historia Domus-át. Veress D., i. m., 274. o., 276. o., 289. o.
Veress D. Csaba (telefoninterjú, 2013. 02. 23.) és Ajtós József László római katolikus esperes plébános (telefoninterjú, 2013. 03. 21.) egybehangzó közlése.
Veress D. Csaba telefoninterjú, 2013. 02. 23.
Simon Tibor elektronikus levele. Litér, 2013. 10. 09.
Kispéter István: Litér történelmi kronológiája. Litér, 1992. 08. 03., Kézirat (Őrzési hely: Litéri
Helytörténeti Gyűjtemény).
Lásd a 45. lábjegyzetet.
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szabadján elhunyt hét „magyar katona”, tizenhat „német katona” és egy „csehszlovák katona” hozzávetőleges eltemetési helye. A magyar katonák a református
temetőben (egy fő), a „faluvégén” (egy fő), a „faluban, udvarokban” (két fő),
a „határban” (három fő), „megjelölés nélkül” „egyes sírban” nyugszanak, a többi
katona esetében is ugyanezek a megjelölések szerepelnek. Az eltemetés idejéről és
konkrétabb helyéről azonban nincsen információ.
A szentkirályszabadjai Borsos Gyuláné négy olyan helyszínt említett, ahol
emlékezete szerint 1942 és 1944 között katonákat, azonosítatlan és ismeretlen
férfiakat temettek el. Az egyik temetési helyszín a szentkirályszabadjai református temető árka. A másik a Veszprémből Szentkirályszabadjára vezető közút
(Veszprémi út) bal oldalán lévő ún. Kiserdő területe. Itt egy magyar katona sírja
volt, ahová Borsos Gyuláné gyerekként, másokkal együtt virágot szokott kivinni. A háború utáni években a katonát sikerült azonosítani, és a hozzátartozók a
holttestet exhumálták. Feltételezése szerint a temetések harmadik helye a Reptér-tábor területén lévő Péter-halma nevű dombon volt. A reptér nyugati oldalán,
a kifutópályájától körülbelül ötszáz méterre lévő és azzal párhuzamosan húzódó
sziklás terület található. A munkaszolgálatosok innen termelték ki a repülőtér
alapját képező követ. Borsos Gyuláné szerint itt óvóhely, Kovács Géza68 szerint
bunker épült a föld alatt. Az 1944 előtt épített földalatti óvóhely-bunkerben állítólag találtak emberi maradványokat. A katlanszerű és a műholdfelvételeken is
azonosítható69 széles mélyedés valóban alkalmas óvóhely-bunker építésére. A katlan déli oldalfalában emberi kéz alkotta bevágás látható.70
A Borsos Gyuláné által említett negyedik szóba jöhető eltemetési helyszín
a Reptér-táborhoz közeli ún. Rom-kút [Romkút] környéke. A repülőtér déli szélétől két kilométerre lévő terület a római kori villa maradványairól és kútjáról kapta
nevét. A kút vizét itatásra használták, majd pedig a Reptér-tábor építése és üzemeltetése során kapott fontos szerepet. A munkaszolgálatosok kézi lajtkocsival innen
hordták a Reptér-táborba a vizet. A Rom-kút meredek részén torlaszokat emeltek, amelyek hideg vizes fürdőként szolgáltak. (Ezért hívták „zsidófürdő”-nek is
a Rom-kutat.) A római kori villagazdaság nagyszabású, 1943-as feltárásában munkaszolgálatosok vettek részt. Mindez azért tűnt fontosnak, mivel Borsos Gyuláné
elmondása szerint ebben az időben a Reptér-táborban meghaltak közül többeket
a Rom-kút környékére temettek.71 A friss sírokat a saját szemével látta, amikor
a faluból a dombokon át édesapjához sietett a balatonfűzfői papírgyárba. Ő akkor arra gyanakodott, hogy az itt eltemetettek a reptéri építkezéseken dolgozó
munkások, politikai vagy büntetett előéletű foglyok lehettek.
A Rom-kutat és környékét Borsos Gyulánéval és Rainer Pállal, a veszprémi
Laczkó Dezső Múzeum régész-történészével, bejártam.72 Rainer Pál készítette el
a Szentkirályszabadja és Veszprém polgári repülőterének szabályozási tervéhez
68
69
70
71
72

Kovács Géza telefoninterjú. 2013. 03. 27.
http://www.belfoldiutazas.hu/english/map/szentkiralyszabadja Utolsó letöltés: 2014. 07. 01.
A területet Kovács Gézával bejártam, de sírhelyre utaló jelet nem találtunk. 2006. 06. 12.
Borsos Gyuláné személyes közlés. Szentkirályszabadja, 2013. 06. 15.
A bejárás időpontja 2013. 06. 15. Szeretném megköszönni Borsos Gyulánénak és Rainer Pálnak
a közös bejárást!
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szükséges régészeti hatástanulmányt.73 Ő a Reptér-tábor és a Rom-kút 2007-es
bejárása során nem talált sírokra, temetőre utaló nyomokat. A 2013-as közös
bejárásunk során egyértelműen azonosítottuk a római villagazdaság néhány
épületének maradványait, a Rom-kútnál lévő tavat. Borsos Gyuláné a helyszínen megerősítette, hogy jól emlékszik a közvetlenül a Rom-kút mellé temetett
körülbelül öt sírhant nélküli sírra, azonban – mivel az általa már rég nem látott
környezetben tisztábban tudott visszaemlékezni a közel hetven évvel ezelőtt történtekre – a helyszínen korrigálta korábbi szavait, miszerint a „a sírok már a
szovjet időkben keletkeztek”.74
A Szentkirályszabadján szabályosan anyakönyvezett nyolc bori zsidó munkaszolgálatosnak végül nem sikerült megtalálni a sírhelyét, és a falu emlékezetében
sem maradt fenn semmilyen nyomuk.
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Rainer Pál: Kulturális Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti szakterületi rész. Szentkirályszabadja és Veszprém (Veszprém megye). Készült: Szentkirályszabadja és Veszprém polgári repülőterének szabályozási tervéhez. Veszprém, 2007. április–május. Laczkó Dezső Múzeum.
Borsos Gyuláné személyes közlés. Szentkirályszabadja, Rom-kút, 2013. 06. 15.
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A szentkirályszabadjai Reptér-tábor kiürítése 1944. október végén megkezdődött.2 Az itt dolgozó zsidó munkaszolgálatos századokat3 Győrön át Mosonmagyaróvárra irányították és átadták őket a németeknek. A hat bori zsidó munkaszolgálatos századot az ausztriai Zurndorfban (Zurány) bevagonírozták és német
koncentrációs táborokba szállították. A bori kisegyháztagokból álló századot 1944
karácsonyán Szombathelyre irányították, míg ugyanebben az időszakban egy nazarénusokból4 és politikai elítéltekből álló munkaszolgálatos századot Sopronba
kísértek.5 A szentkirályszabadjai Reptér-táborban novemberig maradtak a beteg
munkaszolgálatosok, aztán őket is elszállították.
A bori zsidó munkaszolgálatosok egészségi állapotáról, vagy sokkal inkább betegségeikről, kórrajzukról nem állnak rendelkezésre dokumentált, nevesíthető és
számszerűsíthető adatok, mint ahogyan a többi szentkirályszabadjai munkaszolgálatosról sem. Mégis egyértelmű, hogy 1944 októbere és decembere között az itt
fogvatartott munkaszolgálatosok közül messze a bori maradék volt a legrosszabb
egészségi állapotban.6 Ebből eredően az is valószínűsíthető, hogy a bori zsidó
munkaszolgálatosok századaiból került ki a legtöbb beteg, közülük vitték a legtöbb személyt kórházba, és közülük haltak meg a legtöbben.7

A lehetséges befogadó kórházak
A Reptér-táborban voltak katonaorvosok, zsidó munkaszolgálatos orvosok és volt
egészségügyi barakk (gyengélkedő). A Reptér-táborba betegen érkezőket, az itt
megbetegedetteket és egyben a súlyos betegségben szenvedőket először a Reptér-tábor gyengélkedőjén kezelték. A Reptér-táborban elhunytak közül nyolc fő
halálát anyakönyvezték (lásd erről részletesen a III. A bori maradék Szentkirályszabadján című fejezetet). A Reptér-táborban kezelhetetlen vagy súlyos betegségben szenvedőket katonai kórházba szállították.
1

2

3

4

5
6
7

A fejezetcímhez tartozó lábjegyzet.
A tanulmány első változata megjelent: Csapody Tamás: Bori zsidó munkaszolgálatosok Szombathelyen és környékén. Vasi Szemle, LXVII./3., 2013. 278–321. o.
Veress D. Csaba: Szentkirályszabadja évszázadai (Egy Balaton-felvidéki község története). Szentkirályszabadja, 1998, Szentkirályszabadjai Község Önkormányzata, 283. o. Lásd a III. fejezet, A bori
maradék Szentkirályszabadján című részt.
Karsai Elek (Szerk.): „Fegyvertelen álltak az aknamezőkön…” Dokumentumok a munkaszolgálat
történetéhez Magyarországon 1939–1945. II. kötet. Budapest, 1962, A Magyar Izraeliták Országos
Képviselete Kiadása. 769–779. o.; Szita Szabolcs: Összesítés a munkaszolgálatos alakulatok hadrendi számáról, mozgásáról, állományi összetételéről és felállítási helyéről 1944 –1945. In: Holocaust
Füzetek, 5, Budapest, 1996. Magyar Auschwitz Alapítvány–Holocaust Dokumentációs Központ.
79–91. o.
Hevesi János: „…Ki az Isten népe?” Ifjúkorom évei a bevonulástól hadifogságom végéig. Baja, 2000. Szerzői kiadás, 17. Mindezt Hevesi János személyes találkozásunk során megerősítette.
Baja, 2006. 01. 17.
Várnai [Worstein] Olivér személyes közlése. Budapest, 2006. 03. 17. Mindezt megerősítette Seres
[Stein] Marcell. Seres Marcell, telefoninterjú. 2006. 03. 29.
Lásd III. fejezet, A bori maradék a Reptér-táborban című részt.
Csapody, i. m., 187–212. o.
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Bori visszaemlékezésekből tudjuk, hogy a Reptér-táborból a betegeket Szombathelyre szállították. A front bármilyen gyorsan közeledett is, és ezért bármennyire
indokolt volt is a betegek minél nyugatabbra szállítása, feltételezhető, hogy a közeli
veszprémi katonai kórházat is igénybe vették, erre vonatkozó forrás azonban nem
maradt fenn, mivel a budapesti Hadtörténeti Levéltárban nem lelhető fel a vesz
prémi katonai kórház iratanyaga. Csak az 1944 októberében Veszprémbe települt
besztercei csapatkórház dokumentációja8 hozzáférhető. Ennek a kórháznak a betegfelvételi jegyzőkönyve szerint 1944. november 1-jén kezdték meg Veszprémben
a betegek felvételét.9 A kórház számos további dokumentumának10 megvizsgálása
után megállapítható, hogy a Reptér-táborból munkaszolgálatos nem került ide.11
Szombathelyen két jelentős katonai kórház működött, a szombathelyi 3. honvéd helyőrségi kórház és a szombathelyi 523. hadikórház. A budapesti Hadtörténeti Levéltárban mindkettőnek fellelhető a terjedelmes iratanyaga. A dokumentumokból megállapítható, hogy 1944. december 15-ig senkit nem vittek a
Reptér-táborból az 523. hadikórházba, és utána is mindössze hat beteg katona
került a Reptér-táborból ide.12 Az1944. október–január közötti időszakban pedig
összesen kilenc munkaszolgálatost kezeltek a kórházban, de ezek egyikét sem a
Reptér-táborban tartották korábban fogva.13 Mindezek alapján és a kórház további dokumentumainak14 átnézése után egyértelműen megállapítható, hogy a
Reptér-tábor betegei esetében az 523. hadikórház nem volt befogadó kórház,
a Reptér-táborból munkaszolgálatos nem került ide.

A szombathelyi 3. honvéd helyőrségi kórház
A M. kir. szombathelyi 3. honvéd helyőrségi kórház (továbbiakban: helyőrségi
kórház) betegfelvételi könyvének első átnézése során is egyértelműen látható
volt, hogy a vizsgált időszakban számos munkaszolgálatos érkezett a szentkirály8
9
10

11

12

13
14

M. kir. besztercei csapatkórház 1940–1945. (A 9. helyőrségi kórház egyik csapatkórháza). HM HIM
HL III. 20.
Betegfelvételi (betegnövedéki) jegyzőkönyv 1940–1944. HM HIM HL III. 20. 3. sz. doboz. Betegfelvételi (betegnövedéki) jegyzőkönyv 1944. 04.–1945. 10. HM HIM HL III. 20. 4. sz. doboz.
Kórtörténeti lapok névmutatója 1941–1945. HM HIM HL III. 20. M. kir. besztercei honvéd csapatkórház. 8. sz. doboz. Haláleset-felvétel. HM HIM HL III. 20/2. M. kir. besztercei honvéd csapatkórház. 8. sz. doboz.
A vizsgált időszakban egyetlenegy zsidó munkaszolgálatos halt meg a már Veszprémbe települt
besztercei csapatkórházban, a bori listákon nem szereplő, hanem valószínűleg Komáromban állomásozó és a 101./334. kmsz. század kötelékébe tartozó Winternitz Imre. M. kir. besztercei honvéd
csapatkórház parancsnokság 1944. sgt. 103–1524. HM HIM HL III. 20/2. M. kir. besztercei honvéd
csapatkórház. 8. sz. doboz.
Betegnövedéki könyv (növedéki napló) 1944. 01. 01.–1944. 11. 04. HM HIM HL III. 100. M. kir. 523.
hadikórház. 4. sz. doboz. Betegnövedéki könyv (növedéki jegyzőköny) 1944. 11. 08.–1945. 03. 26.
HM HIM HL III. 100. M. kir. 523. hadikórház. 5. sz. doboz.
Betegnévjegyzékek (Névjegyzék). A fogyatékba került harctéri sebesültek (sic!) és betegekről. HM
HIM HL III. 100. M. kir. 523. hadikórház betegjegyzéke 1942–1944. 2. sz. doboz.
Betűsoros névmutató 1943–1945. 8. sz doboz; Betűsoros névmutató 1944–1945. 9. sz. doboz. Szolgálatképesen kibocsátottak betűsoros mutatója. HM HIM HL III. 100. M. kir. 523. hadikórház
1938–1945.
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szabadjai Reptér-táborból. A betegfelvételi könyv alapos elemzése és a további
kórházi dokumentumok tanulmányozása során pedig sok minden megtudható
volt a kórházba került bori munkaszolgálatosokról.
A helyőrségi kórház 1942. és 1945. közötti iratanyaga hetvenhét dobozban őrzött, több ezer oldalt és további tíz kötetet tesz ki. A témánk szempontjából releváns iratanyag15 sokféle típusú dokumentumot tartalmaz (például orvosi leletek,
halottvizsgálati bizonyítványok, parancskivonatok), amelyeket különböző módon
iktattak-vezettek (például formanyomtatvány-típusok, kézírásos anyagok, rövidítés-használat). Összességében bármilyen nagy terjedelmű is az anyag, mégis
hiányos (például hiába tudjuk meg az egyik könyvből, hogy ki, mikor halt meg,
az elhunyt halottvizsgálati bizonyítványa nincs meg, vagy ha igen, akkor az nincs
kitöltve). Az így gyűjtött adatok mégis számosak és sokatmondók, de nem egységesek, és több esetben nem teszik lehetővé az egyértelmű azonosítást (például
számos esetben csak valószínűsíteni tudom a bori munkaszolgálatos személyét).
A kórházi adatokat összevetettem a bori történet kutatása kapcsán összegyűjtött
forrásokkal (például veszteséglistákkal, adatbázisokkal, naplófeljegyzésekkel).
Mindezek nyomán lehetséges egy hiányos, de mégis átfogó képet adni a Reptér-táborból a helyőrségi kórházba került bori munkaszolgálatosokról.
A helyőrségi kórház Szombathelyen a Faludi Ferenc Gimnázium épületében
működött.16 (Szombathely térképét lásd a 9. térképen.) A háború után az épület
szovjet katonai kórházként funkcionált egészen 1958-ig, míg ma felsőoktatási
célokat szolgál.17 A helyőrségi kórház parancsnoki beosztását 1944-ben Dr. Bánfalvi Tivadar orvos alezredes látta el, a beteg munkaszolgálatosok esetében a
leggyakoribb felvételi osztálynak, a belgyógyászatnak az osztályvezető főorvosa
pedig Dr. Toronyi Ottó18 orvos százados volt. A helyőrségi kórház különböző
osztályaira 1944. október 15. és 1945. január 5. között a szentkirályszabadjai Reptér-táborból összesen nyolcvanegy beteg került. Közöttük találunk két honvédot
és – egy értelmezhetetlen bejegyzés szerint – egy „mu. honv.”-ot, azaz munkaszolgálatos honvédot. A kórházba került hetvennyolc munkaszolgálatos rendfokozatának jelölésére azonban hatféle rövidítést használtak.19 A sokféle rövidítés
önmagában véve nem jelentene problémát, ha a kórház következetesen használta volna ezeket. Ez azonban nem így történt. Így nem lehet egyértelműen
megállapítani, hogy a beteglistán szereplő „msz.” [munkaszolgálatos] és „kmsz.”
[közérdekű munkaszolgálatos] személy zsidó vagy nem zsidó munkaszolgálatos
századból került-e kórházba. Teljes egyértelműségről kizárólag a „musz. ’zs.’”
15
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A témánk szempontjából releváns iratanyag huszonegy dobozból és négy könyvből áll.
A Faludi Ferenc Gimnázium, majd pedig a Helyőrségi Kórház a Székely Ferenc utca és Horthy
Miklós tér sarkán lévő épületben volt.
Az épületben ma a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja működik. Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
Dr. Toronyi Ottóra, mint a munkaszolgálatos édesapját segítő orvosra emlékezik Vámosi András
filmrendező. Vámosi András: Gondolatok Tatáról. In: Hitközségi Híradó, VIII/ 06–07., 2010, 7. http://
kehreg.files.wordpress.com/2010/07/hitkozsegihirado2010junjul.pdf Utolsó letöltés: 2013. 05. 14.
Ezek a következők: „msz”, „musz”, „musz ‚zs’”, „kmsz”, „kmsz ‚zs’”, „zs”. A rövidítések magyarázatát lásd a főszövegben.
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[munkaszolgálatos zsidó], a „kmsz. ’zs.’” [közérdekű munkaszolgálatos zsidó] és
a „zs.” [zsidó] munkaszolgálatosok esetében beszélhetünk. A hetvennyolc munkaszolgálatos közül hárman bizonyíthatóan a bori Jehova Tanú munkaszolgálatos
századból kerültek ki. További nyolc „msz.” rövidítéssel jelölt munkaszolgálatos
esetében feltételezhető, hogy nem zsidó munkaszolgálatos századból kerültek
a kórházba. A szentkirályszabadjai Reptér-táborból tehát ebben az időszakban
minden bizonnyal összesen hatvanhét zsidó munkaszolgálatos került a helyőrségi kórházba.
A hatvanhét zsidó munkaszolgálatost név szerint próbáltam azonosítani a mellékletben megnevezett névlisták alapján. Így huszonkilenc főt sikerült egyértelműen bori munkaszolgálatosként azonosítani. (A hatvanhét fő 43 százaléka).
A hatvanhét fő között azonban a bori munkaszolgálatosok száma ennél minden bizonnyal jóval magasabb volt. Ezt támasztja alá a bori maradéknak a Reptér-táborban fogvatartott munkaszolgálatosok közötti magas arányszáma, a bori
munkaszolgálatosok mentális és fizikai állapota, a kórházba kerülés időpontjai
és a kórházba kerüléskor meghatározott kórrajzi adatok. Utóbbi vonatkozásban
megállapítható, hogy a helyőrségi kórházba kerültek között gyakran előfordult
a legyengült állapotra vonatkozó kórjelzés. A hatvanhét fő közül harmincnégy fő
esetében került a név mellé az a kórjelzés, hogy „testi gyengeség” vagy „nagyfokú testi gyengeség” vagy „általános testi leromlás”. A bizonyíthatóan bori
munkaszolgálatosok csoportjában az ilyen kórjelzéssel kórházba kerültek száma tizenegy fő. A bori munkaszolgálatosok esetében három fő mellett maradt
üresen a kórjelzés, pedig ők mind a hárman meghaltak. Mindezeket figyelembe
véve azt feltételezem, hogy a Reptér-táborból 1944. október 15. és 1945. január
5. között a helyőrségi kórházba került hatvanhét zsidó munkaszolgálatos között
valószínűleg további huszonöt fő volt bori munkaszolgálatos (37 százalék; továbbiakban: valószínűleg bori munkaszolgálatosok). A biztosan bori és valószínűleg
bori munkaszolgálatosok összlétszáma ötvennégy fő. Vagyis az 1944. október 16.
és 1945. január 5. között a helyőrségi kórházba került hatvanhét zsidó munkaszolgálatos közül a boriak és valószínűleg boriak létszámaránya 81 százalékos volt.
Elképzelhető, hogy mindezeken túl a hatvanhét fő és a nyolc „msz.” rövidítéssel
jelölt munkaszolgálatos között további bori munkaszolgálatosok is voltak. Az is
lehetséges, hogy a hatvanhét fő és a nyolc fő között majdnem mindenki bori munkaszolgálatos volt, és így összlétszámuk hetven fő körüli lehetett.

A szombathelyi 3. helyőrségi kórházban ápolt
munkaszolgálatosok
Klein Dezső bori munkaszolgálatos visszaemlékezése
A zsidó munkaszolgálatosok szentkirályszabadjai és szombathelyi történetének
fontos forrása Klein Dezső bori munkaszolgálatos, a későbbi izraeli ortodox
rabbi visszaemlékezése. A visszaemlékezés létéről és szentkirályszabadjai–szombathelyi vonatkozásairól elsőként a szintén bori túlélő és szintén Palesztinába ki-
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vándorolt Juda Deutsch könyve alapján tudunk.20 A részleteiben azonban eddig
ismeretlen, héber nyelvű visszaemlékezést sikerült elkérni Klein Dezső rokonaitól, a vonatkozó részeket pedig lefordíttatni.21
Klein Dezső visszaemlékezésében beszámolt arról, hogy a bori maradékot két
csoportban indították el Szentkirályszabadjáról. (Cáfolva ezzel a Radnóti-kánon
azon megállapítását, hogy az innen induló és Zurndorfba tartó menet egy menetből állt.22) Klein azt írta, hogy „Amikor az utolsó csoport is elhagyta a tábort
Németország felé az alávaló parancsnokokkal együtt, összesen nyolcvan ember
maradt a táborban – mindannyian fertőző betegek voltunk, még a járáshoz sem
volt elég erőnk – kaptunk egy új parancsnokot, főhadnagyi rangban. Ő, amikor
belépett hozzánk, hogy bemutatkozzon, így kezdte: ‚a gonosz, aljas Marányi elment innen, és hallottam, hogy mit művelt veletek az alatt az idő alatt, amíg itt
volt. Tudjátok meg, hogy én lettem a parancsnokotok, és minden erőmmel azon
leszek, hogy javítsak helyzeteteken, mert részvétet érzek a rengeteg szenvedésetek láttán’. [...] A legsúlyosabb betegeket Szombathelyre küldték kórházba...”.23
A beteg Klein 1944. „november végéig” maradt a Reptér-táborban, majd „néhány”
beteg társával együtt – katonai kíséret mellett, celldömölki átszállással – vonattal
vitték a helyőrségi kórházba. Itt, „a katonai kórházban fenntartottak egy külön
osztályt azoknak a zsidóknak, akikre fegyveres őrök vigyáztak. A bori munkatáborból kb. hatvanan voltunk ott. Az orvosok általában elég jól bántak velünk, sőt
még diétázhatott is az, akinek szüksége volt rá.”24
Klein Dezső szerepel a helyőrségi kórház betegkönyvében. Valóban 1944 „november végén”, november 26-án került felvételre, és valóban súlyos állapotban,
azaz „nagyfokú testi legyengülés, bélhurut” kórjelzéssel vették fel. Itt ápolták
egészen 1945. január 1-jéig, és szolgálatra képes állapotban hagyta el a kórházat.25
Klein Dezsőtől tehát tudjuk, hogy a Reptér-táborban volt orvos, orvosi vizsgálat és volt kórház-barakk. A Reptér-tábort a második csoport 1944. november
3-án hagyta el, ekkor tehát a táborban a fertőző betegek száma összesen nyolcvan
fő volt. A szövegből nem derül ki egyértelműen, de a szövegkörnyezet azt valószínűsíti, hogy ők mind bori munkaszolgálatosok voltak. Közülük a legsúlyosabb
betegek a helyőrségi kórházba kerültek. Ők voltak többségben. A többi beteg viszont – emberséges parancsnok irányítása alatt, emberségesebb ellátás mellett – a
Reptér-táborban maradt. Ők, néhányan, 1944. november 26-a környékén kerültek
csak a helyőrségi kórházba. Így a helyőrségi kórházba került bori munkaszolgála20
21
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Deutsch, Juda: Bor. Rabszolgavásár a második világháborúban. Netanya, 2000. Szerzői kiadás.
77–78. o. 61. jegyzet, 124. o.
Klein, David Ben-Cion (Klein Dezső): „...hirdetjük a Te dicséretedet!” (visszaemlékezése héber
nyelven). Yesodot Halashon (Izrael) 1992, Szerzői kiadás. Összesen 19 szkennelt oldalt kaptam
kézhez (2012. 04. 07.). A tanulmányban felhasznált oldalakat (12–18.) héberről magyarra fordította
Szilágyi Erzsébet hébertanár, műfordító.
Csapody Tamás: Bori munkaszolgálatosok. Fejezetek a bori munkaszolgálat történetéből. Budapest,
2011, Vince Kiadó. 222–225. o.
Klein, i. m., 13. o.
Uo. 14.
HM HIM HL III. 7. M. kir. szombathelyi 3. honvéd helyőrségi kórház 1930–1945. 7. betegfelvételi
könyv 1944–1945. 9304. folyószám alatt.
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tosok összlétszáma – Klein szerint – körülbelül hatvan fő volt. (Nem tudjuk, hogy
mi történt a többi körülbelül húsz, fertőző betegségben szenvedő, feltehetőleg
bori munkaszolgálatossal.)

A kórházban ápolt bori munkaszolgálatosok száma
Klein Dezső tudomása szerint tehát a bori munkaszolgálatosok két időpontban
(1944. november elején és 1944. november végén) és két csoportban kerültek a
helyőrségi kórházba. A kórházi dokumentáció szerint azonban összesen hat időpontban kerültek bori vagy általam valószínűsítetten bori munkaszolgálatosok
a helyőrségi kórházba. Először még 1944. október 30-án, lőtt sérülésekkel négy
fő, majd 1944. november 4-én tizenhárom fő. Novemberben még további négy
időpontban (november 10.: huszonkilenc fő; november 16.: két fő; november 21.:
két fő és november 26.: három fő). 1944 decemberében és 1945 januárjában senki
nem került a helyőrségi kórházba.
Mindez összhangban van eddigi tudásunkkal. Tudjuk ugyanis, hogy a Baja és
Mohács felől érkező bori zsidó munkaszolgálatosok közül a betegeket a szentkirályszabadjai Reptér-táborban kezelték, illetőleg a súlyos betegek itt haltak meg.
A lövési sérüléseket szenvedett bori munkaszolgálatosokat először szintén itt kezelték, majd 1944. október 30-án négyüket átszállították a helyőrségi kórházba.
(Az ötödik meglőtt bori munkaszolgálatos Szentkirályszabadján belehalt sérüléseibe). A bori maradék első három századát október 30-án, míg a második három századot november 3-án indították el Győr–Abda–Hegyeshalom–Zurndorf
irányába. A menetképtelen, beteg bori és valószínűleg bori munkaszolgálatosokat
közvetlenül ez után, azaz november 4-én vitték a helyőrségi kórházba (tizenhárom
fő). A legnagyobb számú bori és valószínűleg bori munkaszolgálatos beteg azonban hat nappal később, november 10-én érkezett a kórházba (huszonkilenc fő).
Ezt követően még három időpontban, összesen hét főt vittek ide kórházba. (Egy
fő esetében nem tudjuk a kórházba kerülés időpontját.)
Az ötvennégy fő közül a helyőrségi kórházban összesen tizennyolcan, míg egy
másik szombathelyi katonai intézményben legalább ketten haltak meg (összesen
húsz fő, 37 százalék).

Füredi József, Gergely János, Soltész Pál és Schiff Imre
bori munkaszolgálatosok
A helyőrségi kórházba került Gergely János, Füredi József és Soltész Pál bori
zsidó munkaszolgálatos. Munkaszolgálatuk és szombathelyi haláluk viszonylag
jól dokumentálható, köszönhetően a hozzátartozók által megőrzött és rendelkezésemre bocsátott dokumentumoknak.26

26

Szeretnék köszönetet mondani a hozzátartozóknak, így Füredi József fiának, ifj. Füredi Józsefnek,
Gergely János lányának, dr. Dési Illésné született Gergely Anikónak, és Soltész Pál lányának,
Gőbölös Ottóné született Soltész Évának.
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Gergely János banktisztviselő és Füredi József cipész kisiparos fennmaradt
tábori levelezőlapjai alapján megállapítható, hogy ugyanabba a bori táborba, a
Vorarlberg altáborba vitték őket 1944 júliusában. A tábor parancsnoka 1943 novemberétől Juhász Pál főhadnagy volt,27 akinek az aláírása a tábori levelezőlapokon egyértelműen azonosítható. Gergely Jánosról más tábori levelezőlapjai alapján azt is tudjuk, hogy Bor előtt Szentkirályszabadján volt munkaszolgálatos, és
közvetlenül Vácról vitték Borba. Minden bizonnyal Füredi József is ezt az utat
járta meg Vácról a Vorarlberg altáborig.
Gergely János a helyőrségi kórházból 1944. november 10-én, a kórházba való
felvételének napján írt levelezőlapot feleségének. A nem ellenőrzött és még aznap, Szombathelyen feladott lapon beszámolt állapotáról és helyzetéről. A megmaradt, távirati stílusban, néha a mondatvégi pontok elhagyásával, gondolatjelekkel szabdalt levelezőlapján azt írta, hogy „Sok szenvedés után, de ugyanannyi
reménnyel [...] kerültem be a helyőrségi kórházba. Itt talán hamarosan rendbe
jövök – Sajnos minden felszerelés nélkül, pénz nélkül állok, sok mindenem hiányzik a létfenntartáshoz – Bár itt igazán csak jó emberekkel találkoztam... [...]
– A betegségem általános legyengülés és bélhurut [olvashatatlan] – egyik sem
veszélyes – itt a kórházban gondoskodnak rólunk – van elég eledelem ahhoz,
hogy a 67 [?] kilogrammos testsúlyom valahogy feljavuljon. [...] Talán lehet majd
csomagot is küldeni.”28 Nem tudunk sorsának további alakulásáról, viszont alig
két hónap múlva a kórházban meghalt. A halottvizsgálati könyvben neve mellé nem írtak kórjelzést, a halottvizsgálati bizonyítványa pedig nincs meg. Az
1945-ös „katonai halotti nyilvántartó” szerint „általános testi gyengeség” és „bélhurut”29, míg a hadifogoly-adatbázisban „szívbénulás30 megnevezés szerepel a
halál okaként.
Gergely János lányának, Gergely Anikónak közlése szerint, a család megbízásából egyik jó barátjuk 1945-ben elment érdeklődni Szombathelyre. Visszatérve a
jó barát nem számolt be mindenről Gergely János feleségének. Több évtizeddel
később mondta csak el Gergely János lányának, hogy „nem akar sebeket feltépni [...] de az ottani forrásai szerint valószínűleg nem igaz, amit a halotti bizonyítványba írtak, hanem apádat agyonlőtték, másokkal együtt.”31 Gergely Anikó
mindehhez hozzátette: nem lehet tudni, hogy mindebből mi igaz, erre vonatkozó
27
28

29

30

31

Juhász Pál főhadnagy kihallgatási jegyzőkönyve. Budapest, 1946. 11. 26. Nytsz.: 1946. Nü. 13283.
BFL XXV.1.a 4948/1946. Nb. Juhász Pál. 82. o.
Gergely János levelezőlapja feltehetőleg Gergely Jánosnénak Budapestre (olvashatatlan címzés).
Szombathely, III. sz. Helyőrségi kórház Belgyógyászat. 1944. 11. 10. (Feladás: Szombathely, 1944. 11.
10.) Autográf ceruzaírással (nehezen olvasható), autográf keresztnév aláírással. Szkennelt formában láttam. Kézhezvéve: 2012. 10. 29.
A katonai halotti nyilvántartó által, 1945-ben kiállított halotti bizonyítvány ceruzaírással írt, betű
szerinti másolata. A másolatot Gergely György készítette Budapesten, 1945. 05. 30-án. A másolaton
az szerepel, hogy Gergely János 1945. 01. 05-én reggel 5 órakor halt meg. Forrás: Dési Illésné született Gergely Anikó. Kézhez véve szkennelt formában: Budapest, 2012. 10. 29.
IQSYS–HM HIM Központi Irattár és Hadsírgondozó Iroda II. világháborús nyilvántartásai. Hadifogolyadatbázis. Személyes adatok. Gergely János. http://www.hadifogoly.hu/web/hadifogoly/
searchdetails?table=T&id=38536 Utolsó letöltés 2013. 03. 04.
Gergely Anikó elektronikus levele Csapody Tamásnak. Budapest, 2012. 10. 30.
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dokumentum nem áll rendelkezésre. A forrásokból azt azonban tudjuk, hogy
Gergely Jánost Szombathelyen temették el, és halálának utólagos anyakönyvezése
1958. december 30-án Szombathelyen megtörtént.32
A római katolikus vallású, tehát kikeresztelkedett Füredi József 1944. november 10-én „nagyfokú testi gyengeség, szervi szívbaj, keringési zavar” kórjelzéssel
került a helyőrségi kórházba. Két hét múlva ő is itt halt meg.33 A halottvizsgálati
bizonyítványa szerint szívbénulásban halt meg a „II. bel. [belgyógyász] betegosztályon” 1944. november 24-én 10 óra 35 perckor.34 A Honvédelmi Minisztérium
hadifogoly-adatbázisának nyilvántartása szerint Szombathelyen temették el.35
Füredi József fiának, ifj. Füredi Józsefnek a közlése szerint édesapja 1944 novemberében levélben közölte a családjával, hogy „vérhasban szenved”. Füredi
József felesége Budapestről vonattal elutazott Szombathelyre, és gyógyszereket,
valamint csokoládét vitt magával. „Férjével azonban már csak a temetőben találkozott.”36 Füredi Józsefné felkereste férje sírját a szombathelyi Szentmártoni
temetőben, majd visszautazott Budapestre. Ifj. Füredi József közlése szerint édesanyja a budapesti ostromgyűrű bezáródása előtt, az „utolsó vonattal” érkezett
meg Budapestre.37 Ebben az esetben a szombathelyi útra 1944 decemberében került sor, és Füredi Józsefné december 24-e, a budapesti ostromgyűrű bezáródása
előtt érkezett vissza.
Füredi József két tárgyból álló hagyatékát Budapestre címezve, postán adták
fel a Szentkirályszabadján 1944. december 2-án kelt átadási dokumentum szerint.38 A dokumentumban is számszerűsített két hagyatéki tárgy mind a mai
napig megvan. Az egyik Füredi József keresztlevele, a másik a Bibliája (Új Testamentum). A család által ereklyeként őrzött utóbbi tárgy első és utolsó oldalára
írta Füredi József a hozzátartozóinak szóló üzenetét, egyben szellemi-lelki végrendeletét.39
A hagyatéki tárgyak átadásáról rendelkező és a Reptér-táborban 1944. november 30-án kiállított ún. szolgálati jegy azonban további fontos információk forrásaként is szolgál. Ennek alapján megállapítható, hogy Füredi József és nyilván
számos kórházba került munkaszolgálatos társa, „a volt 105./510-es század” kö32
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VML V–446/a/1025 1958–1959. évi halotti anyakönyv. 744. folyószám alatt. Szombathely, 1958. 10. 08.
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Ifj. Füredi József közlése. Elektronikus posta, Budapest, 2012. 09. 24.
Uo.
Szolgálati jegy. Szentkirályszabadja, 1944. 12. 02. Nytsz.: 608/1944. Fénykép formájában kézhez
véve: 2013. 03. 05.
Az Újszövetség első oldalán álló, pontok és vesszők nélküli szöveg: „Budapest Rákóczi u 36. Az Úr
Jézus nevében kérem ezen címen értesítse feleségem és gyermekem ez a kérése egy sokat szenvedett keresztény apának. Jézus legyen velünk.” (Lásd a 4. 2 fényfépet.) A Biblia utolsó oldalán pedig
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telékébe tartozott, amely Szentkirályszabadján a Magyar királyi VI/3. közérdekű
munkaszolgálatos század alárendeltségébe került.40
A helyőrségi kórházba került Soltész Pál bori zsidó munkaszolgálatos is. Ő a
Budapesten megjelenő Újság című napilapnál tisztviselőként dolgozott, majd különböző helyeken, 1942. október 29-től volt munkaszolgálatos, végül pedig Borba,
az Innsbruck altáborba vitték.41 Felesége, Soltész Pálné született Klein Veronika
1949-ben kelt holttányilvánítási kérelmében az áll, hogy férje Borból 1944 őszén
került a helyőrségi kórház 27. számú belgyógyászati pavilonjába. Innen „1944.
december 15. dátummal írta az utolsó lapot, azóta semmi hír róla”.42 Soltész Pálné
kérelmét lásd a 4. 9 képen. A lap sajnos már nincs meg, a család pedig hiába érdeklődött a kórháznál és a Vöröskeresztnél, sehonnan nem kapott választ.43
A kórházi dokumentációból tudjuk, hogy Soltész Pál a Reptér-táborból „testi
gyengeség” kórjelzéssel került a helyőrségi kórházba 1944. november 10-én. Itt
ápolták egészen 1945. január 6-áig, majd két hét gyengélkedőn történő kezelést
írtak elő részére, és elbocsátották. Ugyanezen a napon a bori vagy valószínűleg
bori munkaszolgálatosok közül összesen még négy főt bocsátottak el a kórházból. A kórházi dokumentációból nem derül ki, hogy Soltész Pál és társai
hova kerültek. Egy jóval később keletkezett dokumentumban, a Vas Megyei
Levéltárban őrzött 1958-as szombathelyi halotti anyakönyvben találunk Soltész
Pálra vonatkozó adatokat. Az utólagos halotti anyakönyvezés szerint Soltész
Pál „szervi szívbaj, nagyfokú testi leromlottság” miatt a szombathelyi Ferenc
József lovassági laktanyában (továbbiakban: lovassági laktanya) halt meg 1945.
március 3-án.44
Az 1889-ben átadott és mintegy húszhektáros területen fekvő lovassági laktanya vagy huszár laktanya45 épületegyüttese ma műemléki védelem alatt áll. Az
1067 fős létszám befogadására-ellátására tervezett lovassági laktanya megnyitásakor kaszárnya és csapatkórház volt egyben. Az összesen negyvenhárom, pavilon-rendszerben emelt épület között volt a csapatkórház épülete is, amelyben a
civil lakosságot is ellátták. A csapatkórház 1928-ban elköltözött az egy évvel később megnyílt városi közkórházba. (Vasvármegye és Szombathely Város Közkórháza, a mai Markusovszky Egyetemi Oktatókórház.46) Az egy kivételével romos
állapotban lévő épületek közül már csak tizenegy épület található meg47, köztük
az egykor talán börtön funkciót is betöltött kórházépület.48 Nem tudjuk, hogy
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Szolgálati jegy. Szentkirályszabadja, 1944. 11. 30. Nytsz.: nincs. Ifj. Füredi József tulajdona. Láttam,
ill. lefényképezett formában a birtokomban van.
Az információk és a vonatkozó dokumentumok Soltész Pál lányától származnak.
Soltész Pálné született Klein Veronika kérelme. Soltész Pál holttányilvánítási kérelem. Budapest,
1949. 01. ?. Szkennelt formában kézhez véve: Budapest, 2013. 04. 11.
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Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.
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Kutasi Nikoletta: Rozsdafoltok Szombathelyen – a huszárlaktanya. A Vasi Múzeumbarát Egylet honlapja: http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/4941/rozsdafoltok_szombathelyen_a_huszarlaktanya /
Utolsó letöltés 2013. 05. 23.
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a vasút közelében lévő laktanyának a kórháza a Szombathelyt ért legnagyobb
bombázás (1945. március 4.) során megsérült-e, és azt sem, hogy milyen funkciót
töltött be, amíg a szovjet csapatok birtokában volt (1947–1990).49 Azt sem tudjuk
továbbá, hogy a lovassági laktanya hatalmas területén volt-e temető.
Soltész Pál valószínűleg a lovassági kaszárnya kórházába került. A helyőrségi
kórház közel két hónapos kezelés után elég gyógyultnak találta őt ahhoz, hogy
két hét gyengélkedőre küldje a közeli lovassági laktanya kórházába. Itt azután
szintén közel két hónap után, a már a helyőrségi kórházban meglévő betegségeiben meghalt.
A lovassági laktanyában tartózkodott egy munkaszolgálatos század. Az erről
tanúskodó egyetlen egy DEGOB-jegyzőkönyv szerint 1944. december legvégén
Újdörögdről Szombathelyre vezényelték a 110./64-es munkaszolgálatos századot.50
A közérdekű munkaszolgálatos századot a lovassági laktanyában töltött négy nap
után a közeli Ondódra vezényelték védelmi objektumok építésére.
Orbán Róbert szombathelyi népművelő, kulturális szervező hívta fel a figyelmemet arra, hogy az Újtemetőben (Jáki úti temetőben)51 eltemetett háborús áldozatok névsorában munkaszolgálatosok is szerepelnek (tizenhét fő).52 Közülük
tizenöt főt sikerült azonosítanom. Ők valamennyien közérdekű munkaszolgálatosok (kmsz.) voltak. A tizenöt fő közül négyen biztosan a lovassági laktanyában,
tífuszban (három fő) vagy szívbénulásban (egy fő) haltak meg. A lovassági laktanyában meghalt négy fő mindegyike az ebben a laktanyában állomásozó büntető
században szolgált (raboskodott). Ők tehát egyszerre voltak súlyos betegek és
valamilyen büntetésből eredően a büntetőszázad közérdekű munkaszolgálatosai
vagy pedig eleve büntetőszázadba behívottak.
Itt kell megemlíteni, hogy a tizenöt közérdekű munkaszolgálatos között találtam egy bori munkaszolgálatost is, akit Soltész Pálhoz hasonlóan, korábban a
bori Innsbruck altáborba vittek kényszermunkára. Schiff [Shiff] Imre53 budapesti
munkaszolgálatos „nagyfokú testi legyengülés” és „kisfokú ideggyengeség” kórjelzéssel került a helyőrségi kórházba 1944. november 10-én. Itt kezelték az újév
első napjáig, majd szolgálatra képes állapotban elbocsátották. Nem tudjuk, hogy
hová került. A Honvédelmi Minisztérium hadisír-nyilvántartásából mindössze
49
50
51
52

53

Uo.
DEGOB-jegyzőkönyv 3637.
Szombathely, Ferenczy István utca 1.
Takács Ferenc: Nyilvántartás. A Hősi és Jáki úti temetőbe temetettekről, akik az 1944–1945. évben
Szombathelyen a II. világháború áldozatai. In: Takács Ferenc: Végtelen csönd: „az örök vadászmezők”. Szombathely és Vas megye temetőiről. Vas Megyei Temetkezési Vállalat. Szombathely, 2003.
187–190. o.
A katonai veszteség-nyilvántartások két Schiff Imrét tartanak nyilván. Az egyik adathiányos adatlap szerint Schiff Imre Borban volt az Innsbruck altáborban, és Kőszegen halt meg (http://www.
hadisir.hu/popup.php?t=1&i=725973744876682984 Utolsó letöltés 2013. 06. 03.). A másik szintén
adathiányos adatlap szerint Schiff Imre kmsz. Szombathelyen halt meg, és az Új köztemetőben
temették el (http://www.hadisir.hu/?bejegyzesek=adatlap&id=147262722719461576&p*=5&*=0
Utolsó letöltés 2013. 06. 03.). Takács Ferenc Végtelen csönd című könyvében az Új köztemetőben
eltemetett „Shiff Imréről” tesz említést. Úgy gondolom, hogy mindhárom esetben ugyanazon bori
munkaszolgálatos Schiff Imréről van szó, aki Szombathelyen halt meg.
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annyi derült ki, hogy 1945. február 28-án halt meg, és a szombathelyi Új köztemetőben temették el.54 Takács Ferenc szombathelyi szerző könyvéből sem derül
ki, hogy mikor volt a temetés, az viszont igen, hogy Schiff Imrét a bombázottak
parcellája 1. sorába temették el.55 Az Újtemető temetőkönyve szerint ez a parcella
a honvédparcella, ahová a „34 éves” „Shiff Imre musz” a 114. szám alatt került
bejegyzésre.56 Egyedi sírján semmilyen ismertetőjel nincsen és már sírhant sem
jelzi a temetkezést.57 Sírhelye mégis könnyen azonosítható, mivel egy ismeretlen
honvédsír és két ismert, ápolt és síremlékkel jelölt sír után következik. Az egyikük síremléke a budapesti Hajnóczy (Hajnóczi) Zsigmond58 főhadnagyé, aki gépkocsibalesetben halt meg Szombathelyen, Schiff Imrével egy napon. Közvetlenül
a Schiff Imre sírhelye melletti sírban a 47 évesen elhunyt Pinczker Ferenc honvéd
nyugszik.59 Az azonosított tizenöt munkaszolgálatos adatai alapján tudjuk, hogy
ugyanebben a sorban temették el a lovassági laktanyában meghalt két munkaszolgálatost is, még szintén a nagy bombatámadás előtt. Ugyancsak a tizenöt fő közül
és szintén a nagy bombatámadás előtt temettek el további öt munkaszolgálatost
ugyanebbe a sorba.
Schiff Imre tehát a honvédparcellában nyugszik munkaszolgálatosokkal és különböző rendfokozatú más katonákkal egy sorban. Az azonosított katonák egy kivétellel60, az összes munkaszolgálatos pedig kivétel nélkül a nagy bombatámadás
előtt halt meg. A haláluk időpontjához közel eső, korábbi, kisebb bombatámadásokban (1945. február 21. és február 26.) sem halhattak meg, mivel balesetben
vagy szervi betegségekben hunytak el. Temetésük is minden bizonnyal a nagy
bombatámadás előtt volt, a halálukat követő egy-két napon belül. Schiff Imrét
tehát 1945. február 28-a és március 3-a között temethették el.
A honvédparcella következő sorába 1944. március elején, tehát még a nagy
bombatámadás előtt egy, a lovassági laktanyában meghalt munkaszolgálatost is
eltemettek. Mindezek alapján lehetséges, hogy a lovassági laktanyában 1945. március 3-án meghalt Soltész Pált is valahova ide temették, vagy már a másnapi, nagy
bombatámadás áldozataival együtt temették el egyedi vagy tömegsírba.
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HM hadisír-nyilvántartó. http://www.hadisir.hu/?bejegyzesek=adatlap&id=147262722719461576
&p*=5&*=0 Utolsó letöltés 2013. 06. 02.
Schiff Imre Shiff Imre néven. Takács, i. m., 188. o. Schiff Imre sírhelye a jelenleg használatos
temetői kataszter szerint az F/3/A. parcellában van.
Honvéd (honvéd–alsó) parcella. Vas Megyei Temetkezési Kft, Szombathely, 1945-ben a Jáki úti
temetőben eltemetettek temetőkönyve („Jáki úti 1945 háborúban tem.”).
Schiff Imre sírját nem láttam, arról Orbán Róbert kutatásai és az általa készített fényképek alapján számolok be. Kézhez kapott adatok és fényképek: 2013. 06. 03.
Honvédparcella (bombázottak parcellája), 1. sor, 116. szám alatti bejegyzéssel.
Pinczker Ferenc honvéd. Honvédparcella (bombázottak parcellája), 1. sor, 115. szám alatti bejegyzéssel.
A Takács Ferenc által közölt névsor alapján minden nevet megnéztem a HM Hadisír nyilvántartó
adatbázisában.
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A szombathelyi 3. helyőrségi kórházban ápolt kerettagok
Szokolics Ferencz honvéd
A helyőrségi kórházba került a győri születésű, de budapesti lakos Szokolics
Ferencz honvéd61, bori keretlegény is. Ő 1944. november 2-án, „szívizom-elfajulás”, „idült térdízületi csúz” és „leromlott testi állapot” kórjelzéssel került kórházba.62 Szinte napra pontosan, két hónap múlva, 1945. január 3-án hagyta el az
intézményt.63
Szokolics Ferencz honvéd egyike azoknak a bori keretlegényeknek, akiket
1945. után a népbíróság halálra ítélt, és akin az ítéletet végre is hajtották.64 Az
egymástól oldalszámban és tartalmában eltérő peranyagát a Budapest Főváros
Levéltárában (BFL)65 és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában
(ÁBTL)66 őrzik. Mindezekből tudható, hogy Szokolics honvéd 1943. december
27-én vonult be Jászberénybe. Innen Borba vezényelték valamelyik bori keretlegény leváltására. Szolgált a kisegyháztagok századánál, majd a zsidó munkaszolgálatos századoknál. Utóbbi esetben a szolgálati helye az egyik bori altábor,
a Vorarlberg altábor volt. Két tanúvallomásban is „vorarlbergi hóhérnak” nevezték őt.67 Az első lépcsőben Borból elindítottak őrszemélyzetéhez tartozott.
Szentkirályszabadjáról került a helyőrségi kórházba, majd felgyógyulását követően ismét Szentkirályszabadjára ment vissza, ahonnét 1944. november 17-én
szabadságra távozott Budapestre.68 A főváros felszabadulása után, 1945. április 18-án tartóztatták le.69 Gyanúsítottként történt kihallgatása során Szokolics
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Szokolics Ferencz nevét a különböző dokumentumokban és nyilvántartásokban különbözőképpen
írják. A saját kezű aláírása alapján használom egységesen a Szokolics Ferencz formát, attól függetlenül, hogy melyik dokumentumot idézem. ÁBTL 3.1.9. V-88503. Szokolics Ferencz. Szokolics
Ferencz gyanúsított vallomása. Budapest, 1945. 04. 21. Nytsz.: nincs. 20. o.
A Honvéd orvosi bizonyítvány szerint Szokolics Ferencz magas termetű, lesoványodott (177 cm/
72 kg) honvéd, aki betegségét „tényleges katonai szolgálat alatt”, „ellenséges fegyver vagy hadiszer által” kapta. Szombathely, 1944. 11. 05. Nytsz.: 2219/1944. III. 7. M. kir. szombathelyi 3. honvéd
helyőrségi kórház 1930–1945. 123. doboz: Belgyógyászat 1944. Orvosi leletek A–Z.
HM HIM HL III. 7. M. kir. szombathelyi 3. honvéd helyőrségi kórház. 7. segédkönyv. Betegfelvételi könyv. 1944. 02. 25-től 1945. 01. 05-ig. 501. o., 8051. folyószám.
Lásd I. fejezet A bori kerettagok felelősségre vonása című részt.
BFL XXV. 1.a 2298/1946. Szokolics Ferencz. Az összesen százhuszonhat, utólag számozott oldalból
álló dosszié, tartalomjegyzék és betűsoros mutató nélküli, szétszedett állapotban van. A BFL-ben
lévő dosszié jelentősen több dokumentumot tartalmaz, mint az ÁBTL-ben lévő, de a két dosszié
összehasonlítása alapján és a szövegekből kikövetkeztethetően a BFL dosszié is hiányos.
ÁBTL 3.1.9. V-88503. Szokolics Ferencz összesen harminchárom oldalas vizsgálati dossziéjában
nincs tartalomjegyzék és betűsoros mutató, továbbá hiányzik legalább hat fő tanúvallomásáról
készült jegyzőkönyv, hiányzik vagy hiányoznak a tárgyalási jegyzőkönyv vagy jegyzőkönyvek, és
nem található meg az első és másodfokú (NOT) ítélet sem.
Moskovits József bori munkaszolgálatos tanúvallomása. Budapest, 1945. 04. 19. Nytsz.: nincs.
ÁBTL 3.1.9. V-88503. 3.; Szigeti István bori munkaszolgálatos tanúvallomása. Budapest, 1945. 04.
20. Nytsz.: nincs. ÁBTL 3.1.9. V-88503. 15. o.
ÁBTL 3.1.9. V-88503. Szokolics Ferencz. Szokolics Ferencz gyanúsított vallomása. Budapest, 1945.
04. 21. Nytsz.: nincs. 19–20. o.
ÁBTL 3.1.9. V-88503. Szokolics Ferencz. Szokolics Ferencz nyilvántartási lapja. Budapest, 1945. 06.
20. Nytsz.: 8063. 1. o.

130
Ferencz többek között elmondta, hogy Borban „a kikötött embereket gyomron
rugdostam, ütöttem, vertem”. A visszavonulás során „azokat, akik a lakosságtól
enni- vagy innivalót fogadtak el, félholtra vertem”. A cservenkai vérengzés után
négy magyar keretlegénnyel együtt bement a cservenkai téglagyárba és „akiket a németek nem lőttek agyon és menekülni próbáltak, azokat lőttük agyon.
Kb. 100 töltényt lőttem ekkor el. Számításaim szerint ekkor kb. 70–75 embert
lőttem agyon. [...] A zombori táborban tovább folytattam az emberek kínzását,
de egyet sem lőttem agyon”.70 Szokolics Ferencz – a népbíróság elé idézett bori
katonatársaihoz hasonlóan – a per során visszavonta vallomását, mivel szavai
szerint „A rendőrségen súlyosan bántalmaztak, és kényszer hatása alatt tett vallomásomat visszavonom.”71
A népbírósági dossziéból kiderül, hogy a háborús bűntett miatt jogerősen elítélt
Szokolics Ferencz perújrafelvételi kérelme során a népbíróság az elítélt kérésére
kihallgatta többek között a Jehova Tanú bori túlélő Garai Mihályt, Klinyec [Klinyecz] Józsefet és Szombati Lajost, valamint a szintén bori munkaszolgálatos túlélő
Dr. Zoltán László orvost, továbbá Zbranek Béla őrmestert, bori keretlegényt. Az
így kihallgatott tanúk (összesen hat fő) „a legcsekélyebb mértékben sem igazolták
az elítélt által velük bizonyítani kívánt tényállításokat, sőt Dr. Zoltán László és
Klinyec [Klinyecz] József azokat a leghatározottabban megcáfolták”.72 Mindezek
után a jogerősen halálra ítélt Szokolics Ferencz honvédot 1947. április 25-én kivégezték.73 Nemzeti színű szalaggal átkötött, kopjafával megjelölt sírja a rákoskeresztúri
Új köztemető 298-as parcellájában található.74
Szokolics Ferencz a népbíróság előtt tett vallomásában maga is említést tesz
a helyőrségi kórházba történt bekerüléséről, majd onnan való távozásáról.75
A per során két olyan bori zsidó munkaszolgálatos is megszólalt, akik ugyanitt
voltak együtt vele. Mindketten szerepelnek a helyőrségi kórháznak a már többször említett betegfelvételi könyvében. Moskovits [Moskovics] József budapesti
játékkészítő „kötőszöveti lob [gyulladás] a jobb alszáron nyirokmirigy gyulla-
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ÁBTL 3.1.9. V-88503. Szokolics Ferencz. Szokolics Ferencz gyanúsított vallomása. Budapest, 1945.
04. 21. Nytsz.: nincs. 19. o.
Szokolics Ferencz-cel felvett jegyzőkönyv. Budapest, 1945. 06. 12. Nytsz.: Nb.IV.722/1945. BFL
XXV. 1.a 2298/1946. 44. o.
Végzés. Budapesti népbíróság. Budapest, 1947. 04. 21. Nytsz.: Nb.XVII.2298/1946/5.sz. ÁBTL 3.1.9.
V-88503. Szokolics Ferencz. 9. o.
Szokolics Ferencz haláláról szóló hivatalos értesítés. H. n., 1966. 02. 17. Nytsz.: III/2. D. 78328.
ÁBTL 3.1.9. V-88503. Szokolics Ferencz. 33. o. Szokolics Ferencz népbírósági ítéletétének és annak
másodfok általi jóváhagyásának szövegét nem, csak ezek számait és tartalmait ismerjük. Elsőfokú
ítéletének száma: Nb. IV. 722/1945/5. Az ítélethozatal időpontja: Budapest, 1945. 08. 01. Tartalma:
Halálra ítélték háborús bűntett (Nbr. 11. § 5.) és rablás bűntett (Btk. 344. § és Btk. 349. § 2.) elkövetése miatt. A másodfokon eljáró Népbíróságok Országos Tanácsa (NOT) az elsőfokú ítéletet
jóváhagyta (NOT. II. 685/1945/11. Budapest, 1946. 05. 04.). A NOT elutasította a perújrafelvételt
(Nb. XVII. 2298/1946/5. Budapest, 1947. 04. 21.).
Lásd I. fejezet A bori kerettagok felelősségre vonása című részt.
ÁBTL 3.1.9. V-88503. Szokolics Ferencz. Szokolics Ferencz gyanúsított vallomása. Budapest, 1945.
04. 21. Nytsz.: nincs. 19. o.
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dással” került Szokolicsnál két nappal később a kórházba (1944. november 4.).76
Két hét múlva azonban – a kórházi bejegyzés szerint – Moskovits megszökött
(1944. november 17.). Moskovits tanúvallomásában nem tett említést szökéséről
és megmeneküléséről. Azt állította viszont Szokolicsról, hogy „a gyanúsított
a betegsége folytán a szombathelyi heö. [helyőrségi] kórházba került, ahol a
vele odavezényelt muszosokat [munkaszolgálatosokat] állandóan ütötte és az
ottani katonaságot állandóan uszította, hogy ezek megbízhatatlan kommunisták
és agyon kell őket ütni”.77
Moskovits Józseffel egy napon került „testi leromlás, b. o. [bal oldali] lágyéksérv, tüdőgyulladás” kórképpel a Helyőrségi Kórházba Nyiri [Nyíri] Tibor bori
zsidó munkaszolgálatos, író és újságíró.78 Többek között azt mondta, hogy „Szombathelyen a 3-as heő. [helyőrségi] kórházban a pár nap múlva meghalt betegeket
bottal ütötte, a jó érzésű magyar legénységet a beteg zsidók ellen lázította...”.79
Nyíri Tibor 1945-ben Budapesten felkereste Radnóti Miklósné Gyarmati Fannit, illetve Ortutay Gyulát. Nyíri a Szentkirályszabadján általa utoljára látott
Radnóti Miklósról vitt híreket. Ekkor azt mondta magáról, hogy megszökött
a kórházból.80 Moskovitscsal ellentétben azonban ez nem dokumentálható, mivel
1944. december 10-én a kórház „Ks.” [Kisegítő] bejegyzésével került fogyatékba.
Tehát „Kisegítő” szolgálatra, azaz „katonai segédszolgálatra alkalmas” egészségi
állapotban vezényelték valamelyik alakulathoz.

Balogh András alezredes
Szokolics Ferencz honvéd mellett kézenfekvő, hogy a bori keret tagjai közül más
is bekerült a helyőrségi kórházba. Elsőként Marányi Ede alezredesre gondoltam,
akiről tudjuk, hogy Szentkirályszabadjáról Szombathelyre ment,81 és aki számos
betegsége mellett, 1927 óta egy vesével élte életét.82 A kórházi dokumentációban
azonban nem tűnt fel a neve, szemben a korábbi bori táborcsoport-parancsnokéval, Balogh András83 alezredesével. Ő 1943. július 6-tól 1944 januárjáig volt
Borban, majd ismeretlen okból – látszólag – hirtelen hazarendelték. Leváltásával kapcsolatban a bori munkaszolgálatosok körében számos nézet terjedt el. Az
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HM HIM HL III. 7. M. kir. szombathelyi 3. honvéd helyőrségi kórház. 7. segédkönyv. Betegfelvételi könyv. 1944. 02. 25-től 1945. 01. 05-ig. 509. o., 8158. folyószám.
Moskovits József tanúvallomása. Budapest, 1945. 04. 19. Nytsz.: nincs. ÁBTL 3.1.9. V-88503. Szokolics Ferencz. 3. o.
HM HIM HL III. 7. M. kir. szombathelyi 3. honvéd helyőrségi kórház. 7. segédkönyv. Betegfelvételi könyv. 1944. 02. 25-től 1945. 01. 05-ig. 509. o., 8154. folyószám.
Nyíri [Nyiri] Tibor tanúvallomása. Budapest, 1945. 04. 21. Nytsz.: nincs. ÁBTL 3.1.9. V-88503. Szokolics Ferencz. 17. o.
A történteket részletesen leírom Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni Naplója (1945. 03. 18. 175.)
alapján. Csapody i. m. 217–218. o. A naplórészleteket Ferencz Győző irodalomtörténész bocsátotta
rendelkezésemre.
Lásd a kötet V. fejezetében a Marányi Ede című részt.
Csapody, i. m., 149. o.
Balogh András a felsőoszkári 28. kiképző leventeparancsnokságról került a szombathelyi helyőrségi kórházba 1944 novemberében. (Felsőoszkár vagy Oszkár nevű települést nem találtam.)
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egyik elképzelés szerint a szakszolgálatból visszarendelt, 1943-ban már idősnek
számító, 48 éves Balogh Andrásnak betegség miatt kellett megválnia beosztásától.
A helyőrségi kórházban 1944. december 16-án kiállított Honvéd orvosi bizonyítványának kórjelzése szerint Balogh András „idült bal térdízületi csúz”-ban szenvedett. A „panaszok” rovatba pedig az került, hogy „négy hét óta bal alsó végtagját
fájlalja. A comb feszítő oldalán időnként zsibbadás és elérzéktelenedést érez”.
A „tárgyi lelet” rovatba pedig többek között bejegyezték, hogy a tüdő és a szív
rendben van, a „fogazat javított”, a bal alsó végtagon bizonyos pontok nyomásérzékenyek és „járáskor a bal alsó végtagját [a beteg] kíméli. Ízület mozgatása kissé
fájdalmas”. A reumatikus megbetegedések közé sorolt csúz, a bejegyzések szerint
egyszerre volt tartós (idült, krónikus) és eseti (akut). A hidegrázással, lázzal és
a láb feldagadásával általában együtt járó csúz gyógyulásához a gyógyszeres és
egyéb kezelések mellett az egyenletes, enyhe klíma is szükséges. Utóbbiak Borban nem voltak adottak, de kérdés, hogy mindez elégséges körülmény volt-e ahhoz, hogy egészségügyi okokra való tekintettel váltsák le. Annál is inkább, mivel
a budapesti Hadtörténeti Levéltárban rendelkezésre állnak a más kórházakban
készült, korábbi orvosi papírjai. Balogh Andrást úgy vezényelték Borba, hogy
1914 óta bal oldali comblövéssérülése, 1934 óta pedig ízületi és idegpanaszai voltak, váll- és térdízületi gyulladással küszködött.84 Mindezek alapján inkább az a
kérdés, hogy ilyen egészségi állapotban miért kapott táborcsoport-parancsnoki
beosztást Borban. A hazarendelésének egészségügyi vonatkozásaira tehát nem
tudunk megfelelő választ találni.

A Szombathelyen meghalt munkaszolgálatosok
temetési helyei
A Szentmártoni temető és az Újtemető
A katonai és a szintén katonainak számító kórházi adminisztráció a világháború
végén és a front közeledtével is jól működött. Ennek ellenére – mint láthattuk –
csak hiányosan sikerül rekonstruálni a történteket, és azonosítani a személyeket.
A hiányos azonosítások sorába tartozik a helyőrségi kórházban, illetve a lovassági laktanyában meghaltak temetési helyének a megállapítása is. A különböző
forrásokból származó dokumentáció szerint a meghalt bori és a valószínűleg
bori munkaszolgálatosok mindegyikét Szombathelyen temették el. A források
közül azonban csak egyben (a Honvédelmi Minisztérium hadifogoly-adatbázisában) szerepel, összesen négy munkaszolgálatos esetében, hogy az illetőt melyik
szombathelyi temetőben hantolták el. Ez a temető a „Szt. Mártoni temető” (Lásd
9. térkép).
A Szent Márton utcai (az egykori Szentmárton falu területén lévő) római katolikus temető (a továbbiakban: Szentmártoni temető) Európa egyik legrégebbi
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Honvéd orvosi bizonyítvány. Rozsnyó, 1941. 06. 04. Nytsz.: 4/1941. HM HIM HL VIII.6. HM Igazoló bizottság. 518. Balogh András alezredes.
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temetője, ahová a római kortól kezdődően egészen 1962-ig folyamatosan temettek.85 A temetőt 1962-ben fel akarták számolni, ezért a következő években sokak
földi maradványainak exhumálására sor került.
A temető „szerkezete”, története, valamint a hivatalos temetőkönyvi nyilvántartás hiányosságai nem teszik lehetővé a sírok egyértelmű meghatározását.
A temető „szerkezete” ugyanis olyan, hogy a parcella megnevezése (A–7.) után
nincsen meghatározva, hogy a számmal ellátott sírhely (30.) melyik sorban található. A sorok szabad szemmel hol egyértelműen láthatók, hol csak bizonytalanul
fedezhetők fel és gyakran egyáltalán nem láthatók. Tovább bonyolítja a helyzetet,
hogy a különböző sírhelyösszeírások során a sírhelyeket átszámozták, a temető a
Szombathelyt ért bombatámadások során találatokat kapott, valamint 1962 után
sokak exhumálásának dokumentációja hiányos.86
A Szentmártoni temető a személypályaudvart és a teherpályaudvart összekötő
vasútvonal mellett fekszik. A temető teljes északi oldala közvetlenül határos a
két pályaudvart összekötő vasútvonallal. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mivel
a Szombathelyt ért bombázások során a két pályaudvar és környéke általában
a célpontok között szerepelt. A források szerint a két pályaudvar és környéke
tizenegy alkalommal kapott bombatalálatot.87 Az első találatok még a beteg bori
munkaszolgálatosok Szombathelyre érkezése előtt, 1944. augusztus 8-án, míg az
utolsók a Szombathelyt sújtó legnagyobb bombatámadás során, 1945. március 4-én
érték a várost.88 Az állomásokat és környéküket ért bombatámadások közül a
források két esetben külön is említik, hogy a temető is bombatalálatokat kapott
(1945. február 21. és 1945. március 4.). Kosztolánczy Tibor szombathelyi helytörténész közlése szerint három alkalommal érte bombatámadás a temetőt (1944.
október 21., 1945. március 4. és 1945. március 24.)89 A világháború ideje alatt a temetőben keletkezett összes bombakárt az 1946. január 12-én készült felmérésben
tizenötezer pengőre becsülték.90
A szentmártoni plébánián őrzött halotti anyakönyvben a Honvédelmi Minisztérium hadifogoly-adatbázisában szereplő négy zsidó munkaszolgálatos
neve nincs feltüntetve91, a szombathelyi Újtemető (Jáki úti temető) temetőkönyvében viszont mind a négyen megtalálhatóak. (A bori vagy valószínűleg
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Szombathely, Szent Márton utca 40.
A Szentmártoni temetőnek volt exhumálási jegyzéke, de annak nyoma veszett.
Dr. Kövér István: A szombathelyi vasútigazgatóság a második világháborúban. Emlékkönyv II.
Szombathely, 1997, Vas Megyei Honismereti Egyesület és a Honvéd Hagyományőrző Egyesület.
161–175. o.
Ezt a bombatámadást a Szombathelyen tartózkodó kisegyháztagok is átélték. Részletesen lásd
V. fejezet, A nazarénusok a március 4-i bombatámadás során című részt.
Kosztolánczy Tibor levele. Szombathely, 2012. 11. 28.
Összehasonlításképpen: a szombathelyi II. számú polgári fiúiskolának vagy a Borsits Béla utcai
bérháznak a bombakárát ugyancsak ennyire becsülték. Forrás: Kosztolánczy Tibor: A második
világháború Szombathelyen 1944–1945. Emlékkönyv II. Szombathely, 1997, Vas Megyei Honismereti
Egyesület és a Honvéd Hagyományőrző Egyesület. 3. sz. Függelék. A második világháborúban
bombázások következtében megsérült városi épületek jegyzéke és azokat ért károk 1938-as árakon,
pengőben 127–129. o.
Szombathelyi Szent Márton Plébánia, Szombathely. Halottak anyakönyve II. 1944–1945. halottak
anyakönyve III. 1946.
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bori munkaszolgálatosok közül több név itt sem szerepel.) Feltűnő, hogy hármuk neve mellé a „honvéd” katonai rendfokozat került bejegyzésre, miközben addig a különböző dokumentumokba a nevük mellé „kmsz” (közérdekű
munkaszolgálatos) megjelölés került. Ez alapján tudjuk, hogy Bartha László
(Berta László néven) és Füredi József bori munkaszolgálatosokat, valamint
Gerendás Sándor valószínűleg bori munkaszolgálatost a Szentmártoni temetőben temették el.
Bartha László92 honvédot halálának napján, 1944. november 11-én temették el
a Szentmártoni temetőnek – a főbejárattól számított – legtávolabbi, C–2 parcellájában (30. sírhely).93 Ugyanezen a napon és ugyanide temették el Kocsis József
leventét is.94 Ebben a közel ötezer négyzetméteres parcellában csak az ismert
sírok száma háromszázhét. Az ismeretlen és jeltelen sírok közé sorolandó Bartha
László–Kocsis József közös sírja is.
Kosztolánczy Tibor helytörténész kérésemre légifelvételt küldött a bombázásokról. Az amerikai légierő fotófelderítő csoportja 1945. március 23-án készítette a felvételt.95 Ezen látható, hogy a C–2-es parcellának ez a része kapott
egy bombatalálatot96, feltehetően 1945. március 4-én. A parcellát Orbán Róbert
segítségével bejártam, és Bartha László sírjának a hozzávetőleges helyét sikerült megállapítani.97 A sír az északi, a vasútvonallal határos oldalától számítva
mintegy harminc méterre, míg a B parcellák felőli oldalon lévő temetőúttól
mintegy tíz méterre található. A C–2-es parcella északkeleti részében van tehát
a sír, de az a régen betemetett bombatölcsér, s ezért semmilyen módon nem
azonosítható. Sírhantok sincsenek, így a sírhelynek csak a hozzávetőleges helye
határozható meg.
Két „kikeresztelkedett” munkaszolgálatos, Gerendás Sándor és Füredi József
közös sírban nyugszanak a főbejárathoz közelebbi A–7-es parcellában (30. sírhely).98 Ebbe a sírhelybe több alkalommal több halottat temettek: a temetőkönyv
szerint a sírhelyet 1944. november 20-án nyitották meg és 1944. december 26-án
temettek ide utoljára. Összesen tizenöt ember, köztük nyolc honvéd és egy őrvezető, valamint egy nő, magyarok és németek földi maradványait fogadta magába
a sírhely. Füredi József mintegy hathetes kezelés után „szívbénulásban” halt meg,
1944. november 25-én vagy 27-én temették el ebbe a sírba. Gerendás [Gerondás]
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Dokumentációja nagyon hiányos, így esetében a vallására vonatkozó rovat is üresen maradt.
Berta [Bartha] László honvéd 685. szám alatt. Szombathelyi Újtemető (Jáki úti temető), temetőkönyv 1930–1944.
Kocsis József levente a 684. szám alatt. Uo.
Az Amerikai Egyesült Államok 15. légi hadseregének (15. AAF) 5 PG fotófelderítő csoportja által
1945. 03. 23-án készített kép. A képen látható bombatalálatok (bombatölcsérek) a háború alatt a
temetőt ért összes amerikai, ill. angol repülőgépek által ledobott bombák találatait mutatják. Kosztolánczy Tibortól kézhez kapva: 2012. 11. 30.
Ugyanez látható a Kosztolánczy Tibor által megtartott előadásnak a légifotókat bemutató diáin is.
Kosztolánczy Tibor: Szombathely bombázása. (előadás, 2012. 06. 16.) Légifelvételek: http://www.
youtube.com/watch?v=p1w1CaDeY4U Utolsó letöltés: 2013. 05. 26.
A Szentmártoni temető bejárásának időpontja: 2013. 04. 08. és 04. 09.
Füredi József honvéd bejegyezve a 728. szám és Gerendás Sándor honvéd bejegyezve a 859. szám
alatt. Szombathelyi Újtemető (Jáki úti temető), temetőkönyv 1930–1944.
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Sándor magántisztviselő „igen nagyfokú általános testi legyengülés” és „idült
bélhurut” kórjelzéssel, ötven kilósan került a helyőrségi kórházba 1944. november 10-én. Itt halt meg „szívbénulásban” és „kiütéses tífuszban” mintegy másfél
hónap múlva, 1944. december végén. Füredi Józseffel egy napon öt főt, Gerendás
Sándorral egy napon pedig három főt temettek el ide.
Az itt nyugvó tizenöt ember közül Füredi Józsefen és Gerendás Sándoron kívül öt főt sikerült azonosítanom a Honvédelmi Minisztérium hadisír-adatbázisában. Közülük két honvéd szintén a helyőrségi kórházban, két másik honvéd pedig
a szombathelyi lovassági laktanyában halt meg. Mindkét helyen meghaltakat temettek tehát ide. Feltűnő viszont, hogy senkinek nem egyezik a temetőkönyvben
és a hadisír-adatbázisban szereplő eltemetési adata; a két dokumentum máskorra
teszi a temetés időpontját mind az öt fő és Gerendás esetében is. Az 1944. december 27-én vagy egy nappal később meghalt Gerendás Sándor esetében a temetőkönyv szerint egyértelműen december 26-án (sic!), míg az eredeti dokumentum
fényképét is közlő hadisír-adatbázis szerint december 30-án történt a temetés.99
Gerendást valószínűleg december 30-án temették el. Az 1944. november 24-én
meghalt Füredi Józsefet viszont eltemethették november 25-én (temetőkönyv) és
november 27-én is (hadisír-adatbázis).
Ez az A–7-es parcella a nagy kiterjedésű (60 265 m2) temetőnek az északnyugati sarkában, az Ótemetővel szomszédos Régi temetőben található.100 Ez volt
az ún. „vegyes parcella”, ahová eleinte azokat temették, akik nem voltak katolikusok.101 Számos evangélikus és néhány református és unitárius vallású személy
nyugszik itt, többek között itt található az evangélikus Hübner család nagyméretű kriptája (Hübner-mauzóleum) is. A kripta környékére katonákat is temettek.
Mindez egyik magyarázata lehet annak, miért temették ide a kikeresztelkedett
Füredi Józsefet és Gerendás Sándort.
A Takács Ferenc által 2009-ben készített temetői névmutató szerint az A–7-es
parcellában összesen háromszáznegyvenkét sír található, amelyből kilencvenkettő
ismeretlen vagy jeltelen.102 A névmutató szerint a 30-as sír nem ismeretlen és nem
jeltelen, az a kereszttel ellátott és műkőkeretbe foglalt Novák család sírja. Takács
Ferenc azonban az összeírás során más rendszerbe illesztette és átszámozta a
sírokat. Így a Novák család sírja a Hübner-mauzóleumtól keletre található, és nem
azonos az eredeti 30-as sírhellyel.
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy él Füredi József 84 éves fia,
aki édesanyja útmutatása nyomán többször felkereste az A–7-es parcella 30-as
sírját. Ifj. Füredi József többször megfordult Szombathelyen, mint a szombathelyi Kereskedelmi Iskola szakfelügyeletét és érettségi elnöki teendőit ellátó
tanár. Ezen alkalmakkor – 1950 és 1960 között – felkereste édesapja sírját is,
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Gerendás Sándor nyilvántartási lapja. HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály adatbázisa. Hadisír nyilvántartó. http://www.hadisir.hu/popup.php?t=1&i=491945712827146536
Utolsó letöltés 2013. 06. 24.
Takács Ferenc: Porladó kövek árnyékában (Vas megye jelentős személyiségei). Szombathely, 2006.
Szerzői kiadás, 11.
Orbán Róbert elektronikus levele, Szombathely, 2012. 09. 29.
Takács Ferenc: Szentmárton temető névmutatója. Szombathely, 2009, Szerzői kiadás.
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és egyben összeismerkedett a temető gondnokával. A sírhelyet egyedi sírként
ismerte, és úgy tudta, hogy az édesapja melletti sírba szintén egy bori munkaszolgálatost temettek. Édesanyja egyszer véletlenül a sírnál találkozott az
utóbbi sírban nyugvó elhunyt feleségével.103 A Füredi-síron a honvédség által
a temetéskor állított fakereszt volt, rajta a „Füredi József honvéd 1903–1944”
felirattal. Ifj. Füredi József bombasérülésnek nem látta nyomát. A nyugat-keleti
fekvésű sírról a fejfa később eltűnt, majd újraállították, de azt is ellopták. Ezért
a család 1955 körül úgy döntött, hogy márványtáblát tetet a sírra, ugyanezzel a
felirattal, de azt is ellopták.104 Ifj. Füredi József az 1970-es évek elején két évig
külföldön tartózkodott, és nem látogatta a sírt. Hazatérése után megdöbbenve
tapasztalta, hogy az 1944-es sírok többségével együtt édesapja sírja is eltűnt.
Feltételezése szerint időközben a sírhelyre újratemettek, tehát – exhumálás nélkül – rátemetés történt.
A szellemileg friss és aktív ifj. Füredi József a közös temetői bejárást családi okokból nem tudta vállalni. Telefonon és elektronikus postán tartottam vele
a kapcsolatot, továbbá a temetőbejárásomról elküldtem neki beszámolómat és a
parcelláról készített fényképeket. Végül az ifj. Füredi Józseffel való ismételt levélváltások105 után és Orbán Róbert helyszíni segítségével sikerült azonosítani a két
munkaszolgálatos végső nyughelyét. A sír a Hübner-mauzóleumtól mintegy hat
méterre északra, az A–7-es parcellát és az A–5-ös parcellát elválasztó úttól pedig
mintegy négy méterre keletre található. (A sír maga nyugat-keleti irányban volt,
a Hübner-mauzóleum észak-déli irányban van.) A négy-öt sírhelynyi területen
semmilyen azonosításra alkalmas tárgy vagy jel nincsen. A sír a Takács Ferenc
által módosított számozás szerint nézve, a 45. számú és a 47. számú sír közötti területen fekszik.106 A tizenöt személy és az esetleges rátemetések során ismeretlen
számú személy földi maradványait magába foglaló tömegsír tehát lokalizálható.
A temető tervezett felszámolása miatt 1962 után sokak földi maradványait exhumálták. A Füredi család nem kért exhumálást, és nem valószínű, hogy ebből a
sírból bárkit is exhumáltak volna.107
A Kosztolánczy Tibor által megküldött légifotó szerint az A–7-es parcella délnyugati sarka legalább három bombatalálatot kapott.108 A bombákat minden valószínűség szerint 1945. március 4-én dobták le a várost bombázó amerikai gépek.
(A parcella északkeleti része is kapott három szovjet bombatalálatot 1945. március
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Ha Füredi Józsefné Gerendás Sándor bori munkaszolgálatos feleségével találkozott, akkor ő Süsmann Margit volt.
A Szentmártoni temetőnek a vasúttal érintkező részén sokáig nem volt semmilyen kerítés, és
a Szent Márton utcától távolabb eső részen ma sincs.
Ifj. Füredi Józseffel 2012. 09. 12. és 2013. 05. 28. között összesen negyvenkét elektronikus levelet
váltottam.
Takács Ferenc névmutatója szerint az A–7. 45. számú sírban (műkő keret és hátfal) Takács István (1892–1952) és Takács Istvánné (1890–1962), az A–7. 46. számú sírban (műkő keret és hátfal)
Augustich Viktorné (1878–1960) nyugszik. Forrás: Takács, 2009, 171. o.
Az Újtemető (Jáki úti temető) temetőkönyvében nincs nyoma az exhumálásnak.
Az Amerikai Egyesült Államok 15. légi hadseregének (15. AAF) 5 PG fotófelderítő csoport által
készített képek.
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24-én.109) A bombatölcsérek öt–hat méter mélyek voltak.110 Az 1944. november 20.
és 1944. december 26. között nyitott Füredi–Gerendás tömegsír éppen ebbe a délnyugati sarokba esik. A tömegsírtól mintegy hat méterre lévő Hübner-mauzóleum találatot kapott és „erősen megrongálódott”.111 A légifelvétel bármennyire is jó
minőségű, nem teszi lehetővé, hogy a tömegsírról eldöntsük, hogy a bombatalálat
sugarába tartozott-e. Telitalálatot kapott-e, megsemmisült-e vagy csak megsérült?
Feltételezem azonban, hogy legalább megsérült.
A Szentmártoni temetőben temették el Treizinger Nándor római katolikus
vallású, zsidó munkaszolgálatost is. (A 4/II. kmsz. századparancsnokságról került a helyőrségi kórházba a bori munkaszolgálatosokra jellemző „nagyfokú
testi leromlás”, valamint „szívizomelfajulás” kórjelzéssel.) Treizinger Nándor
honvéd a temető középső részében lévő, B–6-os parcella délnyugati sarkában
lévő sírhelyen nyugszik (30. sírhely). Őt halálának másnapján, 1945. február
5-én temették el.112 Az általam hozzávetőlegesen azonosított sírja113 közelében
nem robbant bomba.

Az izraelita temető
A Szentmártoni temető közelében lévő izraelita temetőben114 az 1957-ben készült
temetői kataszter szerint mintegy ezerháromszáz neológ és háromszázötven ortodox sír található.115 A Szentmártoni temetőhöz hasonlóan az izraelita temető
is kapott bombatalálatokat, legalább egy alkalommal, a Szombathelyt ért legnagyobb bombatámadás során. Márkus Sándor, a szombathelyi hitközség vezetője tudomása szerint négy helyen érte találat a temetőt.116 A temető délnyugati
és délkeleti sarkánál, valamint az északkeleti és a középső részénél csapódott be
bomba. A temető középső részén lévő bombatölcsér betemetése után, 1947-ben itt
létesítették a koncentrációs táborba és munkaszolgálatra hurcolt szombathelyi és
Vas megyei áldozatok emlékének szentelt emlékparkot.
A temető – az ortodox temetőt nem számítva – négy parcellából áll, a temetői
regiszter szerint ezekben összesen száznégy üres hely van. Ezek azonban egyáltalán nem biztos, hogy valóban üres helyek, mint ahogyan azt sem lehet minden
esetben biztosan tudni, hogy egy sírba hány főt temettek.117 A négy parcellában
összesen tizenöt ismeretlen személy nyugszik, kilenc személy sírja az 1957-es ös�szeírásnál olvashatatlan volt, egy sírt pedig jeltelenként határoztak meg.
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Kosztolánczy Tibor levele Csapody Tamásnak. Szombathely, 2012. 11. 28.
Uo.
Takács, 2006, 42. o.
Treizinger Nándor honvéd bejegyezve a 135. szám alatt. Szombathelyi Újtemető (Jáki úti temető),
temetőkönyv 1945–1947.
A temetőbejárás és azonosítás időpontja: 2013. 04. 09.
Szombathely, Bercsényi Miklós út 26. (korábban: Temető út 17.).
Horváth Péter–Szép Gábor: A szombathelyi neológ izraelita temető „A” parcellájának monografikus feldolgozása I–II. Szakdolgozat. Szombathely, 1999. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
Történelmi Tanszék (konzulens: Szántó Imréné Dr. Balázs Edit). 14. o.
Márkus Sándor személyes közlése. Szombathely, 2013. 04. 08.
A vallási előírások szerint a zsidó temetőkben a rátemetés szigorúan tilos.
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A feltételezés, hogy a meghalt bori zsidó munkaszolgálatosokat a szombathelyi
izraelita temetőben temették el, egyszerre logikus és illogikus. 1944. május 8-án
elrendelték a szombathelyi zsidók gettóba költöztetését, július 3–4-én pedig az
auschwitzi koncentrációs táborba deportálták őket.118 A beteg bori zsidó munkaszolgálatosok kórházba kerülésekor, 1944 októberében tehát már nem voltak
zsidók Szombathelyen, így természetesen sem a temetőjük, sem a temetkezési
egyesületük (Chevra Kadisa) nem működhetett. A levéltári dokumentumok azonban azt mutatják, hogy mégis volt temetés az izraelita temetőben; a temetések körülményeire vonatkozó információt – például arról, hogy a zsidó vallási előírásokat hogyan sikerült betartani – a rendelkezésre álló források nem tartalmaznak.
Feiszt György főlevéltárosnak és Mayer László levéltárosnak köszönhetően
előkerült néhány dokumentum a Vas Megyei Levéltárban. A szombathelyi izraelita temetőnek a sírhelyek mutatójában utólagos bejegyzéssel 1944–1945-ben öt
személyt anyakönyveztek. Közülük Adler József gyári munkás valószínűleg bori
munkaszolgálatos volt. Őt halála után három vagy négy nappal (1944. november
13. vagy 14.) temették el a B. parcella V. sorába. Az ugyanitt, szintén utólag anyakönyvezettek között egy munkaszolgálatost 1944-ben, míg további munkaszolgálatosokat 1945. január 29-én (egy főt) és 1945. március 19-én (két főt) temettek el
ide.119 Nem szerepel azonban a hitközség által vezetett mutatóban a helyőrségi
kórházban elhunyt Gáspár Lajos bori munkaszolgálatos neve. A szombathelyi
főjegyző által 1946. június 17-én kiállított véghatározat szerint Gáspár Lajost a
halálát követő harmadik napon, 1944. november 13-án a szombathelyi izraelita
temetőben temették el.120
Az 1944-ben és 1945-ben eltemetett öt munkaszolgálatost az A parcella III. so
rába, valamint a B parcella V. és VIII. sorába temették.121 (Adler József valószínűleg bori munkaszolgálatost a B parcella V. sorába temették.) Az öt munkaszolgálatos egyikénél sem került megnevezésre az azonosításhoz nélkülözhetetlen
sírhelyszám. Az öt név között nem szereplő Gáspár Lajos bori munkaszolgálatos
esetében azonban nemcsak a sírhelyszámot nem tudjuk, hanem még azt sem,
hogy melyik parcella melyik sorába temették el.
A temetői regiszter az A és a B parcellában „Ismeretlen munkaszolgálatos
1944” megnevezéssel, összesen hét sírhelyet jelez. Mind a hét sírhelyet sikerült
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A szombathelyi zsidóság a holokauszt során szinte teljesen megsemmisült, csak mintegy egytizedük élte túl a deportálást és a munkaszolgálatot. 1945-ben mind az ortodox, mind pedig a neológ
hitközséget újjá kellett alakítani. Randolph L. Braham: A népirtás politikája: a holocaust Magyarországon II. (2., bővített, átdolgozott kiadás) (Fordította: Zala Tamás et al.) Budapest, 1997,
Belvárosi Könyvkiadó, 61. lábjegyzet, 760. o.
Szombathelyi Zsidó Hitközség Irattára, Szombathely. Izraelita Halotti Anyakönyv betűrendes mutatója (Sírhelyek mutatója). Nytsz.: nincs.
Véghatározat. Gáspár Lajos volt munkaszolgálatos halálesetének utólagos anyakönyvezése.
Dr. Németh József főjegyző. Szombathely, 1946. 06. 17. VML 102 b) Szombathely város polgármesteri hivatala. Szombathely város polgármestere, Közigazgatási iratok 1945–1950. Nytsz.: 693/1946.
A kutatáshoz hasznos segítséget adott: Gulyás Viktória: A zsidó temetkezési szokások és a gyász.
A szombathelyi neológ izraelita temető B parcellájának részletes katasztere. Szakdolgozat (konzulens: Szántó Imréné Dr. Balázs Edit és Katona Attila), Szombathely, 2003, Berzsenyi Dániel
Főiskola, Bölcsészettudományi Kar, történelem szak.
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azonosítani. A temető egyetlen bejáratához egyaránt közel esik az A és B parcella.
Az A parcella a háború után újjáépített ravatalozóval, a mai gondnoki épülettel
szemben található. A gondnoki épület (temetőn belüli) bejáratával majdnem szemben, attól mintegy tíz méterre és az A parcellát a B parcellával elválasztó temetőúttól mintegy hat méterre található három „Ismeretlen munkaszolgálatos 1944”
sírhely (A parcella, VII. sor, 6–8. sír). Közvetlenül mellettük egy szintén 1944-ben
elhunyt, mártírhalált halt személy sírja található.122 A mintegy négy méter hosszú
és két méter széles, sírhalom nélküli három sírhely egybefüggő felületet alkot,
azokon semmilyen azonosításra alkalmas jel nincsen.
A bejárathoz és egyben a gondnoki épülethez közelebb esnek a B. parcellában
lévő 1944-es ismeretlen munkaszolgálatos sírok. A gondnoki épület sarkától út vezet a temetőn belüli, de elkerített ortodox temető bejáratához. Az V. sorban, az út
déli oldalán, annak legelején és legvégén sorakoznak a nevezett sírok. A sor első
és a második számú sírján fiatal lucfenyő áll, egy kőtábla fekszik nekitámasztva
a hármas számú sír kőalapzatának. Ezen olvashatatlan felirat, rajta valószínűleg
a parcella sorszámával. Az összefüggő két sírhely a sor elejét jelző, félkörívben
kirakott szegélykövekkel van megjelölve. A sírok mintegy 2×2 méteres területen
fekszenek. Úgy gondolom, hogy ezek a jeltelen sírhelyek korábban nagyobb területen helyezkedtek el, a ma temetőútként használt út egy részére is kiterjedtek.
Ugyanennek a B parcellának a legvégén található a két további „Ismeretlen
munkaszolgálatos 1944” sírhely (B parcella, V. sor, 22. és 23. sír). A mintegy három méter széles, valóban körülbelül két sírhely szélességű terület két ismert személy sírja között található. Az egyik Lőwi Jehuda rabbinak a héber betűs, szép, de
sérült sírja123, míg a másik egy 1944-ben meghalt személyé.124 A két sír kőszegélye
az ortodox temetőbe vezető út felőli oldalán hiányos125, míg a sír keleti oldalán a
sírszegély ép. Ezen túlmenően semmilyen jel nem található.
Az „Ismeretlen munkaszolgálatos 1944”-es sírok azonosítása után is számos
kérdőjel maradt. Valószínűleg Adler József egyike az 1944-ben eltemetett ismeretlen munkaszolgálatosoknak, és a B parcella V. sorának az 1–2. vagy a 22–23.
sírhelyén nyugszik. Még nagyobb a valószínűsége, hogy Gáspár Lajos is az 1944ben eltemetett ismeretlen munkaszolgálatosok közé tartozik. Őt éppen úgy temethették a B parcellába (V. 1–2. vagy V. 22–23.), mint az A parcellába (V. 1–2.).
Mindkettőjüket nagy valószínűséggel ugyanazon a napon, 1944. november 13-án
temették el. Adler Józsefet és Gáspár Lajost feltételezhetően együtt, egyedi vagy
esetleg közös sírba temették el. Valószínű tehát, hogy Gáspár Lajos is a B parcella
V. sorában, Adler József mellett vagy vele egy sírban nyugszik. Adler József és a
hét „Ismeretlen munkaszolgálatos 1944” sír a temető bejáratának közelében, egy
körülbelül harminc méteres sugarú félkörben található. Ezek a sírok részben már
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Az „Ismeretlen munkaszolgálatosok 1944” sírhelyek melletti sír: Neumark Sándor (1902–1944)
mártírhalált halt (A parcella, VII. sor, 5. sír/műkő keret és műkő sírkő, beillesztett kőlapon, felirattal/gondozott). A másik oldalról határos sír: Rehberger Róza (szegényház) 83 évesen, 1940. 10.
1-jén meghalt személy (sírfelirat: Rehberger Edéné 1857.; A parcella, VII. sor, 9. sír/gondozatlan).
Lőwi Jehuda szombathelyi rabbi sírja (B. V. 24.). A sírkő hátoldala sérült.
Özv. Friedrich Sándorné született Schönheit Róza. Meghalt végelgyengülésben. (B. V. 21.)
A két sírhely szélén összesen négy darab sírkőszegély található, egy hiányzik.
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sok éve meglévő, részben pedig 1944-ben létesített sírok mellett találhatók. A hét
„Ismeretlen munkaszolgálatos 1944” sír addig üres sírhelyen létesült, valószínűleg azóta sem történt rátemetés, és ma is üres sír benyomását kelti.
A helyzetből adódóan hozzátartozó nem vett részt a temetésen. Az ismeretlen eltemető vélhetően ismerte a temetőt, és valószínűleg semmilyen jelet nem
tett a sírra, vagy ha mégis, akkor az nyomtalanul eltűnt. A vallási előírások
szerint a sírt meg kell jelölni, és a síron általában a temetést követő első évforduló alkalmával kell sírkövet állítani. Ez az ismert helyzetben nem történt, nem
történhetett meg.
Nem tudunk többet és pontosabbat mondani minderről, de az biztos, hogy
összesen két bori vagy valószínűleg bori munkaszolgálatost temettek el az izraelita temetőbe 1944. november közepén. (Nem bori munkaszolgálatosokat 1945
januárjában és márciusában is temettek ide.) A szombathelyi zsidóság teljes,
1944. július eleji deportálása és a hitközségek felszámolása után nem tudjuk, hogy
mindez hogyan történhetett. Ennek ellenére megtörtént, így feltételezhető, hogy
a helyőrségi kórházban meghalt további bori és nem bori munkaszolgálatosokat is
temettek ide 1944 novemberében és decemberében, valamint 1945 januárjában.126

Lehetséges egyéb helyszínek
A helyőrségi kórházban meghalt három bori vagy valószínűleg bori munkaszolgálatos és egy velük együtt ott kezelt, majd meghalt zsidó munkaszolgálatos sírját
tehát sikerült azonosítani a Szentmártoni temetőben, két bori vagy valószínűleg
bori munkaszolgálatos sírját pedig az izraelita temetőben. Kérdés azonban, hogy
a helyőrségi kórházban meghalt további tizenkét bori és valószínűleg bori munkaszolgálatost hol temették el Szombathelyen.
Szombathelyen a Szentmártoni temetőn kívül számos más temető létezett
1944-ben és 1945-ben. Éppen ezért átnéztem a szombathelyi Püspöki Levéltárban
őrzött szombathelyi plébániáknak az 1944–1945-re vonatkozó halotti anyakönyveit. A kutatási témánk vonatkozásában ezekben nem találtam semmilyen adatot.
Utólagos anyakönyvezésnek sincs nyoma, holott a „Szombathelyről elhurcolt,
Auschwitzban 1944. július 7-én meghalt r. kat. vallású egyénekről” 1947-ben utólagos bejegyzés történt.127
A közelmúltban Dr. Garzuly Ferenc szombathelyi főorvos írt könyvet az 1920
és 1956 között készült szombathelyi patológiai jegyzőkönyvekről.128 Garzuly Ferenc a szombathelyi Markusovszky Kórház elődjében, a városi közkórházban
meghaltak boncolási jegyzőkönyveit dolgozta fel. Megkeresésemre közölte, hogy
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A bombatalálat helyén keletkezett bombatölcsérbe nyilván nem temettek 1944. 03. 04-ig, így a később ennek helyén létesült emlékparkban sem nyugszanak munkaszolgálatosok. Az itt felállított,
67 ismeretlen meggyilkolt mártírnak emelt obeliszk jelképes sír.
Szombathelyi Jézus Szíve Plébánia. Utólagos anyakönyvezés a szombathelyi püspök 1946. 07. 12-én
kelt 1350/1947. sz. rendelete alapján. Bejegyzés időpontja: Szombathely, 1947. 12. 31. Szombathelyi
Egyházmegyei Levéltár (SZEL), halottak anyakönyve 1944–1945.
Garzuly Ferenc: „Fekete víz, örvénylő idő” (Szombathelyi patológiai jegyzőkönyvek üzenete 1920–
1956). Vasszilvágy, 2006, Magyar Nyugat Könyvkiadó.
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1944 novemberében és decemberében mindössze tizenkét esetben került sor boncolásra, a következő év januárjában pedig mindössze öt esetben készült boncolási
jegyzőkönyv.129 Ebben a három hónapban a boncolási jegyzőkönyvek „nagy része hevenyészett, egészen rövid” és „gyakran megtörtént, hogy [...] a talált elváltozásokat a boncolást végző megbeszélte a klinikussal, de jegyzőkönyv nem
készült”.130 A temetkezési helyekről pedig semmit sem lehet mondani, mert nincsenek megnevezve a dokumentumokban.131 Garzuly Ferenc közlése szerint munkaszolgálatosokat a közkórházban nem boncoltak, én pedig a helyőrségi kórház
dokumentációjában patológiai jegyzőkönyveket nem találtam.
Ugyancsak Garzuly írt a Szombathely felszabadítása és egyben elfoglalása (1945.
március 29.) utáni és az 1946-os kórházi állapotokról. Utóbbi év első felében annyi
haláleset történt, hogy hozzátartozók hiányában gondot okozott az elszállításuk és
a prosecturán úgy kellett „átlépdelni a halottakon”.132 A szóbeszéd szerint lehetséges, hogy ezeket a halottakat a közkórház kertjében temették el, de erre vonatkozó
dokumentum nincsen. Mindezt azért érdemes rögzítenünk, mert bárhogyan történt
is, ezek a kutatási időszakunk után történtek, és semmilyen összefüggésbe nem hozhatók az 1944–1945-ös évvel, illetve a bori zsidók halálával és eltemetésével.

Bori munkaszolgálatosok Kőszegen és Csajtán
A bori munkaszolgálatosok között nazarénusok is voltak.133 A visszavonulás során ők szintén Szentkirályszabadjára kerültek, de őket nem észak, hanem nyugati
irányba vitték tovább. Szombathelyre kerültek, ahol elsősorban fuvarozás lett a
feladatuk. Közöttük volt a nazarénus Papp Bálint. Közlései szerint 1945. február
elején „pár száz zsidóból” álló menet mellé osztották be a nazarénus fuvarosokat.134
A Szombathelyről induló gyalogmenetet magyar katonák kísérték Ausztriába. A lövészárok és tankcsapda építésére a németeknek átadott menet zsidó munkaszolgálatos férfiakból állt. A nazarénus kocsisok a menet végén haladtak, a lovakat gyalog
vezették, a lovas kocsikon gépágyút szállítottak. A magyar–német (osztrák) határ
közelébe, Szombathelytől körülbelül húsz–huszonöt kilométerre mentek, estére értek oda, és egy osztrák falu istállójában éjszakáztak. Másnap ismeretlen eredetű
katonaruhákat szállítottak vissza Szombathelyre. Papp Bálint korábban nem írt és
nem beszélt minderről, de a részletek megkérdezése során ismételten azt mondta
nekem, hogy a Szombathelyről kísért munkaszolgálatosok bori zsidók voltak.135
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Garzuly Ferenc elektronikus levele Csapody Tamásnak. Szombathely, 2012. 11. 09.
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Mindeddig nem tudtunk arról, hogy Szombathelyre is került bori zsidó munkaszolgálatos csoport (század), akik aztán az Alpokalján húzódó erődrendszer136 kiépítésén dolgoztak. Papp Bálint állítását látszik alátámasztani az, hogy az egyik bori
zsidó munkaszolgálatos 1945-ös ún. DEGOB-jegyzőkönyvében137 leírta a Szombathelyre és nyugatra szállításának rövid történetét. A budapesti Altmann Bertalan138
lakatost, bori munkaszolgálatost Zomborból vitték Szombathelyre. Itt „1944 karácsonya felé” SS-katonáknak adták át, majd vasúton német koncentrációs táborba,
Ravensbrückbe, innen pedig Barthba szállították.139 A bori munkaszolgálatost tehát
1945. február elejéhez képest jóval korábban vitték Szombathelyre, és nem gyalog
hajtották az Alpokaljára, hadimunkára. Az is egyértelmű, hogy Altmann Bertalant
Zomborból, annak felszabadulása előtt, azaz 1944. október 21-e előtt vitték tovább a
németek, és került – ismeretlen útvonalon – karácsony idején Szombathelyre.
Altmann Bertalanhoz hasonlóan a bori munkaszolgálatosok közül többen kerültek Ravensbrückbe (például DEGOB 2356., 3199., 3415.). Közülük viszont nem
tudunk olyanról, aki nem a Hegyeshalom–Zurndorf útvonalon, hanem Szombathelyen keresztül került volna Ravensbrückbe, illetőleg Barthba. Adatok hiányában így nem tudjuk megmondani, hogy Altmann Bertalan egymaga vagy bori
munkaszolgálatos társaival együtt került-e Zomborból Szombathelyre.
1945 februárjában Szombathelyről számos határmenti településre kísértek
zsidó munkaszolgálatosokat kényszermunkára. A Papp Bálint által az osztrák
településnek Szombathelyről megadott távolságát is figyelembe véve (körülbelül
húsz–huszonöt kilométer) több úti cél is szóba jöhet. Így a Szombathelytől tizenkilenc kilométerre lévő Schachendorf (Csajta), a huszonkét kilométerre lévő
Schandorf (Csém), a Pornóapátin keresztül haladó huszonöt kilométeres útvonalon Deutschschützen (Németlövő) és a huszonhat kilométerre lévő Hannersdorf
(Sámfalva) valamint a huszonhét kilométerre lévő Eberau (Monyorókerék).
A DEGOB-jegyzőkönyvek között több is beszámolt arról, hogy a zsidó férfi
munkaszolgálatosokat 1945. február elején gyalogmenetben elindították Ausztriába. Az indulás időpontját egy fő140 február harmadikára, három fő141 február
negyedikére és egy fő142 február ötödikére tette (összesen tehát öt fő adott meg
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A magyar–német (osztrák) határ mentén építették ki a birodalmi védőállást (Reichsschutzstellung)
vagy keleti falat (Ostwall), amelynek részét képezte az Írottkőtől a Dráváig tervezett védelmi
vonal, a Steiermark-vonal. Ennek északi része esett Szombathely környékére (Steiermark-Nord).
DEGOB: Magyarországi Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság képviselője előtt elmondott,
egyben leírt jegyzőkönyv.
DEGOB 700. Budapest, 1945. 07. 17.
Uo.
DEGOB 2315.
DEGOB 1986., 2735., 2739.
DEGOB 2286.
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dátumot). Ezek közül egy főt vittek Deutschschützen143, két főt Schachendorf144,
egy főt pedig Hannersdorf145 faluba, egy fő pedig nem adott meg úti célt.146
A Papp Bálint nazarénus visszaemlékezése nyomán felmerülő kérdésekre a korábban már idézett Klein Dezső bori munkaszolgálatos visszaemlékezése ad választ.147
A háború után Izraelbe kivándorolt és életét az egyik kibucban, ortodox rabbiként
leélő David Ben-Cion Klein visszaemlékezésében részletesen beszámolt a Szentkirályszabadjára, innen pedig a szombathelyi kórházba, majd Kőszegre és Ausztriába kerülésének eseményeiről. A lesoványodott és beteg Klein Dezsőt számos zsidó
munkaszolgálatossal együtt Szombathelyről először gyalogosan Kőszegre hajtották
1945 legelején. A szintén rossz állapotban lévő bori munkaszolgálatos társainak száma a menetben – leírása szerint – hatvan fő alatt volt. A magas hóban megtett
Szombathely–Kőszeg útvonalon (tizennyolc kilométer) a betegek közül „néhányan
meghaltak” és „ottmaradtak az úton”148 Az életben maradt zsidó munkaszolgálatosok a Kőszegen állomásozó M. kir. III. közérdekű munkaszolgálatos pótzászlóalj
(kmsz. pótzlj.) 103./304. századához kerültek.149 Klein leírása szerint a kőszegi tábor
parancsnoka „dühös volt, amiért olyanokat küldtek neki, akik képtelenek a munkára, s nem valók semmire sem, és már normális embereknek sem néznek ki”.150
Szenvedtek a hidegtől a fából készült, szalma nélküli fekvőhelyeken, és a tetvektől.
A mintegy egy hónapos itt tartózkodás után – szintén gyalogmenetben – Szombathelyre kísérték őket. Itt a nyilasok mindenkit meztelenre vetkőztettek, a csendőrök
pedig mindenkit megvertek. Klein Dezsőnek itt vették el és semmisítették meg
(szétrúgták) az imaszíjait.151 A Kőszegről való indulás napján, este érkeztek meg
Schachendorfba, azaz Csajtára. Itt éheztek, és flekktífusztól „rengetegen meghaltak [...]. Azokkal, akikkel együtt jöttem a bori munkatáborból, mindenki meghalt,
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DEGOB 2739.
DEGOB 2286., 2735. Az utóbbi jegyzőkönyvben nyilvánvalóan tévesen szerepel a Sopron melletti Schattendorfnak (Somfalvának), mint célállomásnak a neve. Átnéztem mindazon DEGOB
jegyzőkönyveket (30 db), amelyekben Schattendorf neve szerepelt. A 2735. jegyzőkönyvön kívül
egyetlenegy olyan esettel sem találkoztam, hogy Szombathelyről vittek volna zsidó férfi mun
kaszolgálatost Schattendorfba sánc ásására. Esetünkben is minden bizonnyal Schachendorfról
van szó.
DEGOB 1986.
DEGOB 2315.
Klein, i. m., 12–19. o.
Uo. 14. o.
M. kir. szombathelyi 3. sz. honv. heő. kórház (Belosztály) átadási jegyzőkönyve a Kőszegre küldött zsidó munkaszolgálatosokról. Szombathely, 1944. 12. 25. Nytsz.: nincs. Kórházparancsnokság
jelentése. Szombathely, 1945. 02. 12. Nytsz.: 388/1945. HM HIM HL III. 7. M. kir. szombathelyi
3. honvéd helyőrségi kórház 1930–1945. 62. doboz: Belgyógyászat 1941–1945. Általános iratok orvo
si leletek A–J.
Klein , i. m., 14. o.
Az imaszíj jelentőségéről így ír Raj Tamás: „Hétköznap (munkanapokon) reggel a férfiak fekete imaszíjjal egy-egy kis fekete dobozkát is erősítenek homlokukra és bal karjukra, amelyekben
kézzel írt pergamentekercsen bibliai szent szövegek találhatók. Ez a tfilin, amelynek az a lényege,
hogy ezzel lelki és fizikai kötődésüket fejezik ki az Örökkévaló iránt. Ahogyan azt a Szentírás
mondja: kösd azokat karodra, és legyenek homlokkötőül szemeid között. (Mózes V. könyve, 6. fejezet 8. vers)” Az idézet forrása: Magyar Zsidó honlap: http://www.zsidó.hu/synagogue/zsinag.htm
Utolsó letöltés: 2013. 05. 07.
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csak néhányan maradtunk. A többiekben már nem maradt erő ahhoz, hogy orvosi
kezelés és gyógyszerek nélkül megbirkózzanak a betegséggel”.152 A szintén Csajtára
került zsidó – nem bori – munkaszolgálatos, Schwarz Mór asztalos DEGOB-jegyzőkönyvéből tudjuk, hogy Csajtán a mintegy kétezer munkaszolgálatos közül körülbelül hatszázan betegedtek meg.153 Egy másik túlélő, Siklóssi Endre szerint154 még
ennél is többen, körülbelül ezer–ezerötszázan voltak a betegek. Utóbbi – szintén
nem bori – munkaszolgálatostól tudjuk azt is, hogy a menetképeseket viszont tovább hajtották Grazon át a mauthauseni koncentrációs táborba.
A mintegy 35 kilóra lefogyott Klein Dezső a csajtai táborban, flekktífuszban
súlyosan megbetegedett. A csodával határos módon itt élte meg a szovjet csapatok
felszabadítását Pészach napjaiban, azaz 1945. március 29-e és április 5-e között.155
A csajtai táborba került – már idézett – két nem bori zsidó munkaszolgálatos DEGOB-jegyzőkönyvéből még valami megtudható.156 Nevezetesen az, hogy
Schachendorfban horvát SS-ekből álló keret is részt vett a munkaszolgálatosok
őrzésében. Az egyik DEGOB-jegyzőkönyvben pedig azt is leírták, hogy a „horvát SS-keret” tagjai voltak azok, „akik a boriakat kísérték visszafelé. Egy Neiss
nevű – félkarú, politikai megbízott pártember – százados kínozott minket, ütötteverte a zsidókat, és ellenünk uszította a horvát SS-eket.”157 Bori munkaszolgálatosokat kísérő horvát SS-ekről más esetben is van tudomásunk. A cservenkai
mészárlást követően a bori zsidók egyik csoportját valóban horvát SS-ek kísérték
Zomborig vagy Bajáig. A horvát SS-ek által ezen az útszakaszon meggyilkolt bori
zsidók száma több százra becsülhető.158
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Klein , i. m., 14. o.
DEGOB 2735.
DEGOB 2286.
A Pészach 1945-ben március 29-e és április 5-e között tartott.
DEGOB 2287. 2735.
DEGOB 2735.
Cservenka–Sombor. Abschlussverfügung. [Cservenka-Zombor. Zárójelentés.] Bundesarchiv B
162/20332. 1 Js 9/68. Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht, Offenburg. Offenburg, 1972. 02. 21.
41. o.
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A kisegyháztagok Szombathelyre érkezése
A magyar királyi 801. különleges büntetőszázadot 1943-ben Borba vezényelték.2
A kisegyháztagokból3 álló század a visszavonulás során Szentkirályszabadjára került 1944 októberében.4 A büntetőszázadból hiányozták már a reformadventisták
(szombatisták), akiknek sikerült Belgrád előtt megszökni.5 A Jehova Tanúi és a
nazarénusok alkotta század 1944 végéig dolgozott Szentkirályszabadján, innen
1944 karácsonyán indították útnak őket Jánosházára, majd onnan Szombathelyre.
Jánosházán „hadi munka” (géppuskafészek, tankcsapda és lövészárok építése) volt a feladatuk, amit először egyénileg, majd kollektíven megtagadtak.
Az őket kísérő magyar és német katonák legalább három Jehova Tanút megvertek, és kevésen múlt, hogy a Tanúk közül többeket vagy mindenkit kivégezzenek
a hadimunka megtagadása miatt.6
Szombathelyi megérkezésük időpontja 1945. január 1. és 13. közé tehető.7 Az
egymástól eltérő visszaemlékezések miatt a megérkezés dátumát nem lehet pontosan meghatározni, de valószínűleg január első napjaiban történhetett.8 A kisegyháztagok szombathelyi tartózkodásuk ideje alatt különböző helyeken laktak, különböző munkát kellett végezniük, de ugyanahhoz a katonai egységhez tartoztak.

A kisegyháztagok létszáma
A bori munkaszolgálatra kényszerítettek hivatalos névsora nincs meg, így a kisegyházakhoz tartozók hivatalos névsorát sem ismerjük. A kisegyházak tagjainak
névsorát és létszámát a magyarországi, a szlovákiai és romániai Jehova Tanúi Egyház archívumaiban őrzött dokumentumok alapján, visszaemlékezésekből, a túl
1
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3
4
5
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7

8

A fejezetcímhez tartozó lábjegyzet.
A tanulmány első változatának megjelenési helye: Csapody Tamás: Bori munkaszolgálatosok
Szombathelyen és környékén. Bori kisegyháztagok története 1944 végén és 1945 elején. Vasi Szemle,
LXVII./1., 2013. 3–26. o.
Lásd I. fejezet, A kisegyházak tagjai a bori munkaszolgálat első szakaszában című részt.
A kisegyházak bemutatását lásd I. fejezet, A kisegyházak helyzete a Horthy-korszakban című
részt.
Lásd III. fejezet, A bori maradék a Reptér-táborban című részt.
Lásd I. fejezet, Az első lépcső sorsa című részt.
A jánosházi „hadi munka” egyéni, majd kollektív megtagadásának története szinte minden bori
Jehova Tanú visszaemlékezésében szerepel, és a túlélők az interjúk során is mindig megemlítették.
Haffner Tibor: Megemlékezés Borról [Spomenky na Bor]. Kivonat Haffner Tibor élettörténetéből. H. n., é. n., Kézirat, 5. o. A szlovák nyelvű kivonatot készítette a szerző, Haffner Tibor,
fordította Hanák András. Kézhez véve: Hanák Andrástól postán keresztül. Budapest, 2010. 09. 12.;
Nagy Ferenc: Beszámoló [a] jánosházi eseményekről. Szeged, 1994. 09. 06. 2–3. o. Magyar Jehova
Tanúi Archívum (MJTA) ÉL (Életinterjúk): 0093.; Andrej Hanák (Hanák András): Hanák András
életrajzának főbb része[i] a második világháború idején. Kézirat. H. n., é. n. 6. o. Kézhez véve Hanák Andrástól postán keresztül, Budapest, 2008. 07. 17.; Papp Bálint: Fogságom története. Budapest,
1999. Szerzői kiadás. 37. o.
Az egymástól eltérő visszaemlékezések közül, az azokban szereplő egyéb adatok pontossága és a
konkrét részletek miatt a megbízhatóbbnak tűnőket fogadom el, azaz Haffner Tiborét és Hanák
Andrásét.
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élőkkel és leszármazottaikkal készült interjúimból lehet rekonstruálni. A korábbi
írásaimban rendszeresen százhatvan–száznyolcvan főben határoztam meg a Borba vitt Jehova Tanúi létszámát.9 A legújabb kutatásaim alapján sikerült pontosabban meghatározni számukat, amely százhatvan-százhatvanegy fő lehetett.10 Közülük Szombathelyre százharminckilencen érkeztek meg.11 Létszámuk azonban – az
alábbiakban leírtak szerint – növekedett, így végül a Szombathelyen tartózkodó
Jehova Tanúk összlétszáma száznegyvennégy fő volt.
Nem a Jehova Tanúinak csoportjával érkezett meg Szombathelyre Vági Ambrus
és fia, Vági József. Vági József személyes közlése szerint12 édesapjával Cservenka
és Zombor között, Zombor közelében lemaradt a Jehova Tanúi menetétől. Az idősnek számító, akkor 48 éves Vági Ambrus nem bírt már menni, és leült az árokpartra. A nyugat felé menekülő sváb lovas kocsik egyikére sikerült őt feltenni, és így
értek be – gyalog és kocsin – Zomborba. Itt keresték hittestvéreiket, de a menekülőktől, katonáktól hemzsegő városban nem leltek rájuk. Baja felé vették útjukat,
és a folyamatos igazoltatások miatt jelentkeztek a bajai városparancsnokságon.
Részükre itt 1944. október 11-én kiállítottak egy dokumentumot, amely Vági Ambrus elítélésének helyére, Vácra irányította őket, és amely egyben engedélyezte,
hogy kompon átkeljenek a Dunán.13 Végül Ráckevén keresztül jutottak el Vácra,
és jelentkeztek a börtönparancsnokságon. Innen azonban tovább irányították őket
Budapesten át Jászberénybe. Itt, a 6. Honvéd Jászberényi Hadkiegészítő Parancsnokságon már állományba vették őket. Jászberényben találkoztak a bori Jehova
Tanúktól általam ismeretlen helyen és körülmények között elszakadt Hák Lajossal, Pál Gézával és Szombati Lajossal. A front elől a jászberényi parancsnokságnak
hamarosan menekülnie kellett, így Vági Ambrust és fiát beosztották Hotki Lajos14
jászberényi urológushoz és családjához kocsisnak és egyben csicskásnak. Így jutottak el együtt Győrig, ahol a Jehova Tanúi a város vágóhídján kaptak beosztást.
Végül szintén Győrbe került Hák Lajos, Pál Géza és Szombati Lajos is. A győri
Tanúk kapcsolatba tudtak lépni családjaikkal, így megtudták, hogy bori hittestvéreik Szombathelyen dolgoznak. A győri és szombathelyi Jehova Tanúi kölcsönösen
kérelmezték, hogy a győriek Szombathelyre kerülhessenek. Feltehetőleg 1945 februárjában, de mindenképpen március 4-e előtt vitték a győrieket Szombathelyre.
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Csapody Tamás: Bori munkaszolgálatosok. Fejezetek a bori munkaszolgálat történetéből. Budapest,
2011, Vince Kiadó, 15. o.
Lásd I. fejezet, A kisegyházak tagjai a bori munkaszolgálat első szakaszában című részt.
Itt nem térek ki arra, hogy ez a létszám Borban és a visszavonulások során miként változott; csak
kutatásaim végeredményét közlöm.
Vági József személyes közlése. Ugod, 2006. 08. 04.
A dokumentum szövege: „Vági Ambrus, fia Vági József. Vácra irányítom. A kompot használhatják. Baja, 1944. okt. 11-én. Detne [?] Gyula fhdgy. [főhadnagy] állomástiszt”. A szöveget az
„Igazolvány – az alább megnevezett egyén kegyelemben részesítésének megállapítására” nevű
dokumentum utolsó – „Tudnivalók” címet viselő – lapjának aljára, fekete tintával jegyezték fel.
A dokumentumot láttam Vági Józsefnél. Ugod, 2006. 08. 04. Ez a „Tudnivalók” címet viselő oldal
színes fénymásolatban látható a Magyarországi Jehova Tanúi Egyház budapesti fiókhivatalában
(Bételében) lévő, 2006-ban létesült állandó kiállításon (megnéztem: 2013. 01. 04.). (Vági Ambrus
igazolványának egyik lapját lásd az 5. 4 fényképen.)
Hotki [Hacki/Harti] Lajos jászberényi urológust nem sikerült azonosítani. Vági József közlése
szerint az orvos és családja Pápateszérre ment.
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Vági József ismerős helyre érkezett, hiszen 1942 októberében a szombathelyi hadbíróság ítélte el a katonai eskü letételének és a fegyver átvételének megtagadása,
azaz a hűtlenség bűntettének elkövetése miatt tíz hónap börtönre.15 Büntetésének
letöltését a szombathelyi katonai börtönben meg is kezdte. Büntetési idejének kitöltése előtt innen vitték 1944. július 21-én Jászberénybe, majd onnan Borba.
Vági Ambruson és Vági Józsefen kívül más Jehova Tanú is lemaradt útközben.
Betegség miatt többen nem érkezhettek meg Szombathelyre, illetve korábban érkeztek ide. A szombathelyi 3. honvéd helyőrségi kórház16 (továbbiakban: helyőrségi kórház) betegnyilvántartása szerint a szentkirályszabadjai Reptér-táborban
állomásozó 801-es büntető századból négyen kerültek a helyőrségi kórházba.17 Korábban nyilvántartásomban úgy szerepeltek, hogy mind a négyen a Jehova Tanúi
bori csoportjából kerültek ki.18 További kutatásaim alapján azonban biztos, hogy
egyikük nem volt Jehova Tanú; a kórház hibás bejegyzése nyomán kerülhetett
az illető neve mellé, hogy ebből a századból érkezett.19 A kórházba került Jehova
Tanúi, Kis Pap János, Kresztyankó János és Nagy László valamennyien túlélték
az életveszélyesnek nem mondható betegségeiket, de részleteket kizárólag Kis
Pap Jánostól tudunk. Ő ugyan visszaemlékezésében nem tett említést az összesen
négynapos szombathelyi kórházi kezeléséről (1944. november 26. – 1944. november 29.), de leírta, hogy Szentkirályszabadjáról a hittestvéreivel együtt indult
tovább.20 Kresztyankó János és Nagy László azonban biztosan nem tért vissza
a szombathelyi kórházból Szentkirályszabadjára, és nem tartott a többi Tanúval.
(Kresztyankó János ugyanis 1944. december 28-án, Nagy László pedig 1945. február 2-án hagyhatta el a helyőrségi kórházat.) További sorsukról nincs adat, de
Kresztyankó János21 és Nagy László később visszaérkezett szülőfalujába.
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Lásd I. fejezet, 9. lábjegyzetét.
A kórházról részletesen lásd IV. fejezet, A szombathelyi 3. honvéd helyőrségi kórház című részt.
A szentkirályszabadjai Reptér-táborban állomásozó 801-es különleges büntető századból az alábbi
négy fő került a szombathelyi 3. számú Helyőrségi Kórházba (a kimutatás pontatlansága miatt
lehetséges, hogy ennél többen voltak): 1./ Fsz. [Folyószám]: 9307. Kispap János [Kis Pap János/
Pap János] /rendf.: msz./ Nj. [Növedékbe jutott]: Reptér pk. Szentkirályszabadja, 1944. 11. 26. /
cukros, kelés a mellkason/ Fj. [Fogyatékba jutott]: 1944. 11. 29. 597. 359. 2./ Fsz.: 10363. Nagy László
/rendf.: musz./ Nj.: 801. mksz. klgs. szd. Szentkirályszabadja, 1944. 12. 14. /nyálkatömlő-gyulladás a
térden/ Fj.: 1945. 02. 14. 579. 3./ Fsz.: 10364. Babinecz Gyula /rendf.: musz./ Nj.: 801. mksz. klgs. szd.
Szentkirályszabadja, 1944. 12. 14. /„darázsfészek a háton műtéttel kezelve”/ Fj.: 1945. 02. 10. 579. 4./
Fsz.: 10800. Kresztyankó János /rendf.: msz./ Nj.: Reptér pk., Szentkirályszabadja, 1944. 12. 22. /
láb kötőszövet/ Fj.: 1944. 12. 28. 612. HM HIM HL III. 7. Forrás: Szombathely 3. helyőrségi kórház
7. segédkönyv. Betegfelvételi könyv. 597. o.
Csapody, i. m., 358–359. o.
Babinecz Gyula munkaszolgálatosról van szó, ő nem volt sem Jehova Tanú, sem nazarénus, sem pedig reformadventista. A tévedést az okozza, hogy a szentkirályszabadjai Reptér-táborból, a 801-es
különleges büntetőszázadból ugyanezen a napon a kórházba befogadott Nagy József Jehova Tanú
neve melletti csapattest megnevezés alá egy ismétlőjelet tettek.
Kis Pap János [Kispap János/Papp János]: A kapitalisták napjaiból. Kis Pap János (Kispap János)
visszaemlékezése. H. n., é. n. Kézirat. 11. o. MJTA ÉL 0020.
Kresztyankó János 1947-ben tanúvallomást tett az őt és Jehova Tanú hittestvéreit 1941-ben megkínzó Hargitai Mihály nyíregyházi rendőr-detektív ellen folytatott népbírósági perben. Elégtételt
kaptak a Jehova Tanúi. (Öt év kényszermunkára ítélték Hargitai Mihály volt detektívet). Szerző
ismeretlen. In: Nyírség, 1947. 04. 15. 2. o.
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Szombathelyre tehát 1945. január elején százharminckilenc bori Jehova Tanú
munkaszolgálatost vittek. Később ide vezényelték a tőlük elszakadt Vági Ambrust és Vági Józsefet, valamint Hák Lajost, Pál Gézát és Szombati Lajost. (Kis
Pap János eleve velük együtt érkezett Szombathelyre.) Összlétszámuk tehát
Szombathelyen öt fővel egészült ki, így 1945. február végétől, március elejétől
összesen száznegyvennégy fő volt.
A Jehova Tanúival együtt Szombathelyre megérkező nazarénusok létszáma
sem egyezett meg a Borba vitt nazarénusok létszámával (kilenc fő). A Szombathelyre érkezett nazarénusok száma két fővel volt kevesebb, mint bori létszámuk,
így ők összesen heten voltak.
A kisegyházhoz tartozó bori munkaszolgálatosok szombathelyi létszáma tehát
kezdetben százharminckilenc Tanúból és hét atyafiból22 állt (száznegyvenhat fő),
majd a további Jehova Tanúi érkezése után összesen százötvenegy főre nőtt.

A katonai keret létszáma és tagjai
A 801-es különleges büntető munkásszázadot Szombathelyre kísérő magyar katonák pontos létszáma és névsora nem ismert. A kisegyházak tagjainak visszaemlékezései és a népbírósági anyagok alapján néhány keretlegény név szerinti
azonosítására azonban lehetőség nyílik.
A századot Szentkirályszabadjáról Szombathelyre kísérő katonai keret létszáma mintegy tizenöt fő lehetett.23 Közöttük voltak, akik már Borban is őrizték
őket, és voltak olyanok, akik csak Szentkirályszabadjától kaptak parancsot kísérésükre. Útközben, így Jánosházán az alkalmi munkák elvégeztetésénél szintén
körülbelül tizenöt magyar katona volt kirendelve hozzájuk, és itt német katonák
is felügyeltek rájuk.24 A kirendelt, őket kísérő magyar parancsnok „nem volt [...]
rosszindulatú”25, a többi magyar és német katona azonban Jánosházán legalább
három Jehova Tanút megvert, és kevésen múlt, hogy nem végeztek ki a Jehova
Tanúkat a hadimunka megtagadása miatt.

Bánhegyi Géza
A mintegy tizenöt fős magyar katonai keret parancsnoka feltehetőleg Bánhegyi
[Bánhegyi-Benyák] Géza zászlós, majd hadnagy lehetett. Az egyértelmű, hogy a
801-es különleges büntető munkásszázad bori parancsnoka ő volt egészen a kisegyháztagok jászberényi összegyűjtésétől kezdve. Bánhegyi Géza népbírósági aktájában nem említik Szombathely nevét, de még azt sem, hogy a front hol érte el,
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A Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezet tagjai nazarénusnak, hívőnek vagy atyafinak nevezik
magukat.
Nagy Ferenc: Beszámoló [a] jánosházi eseményekről. 7. o. MJTA ÉL 0093.
Uo.
Áfra Károly: Tapasztalatok. Bor 1943–44. H. n., 1992. 02. 24. 7. o. MJTA ÉL 2259.
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hol menekült meg vagy esetleg esett hadifogságba.26 A budapesti népügyészség
vádiratára 1945-ben írt „észrevételeiben” olvasható a legalaposabb összefoglalása
a bori katonai szolgálatáról. Ebben azt írta, hogy a „801. szektáriánus fegyenc
(Jehova Isten tana) szd. pk.-a [század parancsnokaként] szolgáltam mindvégig
– megszakítás nélkül – leszerelésemig.”27 Vaskos dossziéjából azonban nem derül
ki, hogy mikor szerelt le. Elmondása szerint Szentkirályszabadján ennek a századnak a parancsnoka volt.28 Papp Bálint nazarénus túlélő arra emlékszik, hogy
Szombathelyen is velük volt.29 Mindezek nyomán valószínűsítem, hogy „leszerelése” feltehetőleg Szombathelyen vagy környékén történt.
A kisegyházak tagjai közül Bánhegyi Géza népbírósági perében nem szólalt
meg senki, és a kisegyháztagokkal kapcsolatos magatartása nem volt a vád tárgya. Bánhegyi Gézát a budapesti népbíróság végül háborús bűntett és hivatali
sikkasztás bűntett vádak alól 1946. január 8-án felmentette.30 Bánhegyit az állambiztonsági szolgálat – mint általában a volt horthysta katonákat – számon
tartotta: 1962-ben, mint „a Budapest területén élő volt horthysta katonatisztet”
tartották nyilván.31

Zbranek Béla és Wéber tizedes
A századot kísérő katonai keret tagjai közül azonosítható Zbranek Béla és Wéber tizedes. Papp Bálint nazarénus emlékszik arra, hogy Jászberénytől, Boron át
Szentkirályszabadjáig és Szombathelyig, sőt egészen az orosz fogságba esésükig
végig velük volt a vékony, szőke és bajuszos Zbranek Béla őrmester, valamint a civilben budapesti fodrász, Wéber tizedes. Utóbbi személyről nem sikerült további
adatokat találnom, míg Zbranek Béláról, a népbírósági aktája alapján sok minden
megtudható.32 Az Ukrajnát is megjárt Zbranek Béla szakaszvezető, majd szolgálatvezető őrmester, századparancsnok-helyettesként az első, 1943-as csoporttal
érkezett meg Borba. A kisegyházak századánál, a központi Berlin táborban szolgált, majd 1944-től a zsidó munkaszolgálatosok felügyeletére osztották be a Borhoz közeli Innsbruck altáborba. Az első lépcsőben kísérte végig a gyalogmenetet,
így ott volt Cservenkán is.33 Zomborból vasúton érkezett Szentkirályszabadjára.
Zbranek kihallgatási jegyzőkönyve szerint a 801-es különleges századdal „Szom-
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Bánhegyi Géza BFL XXV. 1.a 1515/1945., XXV. 1.a 1727/1945. (Összesen 132 oldal.) és Apáthy
[Apáti] Imre aktájában: BFL XXV. 2.b 2338/1945. (Vegyesen, összesen 334 oldal.)
Bánhegyi Géza: A bpesti [budapesti] Népügyészség 1945. Nü. 2338/3. sz. vádiratára az alábbi észrevételeket teszem meg. Dátum és sajátkezű aláírás nélkül. Nytsz.: 1515/5. A Budapesti Népbíróságra
érk.: 1945. 08. 07. BFL XXV. 1.a 1515/1945. 71. o.
Bánhegyi Géza levele a Nemzeti Parasztpárt vezetőségének. Budapest, 1945. 03. 26. Nytsz.: 2720/3.
BFL XXV. 1.a 1515/1945. 11. o.
Papp Bálint személyes közlése. Budapest, 2012. 10. 31.
Bánhegyi Géza jogerős ítélete. Nb.VII. 1515/1945/7. BFL XXV. 1.a 1515/1945. 06.
Budapest területén élő volt horthysta katonatisztek. ÁBTL A-932., A-932/7., A-932/14.
BFL XXV.1.a 1146/1945. (Összesen 133 oldal.) Ügyszám: Nb. 1146/1945.
A cservenkai vérengzésről lásd I. fejezet Az első lépcső sorsa című részt.
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bathelyre menekültünk, ahol a megmaradt századdal átálltunk az oroszokhoz”.34
Papp Bálint elmondása szerint a Szombathely közelében lévő Torony községnél nem átálltak, hanem valamennyien orosz hadifogságba estek. Ezt követően
„Zbranek, valamint Wéber az egyik faluban hamarosan megszöktek, akkor, amikor az orosz járőrök elöl és hátul kísérték a menetet, és ők középen egy utcába
lekanyarodtak”.35
Zbranek Béla Budapesten, 1945-ben megtartott népbírósági perében zsidó
munkaszolgálatosok és a bori keret tagjai tettek tanúvallomást. A kisegyházak tagjai – ismeretlen okból – nem kaptak idézést. Ennek nyomán a perben
Zbraneknek kizárólag az Innsbruck altáborban és a visszavonulás során tanúsított magatartása, illetőleg a zsidó munkaszolgálatosokkal való bánásmódja volt
a per tárgya. A népbíróság Zbranek Bélát háborús bűntett és hivatali sikkasztás bűntett elkövetése miatt főbüntetésként tizenöt év kényszermunkára ítélte.36
A feljebbviteli fórum, a Népbíróság Országos Tanácsa (NOT) az ítéletet négy
év börtönbüntetésre mérsékelte.37 Zbranek Béla ennek teljes kitöltése után, 1949.
augusztus 12-én szabadult.38 Az 1945 után sofőrként dolgozó Papp Bálint találkozott Zbranek Bélával Budapesten39, ahol valamilyen telepen Zbranek segédmunkásként dolgozott. Felismerték egymást és beszélgettek.40

Alpár Zoltán
A Szombathelyre érkező 801-es különleges büntető századdal tartott Alpár Zoltán főhadnagy vagy százados is. Ő volt a szentkirályszabadjai Reptér-tábor helyettes parancsnoka 1944 novemberében, és innen kísérte a kisegyházak tagjait
Szombathelyre, Borban nem teljesített szolgálatot. Papp Lajos nazarénus túlélő
közlése szerint Alpár Zoltán maga is szombathelyi, civilben „az egyik helyi bank
igazgatója volt”.41 Papp Lajos Szentkirályszabadján, majd pedig Szombathelyen
nála szolgált parádés kocsisként és csicskásként. Papp Lajos Szombathelyen megismerte az egész Alpár családot: az akkor állapotos feleséget és két kisgyermeküket. Papp közlése szerint később ismét járt náluk: „Gyönyörű szép lakásuk volt
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Zbranek Béla kihallgatási jegyzőkönyve. Budapest, 1945. 05. 18. Nytsz.: 6537/1945. 46. BFL XXV.1.a
1146/1945.
Papp Bálint személyes közlése. Budapest, 2012. 10. 31.
Zbranek Béla ítélete. Nb.III.1146/1945. BFL XXV.1.a 1146/1945. 74–77. o.
NOT.V.1140/1949/25. BFL XXV.1.a 1146/1945. 78–79. o.
A NOT az általa mérsékelt szabadságvesztést az előzetes letartóztatásban eltöltött idővel kitöltöttnek vette és a jogerős ítéletének kihirdetésének napján elrendelte a vádlott azonnali szabadlábra
helyezését.
A találkozásra Budapest XIII. kerületében (Angyalföld) lévő Röppentyű utcában került sor.
Papp Bálint személyes közlése. Budapest, 2012. 10. 31.
Papp Lajos személyes közlése. Baja, 2006. 01. 17.
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a Szent Imre utca 3. szám alatt.42 Mert voltam ám már náluk, miután megnősültem, 1952-ben. Már vasutas voltam, és vonattal elmentünk meglátogatni.”43
Alpár Zoltán egyik hozzátartozójának közlése szerint44 Alpár Zoltán főkönyvelő volt, és a szombathelyi nyomdában dolgozott. Fogságba nem esett, a háború
után igazolták, és népbíróság elé sem került.45

Marányi Ede alezredes
A kisegyházak tagjait kísérő további katonákról nincs adatunk. Egy bori főparancsnokról, a bori táborcsoport második parancsnokáról, Marányi Ede alezredesről azonban feltételezhető, hogy családjával együtt Jákon tartózkodott ebben
az időszakban.46 Szinger Ádám Jehova Tanú pedig a vele készített interjúban elmondta, hogy ő ugyan nem találkozott Marányival Szombathelyen, „de a testvérek találkoztak a vasútállomáson az alezredessel, aki már menekülésben volt Németország felé. [...] Azt mondta akkor a testvéreknek, hogy magukon segítettem,
nekem köszönhetik, hogy maguk ilyen helyzetbe jutottak, mert magukat, mint
magyar embereket akartam megmenteni, [...] mert maguk becsületesen helyt
álltak a munkájukkal. Szerbiában állandóan mentek a dicsérő levelek a német
parancsnokság, meg a magyar katonaság felé a munkahelyekről, hogy hát, amit
magukra bíztak munkát, azt tisztességesen elvégezték. Én voltam az, aki magukat megmentette, idáig tudtam maguknak segíteni, most már tovább nem tudok.”47 Ezzel ellentétben nem található arra vonatkozó bizonyíték, hogy Marányi
Ede alezredes mentette volna meg, vagy akár segítette volna a 801-es századot.

Szombathely a kisegyháztagok megérkezésekor
A száznegyvenhat bori kisegyháztag munkaszolgálatos és az őrzésüket ellátó
mintegy tizenöt fős katonai keret tehát 1944. január első napjaiban érkezett meg
Szombathelyre. Szombathely és környéke ekkor már túl volt tizenhárom bombázáson. A megérkezésük előtti utolsó bombázásra 1944. december 6-án került sor,
amikor amerikai gépek intéztek támadást a város ellen.48 Az angol és amerikai
haderő a Szombathelyre menekülő nyilas államhatalom intézményeit is bombázta
1944 közepétől, végétől kezdve. A város bombázásának történetét részletesen le42
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Szent Imre (herceg) utca, ma Szent László király utca. A mellette lévő ház, a Szent Imre utca 5.
számú ház bombatalálatot kapott. A második világháborúban bombázások következtében megsérült vagy rombadőlt lakóházak jegyzéke. Közli: Kosztolánczy Tibor: A második világháború
Szombathelyen 1944–1945. Emlékkönyv II. Szombathely, 1997, Vas Megyei Honismereti Egyesület
és a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Kiadványa, I. sz. Függelék. 121. o.
Papp Lajos személyes közlése. Baja, 2006. 01. 17.
Magát megnevezni nem akaró hozzátartozó. Telefoninterjú, 2012. 11. 22.
Az Ukrajnában szolgálatot teljesítő szombathelyi Alpár Zoltán főhadnagyról említést tesz a DEGOB
415. sz. jegyzőkönyve.
Csapody, i. m., 164. o.
Szinger Ádám személyes közlése. Paks, 2006. 07. 03.
Kosztolánczy, i. m., 96–97. o.
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író helytörténész, Kosztolánczy Tibor könyvében idéz egy 1947-ben kelt leírásból.
E szerint Szombathely lett ebben az időszakban Magyarország „fiók-fővárosa”,
ahová a nyilas bel- és külügyi-, igazságügy-, kultusz- és propagandaügyi minisztérium is kiköltözött. A nagykövetségek is ide menekültek. Az államigazgatási
szervek és diplomáciai szervek tagjain kívül menekülők, katonák lepték el a várost. Így lakosságának száma négyszeresére, 140 000–160 000 főre duzzadt, ami
hihetetlen zsúfoltságot eredményez.”49
A kisegyháztagok érkezésekor azonban Szombathely még nem szenvedte el
a várost ért legsúlyosabb légitámadást. Az 1945. február 21-én egy kisebb légitámadás után, március 4-én az amerikai B–24-es bombázók száztizennyolc bombát
dobtak le a városra. Ez utóbbi légitámadás jelentős emberveszteséget (körülbelül
háromszáz fő) és anyagi károkat okozott.50 Az amerikaiak ezt követően még három alkalommal bombázták a várost (március 18., 25. és 26.), majd az orosz gépek
is dobtak le bombákat (március 27. és 28.).51
Nem tudom leszűkíteni a Szombathelyt ért veszteségeket és károkat a kisegyházak tagjainak odaérkezése és távozása közötti időszakra. Összességében
azonban az 1944 júliusától a szovjet csapatok megjelenéséig (március 29.) a város
akkori kétszáznegyvenhárom utcájából száznyolcvankét utcában volt bombakár
és ezerhétszázhetven sérült ház közül százötvenkilenc lett rommá.52 Magyarországon Szombathely lett a háborús károk vonatkozásában az ötödik legsúlyosabb
veszteségeket elszenvedett város.53

A Jehova Tanúi szombathelyi tartózkodása
A Jehova Tanúi által végzett munka
A Jehova Tanúi közösség tagjai Szombathelyen két területen (földeken, városban)
és ezen belül számos munkahelyen dolgoztak. A Tanúk többsége a város határában, tanyákon a „térden felüli hóban” kukoricát tört, azaz helyenként a hó alól
szedte ki a kukoricát. A kinn maradt több vagon termés betakarítása nem volt ké-
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Hegedüs Ferenc: Háborús sorsunk és veszteségeink. In: Szepesházy Róbert (Szerk.): Szombathely Savaria múltja–jelene–jövője. Szombathely, 1947, Gyorsszolgálat, Szabad Vasmegyei Nyomdavállalat. Idézi: Kosztolánczy, i. m., 77. o.
A nazarénusok e bombatámadás során szerzett élményeiről lásd A nazarénusok a március 4-i
bombatámadás során című részt.
Hegedüs, i. m.
Kosztolánczy, i. m., 98. o.
A tanulmány megírása során használt Szombathely és Szombathely környéki térképek: 1. Szombathely megyei város térképe (kiegészítve Kámon község térképével). Méretarány: 1:10 000. Szombathely, 1942. Kiadja Nagy Lajos. 2. Szombathely és környéke. Méretarány főtérkép: 1:11 500. és
belvárostérkép: 1:8000. , Bécs, évszám nélkül, Kiadja freytag & berndt 3. Kőszegi-hegység. (Turistatérkép). Méretarány: 1:40 000. Budapest, évszám nélkül, Kiadja Cartographia Kft.
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nyelmes munka, viszont a folyamatos légiriadók és bombázások elkerülték őket,
és egyben élelemhez jutottak.54 Itt dolgozott többek között Kis Pap János is.55
Az észak-erdélyi Teodor Miron visszaemlékezése szerint „...a gyönyörű várost
lebombázták, az utcákon pedig szanaszét hevertek a megcsonkított holttestek.
Sok embert maga alá temetett a törmelék, és néha hallottuk a segélykiáltásukat.
Lapáttal és más szerszámokkal néhányukat ki tudtuk ásni. A közeli épületeket
lebombázták, de azt, amelyikben mi voltunk, nem érte találat. A légiriadó szirénáit hallva mindenki rémülten menekült az óvóhelyre. Először mi is szaladtunk,
de hamar rájöttünk, hogy semmi értelme, hiszen nem volt egyetlen megfelelő
óvóhely sem. Így hát ott maradtunk, ahol voltunk, és megpróbáltuk megőrizni
a nyugalmunkat. Nemsokára az őrök is velünk maradtak. Azt mondták, hogy
az Istenünk talán őket is megvédi. [...] ...az utolsó szombathelyi éjszakánkon úgy
záporoztak a bombák, mint még soha azelőtt. Ennek ellenére az épületben maradtunk, dicsérő énekeket énekeltünk Jehovának, és megköszöntük neki, hogy
szívbéli nyugalommal töltött el minket”.56
Áfra Károly Jehova Tanú hasonlóan emlékezett minderre: „A városban lévők
mentési munkát végeztek a repülőtámadások alatt és után. [...] Egyik alkalommal
bombatalálat érte a Városházát. Azt mondták a parancsnoknak, hogy oda csak
ezeket az embereket engedik, mert ha mást hívnak, [akkor] mindenki mellé rend
őrt kell állítani, de ezek az emberek biztos, hogy nem visznek el semmit. [...]
A városban szabadon jöttünk-mentünk, [és] csak megmondtuk, hogy kik vagyunk, és tovább engedtek, a hírünk eljutott ide is.”57
Soós Gergely Jehova Tanú visszaemlékezése szerint „Szombathelyen nagy
bombázás volt, [...] több mázsás bombákat58 szórtak le, bombázták a pályaudvart,
onnan fel a szállóig.59 A közelünkben is leesett egy bomba. Egy pincében voltunk
katonákkal együtt. A bomba nagyon megmozgatta a pincét, valósággal megtántorodott az ember. Ott volt egy kiskatona, aki annyira elveszítette az egyensúlyát,
hogy kiabált, nagyon megijedt. A második bombázáskor a testvérek úgy határoztak, hogy mi nem megyünk le a pincébe, hanem fönt a szobáinkban helyezkedtünk el. Azt tapasztaltuk, hogy azok a katonák is, akik velünk voltak, odajöttek
közénk. Szerintem azt gondolták, hogy közöttünk biztonságban lesznek. Jehova
egész úton segített bennünket úgy, hogy egyetlen egy sem veszett el közülünk.”60
Haffner Tibor és Nagy Ferenc Jehova Tanúinak visszaemlékezéseiben mindezt további információkkal egészítették ki. Haffner azt írta, hogy a mentés
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Haffner, i. m., 30. o.
Kis Pap, i. m., 11. o.
Teodor Miron: Énekeltünk, amikor záporoztak a bombák. Jehova Tanúi Évkönyve 2006, Románia,
98–100. o. Őrtorony online könyvtár Magyar kiadványok (2000–2012): http://wol.jw.org/hu/wol/pc/
r17/lp-h/1200276291/63/0 Utolsó letöltés 2014. 07. 24.
Áfra, i. m., 9. o.
A várost ért legnagyobb bombatámadás során, 1945. 03. 04-én 259,6 tonna bombát dobtak le. Kosztolánczy, i. m., 97. o.
Minden bizonnyal a Palace szálló és kávézóról lehet szó, tekintettel arra, hogy a Palace kapott
bombatalálatot, míg a Nagyszálló nem.
Soós Gergely. Interjú Soós Gergellyel. Szerző ismeretlen, hely és időpont nélkül. 2. o. MJTA ÉL
0219.
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nehezen haladt, és a vasútállomásra is kirendelték őket, hogy a front elől mentsék
az élelmet. A Jehova Tanúk itt sem éheztek.61 A kárpátaljai Bolyog Károly Jehova
Tanú feleségének közlése szerint férje tudott oroszul és csehül, ezért „betették a
postára, a telefonnál dolgozni”.62 Emellett táviratokat kellett kézbesítenie, míg
mások a szombathelyi repülőtéren dolgoztak, romokat takarítottak. Nagy Ferenc
Tanú feljegyezte, hogy őt „a szőnyegbombázás után egy szállodába osztották be
javítónak.”63 Szinger Ádámot, Török Károlyt és a Jehova Tanúi között vezető
szerepet betöltő hittestvérüket, Bartha Andrást, valamint további két Tanút szakácsként dolgoztatták a belvárosban. A mai Savaria Hotel Étterem64 néven ismert
Grastyán étteremben szolgálták fel a felettesük által beszerzett alapanyagból a
Tanúk által készített ebédet. Ebben az étteremben ebédelt a Honvédelmi Minisztérium 8. osztályán65 és a Vöröskereszt helyi szervezetében dolgozó mintegy hatvan–hetven fő. A Tanúk és egyben a nazarénusok katonai elöljáróinak szállása is
itt volt.66 Szinger Ádám szerint a Tanúk főztjével nagyon meg voltak elégedve.67
(Szinger ezen kívül még a szombathelyi terményfeldolgozóban is dolgozott, ahol
gabonazsákokat cipeltek fel a padlásra, valamint lovas kocsival is végzett különböző szállításokat.68)
A kukoricatörésen és a városi munkákon (mentési, romeltakarító, rakodó, valamint javító, postai, szakács–felszolgáló) kívül a Tanúk további feladatai közé tartozott a szombathelyi fatelepen (fűrésztelepen) történő munkavégzés is. A Győrből Szombathelyre vitt Vági József közlése szerint itt őket katonai felügyelet alatt,
civil munkavezetőknek beosztva dolgoztatták. Itt dolgozott Soós Gergely Tanú
is.69 Ládákat kellett készíteniük, amiket később feltehetőleg Szombathely kiürítésekor használtak.70

A Jehova Tanúinak lakhelyei
A Jehova Tanúit különböző helyeken szállásolták el Szombathelyen. Áfra Károly
szerint „egy zsidó iskolában kaptunk szállást, és különböző istállókban, ahova befértünk”.71 Bolyog Károlyról is hasonló maradt fenn: „Szombathelyen egy nagy
iskolában szállásolták el őket”.72
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Haffner, i. m., 88. o.
Bolyog Ilona, Bolyog Károly feleségének levele. Rakosino [Beregrákos–Ukrajna], 2007. 11. 07. 3.
Nagy Ferenc–Szeged. Az ismeretlen szerző Nagy Ferenc elmondása alapján foglalta össze két
oldalon Nagy Ferenc életét. H. n., i. n. 2. o. MJTA ÉL 0089.
Az 1913-ban épített szállót és éttermet az aktuálisan bérlő személyéről nevezték el. Korábban Kovács Jakabról, Kovács, majd Grastyán Endréről Grastyán szállodának hívták. Szombathely 1942-es
térképén Nagyszállóként nevezik meg. Ma Savaria Hotel Étterem néven ismert (Mártírok tere 4.).
Évek óta használaton kívül áll.
A Honvédelmi Minisztérium 8. osztálya személyi ügyekkel foglalkozott.
Papp Bálint személyes közlése. Budapest, 2012. 10. 31.
Szinger Ádám, telefoninterjú. 2012. 11. 22.
Szinger Ádám, telefoninterjú. 2012. 11. 29.
Soós Gergely személyes közlése. Ugod, 2006. 08. 30.
Vági József személyes közlése. Ugod, 2006. 08. 04
Áfra, i. m., 9. o.
Bolyog Ilona, Bolyog Károly feleségének levele. Rakosino [Beregrákos, Ukrajna], 2007. 11. 07. 3.
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Szombathelyen két zsidó iskola volt: a Zrínyi Ilona utcában lévő izraelita
elemi iskola és a Thököly utcában lévő ortodox izraelita imaház és elemi iskola
(lásd 9. térkép). Mindkettő a város központjához tartozó területen áll, egymástól légvonalban mintegy háromszáz méterre. A visszaemlékezések alapján nem
lehet eldönteni, hogy a Jehova Tanúi melyik zsidó iskolában voltak. A kérdés
megválaszolásában segítségemre volt két Szlovákiában élő Jehova Tanú, a bejárás időpontjában 92 éves Török Károly és a 90 éves Hanák András. A két
bori túlélővel tartottunk helyszínbejárást Szombathelyen és környékén 2012
augusztusában.73 Mindkét túlélő egyértelműen felismerte a Zrínyi Ilona utcában lévő izraelita elemi iskolát. Ők itt laktak, és az épület pincéjében vészelték
át a bombatámadásokat. Az épületbe nem tudtunk ugyan bemenni, de hátulról,
a Thököly Imre utca felől, a kerteken át el tudtunk jutni egészen az iskola hátsó
udvaráig és egyben hátsó bejáratáig. A két túlélő egybehangzóan felismerte – az
udvar felől nézve – bal oldalon lévő és az iskola balszárnyához illeszkedő pincelejárót.74 Ennek az ajtaján keresztül jutottak le 1945-ben az óvóhelyként szolgáló
pincébe. Márkus Sándornak, a Szombathelyi Zsidó Hitközség elnökének közlése szerint az iskola alatt lévő pince valóban óvóhelyként működött a második
világháború alatt.75

A nazarénusok szombathelyi
tartózkodása
A nazarénusok munkája és szállása
A Borba vitt kilenc nazarénus közül heten érkeztek meg Szombathelyre.76 Hatan
közülük lovas kocsikkal embereknek és állatoknak szállítottak élelmet egész Vas
megye területéről, de egészen a Zala megyei Nagykanizsáig is elmentek.77 A hetedik lovas kocsin Papp Lajos atyafi szolgált, a már említett Alpár Zoltánnál és
családjánál. Papp Lajos így emlékezett vissza erre78: „Nekem volt egy istállóm,
oda a lovat bekötöttem, és nekem az volt a dolgom, hogy reggel menjek a főhadnagy úrért, aki tette a katonai munkáját. [...] Ott nekem nagyon jó helyem volt!
A fiúknak sem volt rossz. [...] Bombatámadás is volt, a lovaim fölágaskodtak, én
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Szombathely, helyszíni bejárás, 2012. 08. 23. A két bori Jehova Tanún kívül jelen volt többek között Török Károly fia, Török János [Jan Torok], Haffner Tibor fia, ifj. Haffner Tibor és Murín
Anton [Antonin] a pozsonyi Jehova Tanúi fiókhivatal (Bétel) Történelmi Osztályának vezetője.
(Nábozsenská spolocsnost’ Jehovovi svedkovia, Oddelenie histórie, Bratislava, Szlovákia.)
Ez egy mintegy 3,5×1,5 méteres pincelejárót magába foglaló külön építmény. (Lásd az 5. 5 fényképet.)
Ezt Márkus Sándor a szombathelyi túlélő, Lakatos Jánosné, született Popper Ella Szombathelyi
Zsidó Hitközségben tartott visszaemlékezései alapján közölte velem. Márkus Sándor, elektromos
posta, Szombathely, 2013. 01. 07.
Két nazarénus útközben valahol lemaradt.
Papp Bálint személyes közlése. Budapest, 2006. 02. 09.
Papp Lajos személyes közlése. Baja, 2006. 01. 17.
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meg alábújtam a jászol alá. A Rumi utca szőnyegbombázást kapott és lerombolták. Nagy temetés volt.”79
A Jehova Tanúival együtt Szombathelyre érkező nazarénusok egy Szombathelyen lévő istállóban laktak. Nekik ugyanúgy szabad járásuk volt a városban,
mint a Tanúknak. Ehhez nyilván az is hozzájárult, hogy a kisegyházak tagjainak
szökésétől nem kellett tartani, és – mint azt Áfra Károly Tanú megemlítette – a
mentési munkálatokban való becsületes részvételük miatt jó hírük volt.80

A nazarénusok a március 4-i bombatámadás során
Papp Bálint nazarénus nyomtatásban is megjelent visszaemlékezésében leírtak81
és az általa szóban elmondottak82, valamint Kosztolánczy Tibor helytörténész
könyvének83 és előadásának84 összevetéséből percről percre rekonstruálható
mindaz, amit két nazarénus átélt a várost ért legnagyobb bombatámadás alatt. Az
amerikai bombázók 1945. március 4-én, vasárnap, „kissé csípős”, „kissé szeles”,
de „szép napsütéses időben”85 öt hullámban támadták Szombathelyt. A szirénák
11 óra 30 perc körül szólaltak meg. Papp Bálint és Csizmánszki (Csizmánszky)
János nazarénusok ebben az időpontban éppen a ruhatisztítóból indultak visszafelé a szállásukra. Kénytelenek voltak lemenni egy óvóhelyre, ahol már sokan
voltak. A gépek első hulláma 12 óra 40 perckor szórta le bombáit, ami földrengés
érzését keltette az óvóhelyen. Elaludtak a villanyok. Az első támadás befejezése
után a nazarénusok elhagyták az óvóhelyet, romok és halottak között érték el a
vasútállomás környékét. A második hullám 12 óra 47 perckor ledobott bombái elől
egy szénakazalban húzták meg magukat. A szénakazalban sokan voltak, köztük
németek is. Tőlük nyolc méterre esett le egy bomba, a széjjelszóródó föld egy
része rájuk hullott. Az atyafiak nem mertek tovább itt maradni, és úgy érezték,
hogy el kell onnan menniük. El is mentek, majd a harmadik hullámban, 12 óra
52 perckor érkező bombák közül kettő is a szalmakazalra esett. Mindenki meghalt, egy „fél marék szalmát alig” találtak utánuk.86 Ekkor kapott találatot a közelben lévő új víztorony is.87 A nazarénusok visszamentek a szalmakazal helyén
tátongó bombatölcsérbe, „arccal a föld felé” feküdtek bele és „összetett kézzel”
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A mintegy háromszáz fő temetésére 1945. 03. 06-án, 08-án és 09-én került sor a szombathelyi
Újtemetőben (Új köztemető, Hősi temető/Hősök temetője) és a Szent Márton temetőben. Kosztolánczy i. m. 88. o.
Áfra, i. m., 9. o.
Papp, i. m. 37–38. o.
Papp Bálint személyes közlése. Budapest, 2012. 10. 31.
Kosztolánczy, i. m., 81–87. o.
Kosztolánczy Tibor előadása a Múzeumok Éjszakáján 2012. Szombathely bombázása. http://www.
youtube.com/watch?v=p1w1CaDeY4U. Az előadó korabeli fotókat mutatott be a Városháza, az új
víztorony, valamint a Palace szálloda és kávézó bombakárairól.
Kosztolánczy, i. m., 81. o.
Papp, i. m., 37. o.
Új víztorony épülete. Jurisich Miklós utca. Az új víztornyot, a kor építészeti csúcsteljesítményének
számító, vastag betonból készült épületet 1929. 05. 30-án adták át.
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várták a percekkel később megérkező negyedik hullámot.88 Az egymást gyorsan
követő negyedik és ötödik hullám között átmentek az akkor már megsérült új
víztorony közelébe.89 Itt nem mentek be a víztorony földszintjén lévő óvóhelyre, nem is tudtak a létezéséről. Az ötödik hullámban érkező gépek is ledobták
bombáikat. Az összesen húsz percig tartó bombatámadás 13 órakor befejeződött.
A nazarénusok észak felé, a Szent Márton temető mellett lévő Szent Márton római katolikus templom irányába siettek a szállásukra. A Szent Márton utca maga
is számos bombatalálatot kapott, de a templom mellett lévő, szállásként szolgáló
istállóban nem esett kár. Az istálló elérése után újra megszólaltak a szirénák,
ekkor a nazarénusok lovas kocsira ültek és ezen igyekeztek gyorsan elhagyni
a várost. A Szent Márton-templomból kirohanó katolikus pap utánuk szaladt,
és felkéredzkedett a lovas kocsira. Nyugat felé, Sé község irányában hagyták el
a várost és itt, a város határában várták meg a „veszély végét”.90
Papp Bálint családjával együtt 2008-ban felkereste szombathelyi tartózkodásának színhelyeit.91 Felkeresték a vasúti pályaudvart és az 1945-ben újnak számító,
ma a Brenner park nevű területen helyi védettség alatt álló, ipari műemlék jellegű, ötvenöt méter magas víztornyot.92 Elmentek a Szombathely keleti részében
álló Szent Márton-templomhoz is.93 Papp Bálint felismerte a templommal egybeépült domonkos kolostor melletti területen épített pajtájuk helyét, amelyen ma
óvoda áll.94

Szombathely elhagyása
Szombathelyen a Jehova Tanúk és a nazarénusok külön-külön dolgoztak, valamint más és más helyen laktak. Ennek ellenére közös parancsnokság alatt, együtt
hagyták el Szombathelyt, együtt vészelték át az ezt követő napokat.95 A front közeledtével a kisegyháztagok százada 1945. március 27-én, keddi napon parancsot
kapott a város elhagyására.96 Úti célként az ausztriai Graz városát nevezték meg
számukra. Haffner Tibor Tanú visszaemlékezése szerint Szombathely elfoglalá-
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Papp, i. m., 37. o.
A bombázás nyomán a kupola leszakadt, a medence, a födémszerkezet, a raktár pedig megsérült.
Papp, i. m., 38. o.
Papp Bálint második felségével, Kovács Klárával és fiával, Papp Ferenccel együtt, 2008. 05. 17-én
kereste fel a szombathelyi helyszíneket. A látogatásról amatőr filmfelvételt készült: Papp Ferenc.
Szombathely és Torony község környéke. 2008. 05. 16–17. (Összesen 16 perc.) Láttam, illetőleg
DVD-n kézhez vettem: Kistarcsa, 2012. 11. 05.
Az új víztornyot 1948-ban állították helyre, 1985-ig üzemelt. Vincze Gábor: A szombathelyi víztorony. (Tanulmány a Mélyépítési műtárgyak című tárgyhoz.) Budapest, 2012. http://www.epito.
bme.hu/hsz/oktatas/feltoltesek/BMEEOHSASB4/vincze_gabor_szhely_viztorony.pdf Utolsó letöltés: 2012. 09. 25. A lap a kézirat lezárásának időpontjában (2014. 09. 19.) nem található meg.
Szent Márton utca 40.
Szombathely, Barátság Óvoda, Barátság utca 24.
Papp, i. m., 38. o.; Szinger Ádám személyes közlése. Paks, 2006. 07. 03.
Haffner, i. m., 30. o.; Vági József személyes közlése. Ugod, 2006. 08. 04.
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sáért aznap este sorozatos légitámadások voltak. (Kosztolánczy Tibortól tudjuk,
hogy aznap szovjet repülőgépek bombázták Szombathelyt.97)
A Tanúk így egy belvárosi óvóhelyen voltak kénytelenek várakozni, és csak
a légitámadások után, éjjel egy órakor tudtak elindulni. Órákig tartott, amíg a
sötétben és a romhalmazokon keresztül kiértek a városból. Az országúton menekültek áradatával találkoztak: magyarok, németek, katonák és civilek, utóbbiak a
háziállataikkal együtt vonultak Ausztria felé.98 A századnak lova már nem volt,
maguk húzták a kocsit, amin még volt egy kevés élelmük.99 A német katonák nem
engedték fel őket az útra, így csak a menekültáradat elvonulása után, „utolsóként” indulhattak tovább.100
Szinger Ádám Tanú visszaemlékezéséből101 és a vele készült interjúból102 további részletek tudhatók meg. Szinger Ádám és Török Károly Tanúk Szombathelyen lemaradtak a menettől. Aznap a szomszéd községből kenyérszállítással
voltak megbízva, majd pedig parancsnokuknak kellett segíteniük a pakolásban.
A parancsnok mindenképpen azt szerette volna, ha vele maradnak, de ők nem
akartak elszakadni hittestvéreiktől. A repülők bombázni kezdték Szombathelyt.
Szingerék figyelték a repülőket, és meghúzódtak a város egyik utcájának árkában.
Itt töltötték az éjszakát. A bombázás befejezése után a hittestvéreiket már nem
találták a szállásukon. Elindultak ugyan utánuk, de nem tudták, merre kövessék
őket.103 „Olyan érzés volt, mintha Jehovától szakadtunk volna el.”104 Visszamentek az őket felügyelő katonatisztek szálláshelyére, a Grastyán étterem és szállodába. Ott már nem találtak senkit, mindenki elmenekült. A pincében azonban bőségesen maradt zsír és lekvár, így abból vételeztek és pokrócokból, asztalterítőkből
„batyut csináltak”.105 Másnap, március 28-án (szerdán) ezt vitték ajándékba a
várostól két kilométerre megtalált hittestvéreiknek, akik épp „egy kis pihenőt
tartottak”.106 Hanák András közlése szerint a valamilyen okból szintén lemaradó
Andirkó (Andirko) Imre Jehova Tanú szintén később érte utol a századot.107
A hét nazarénus közül hat atyafi a Tanúkkal tartott a március 28-ára virradó
éjszaka. A hetedik nazarénus, Papp Lajos kocsisként változatlanul Alpár Zoltán
főhadnagy mellett szolgált.108 Ő ugyancsak ezekben a napokban, március 27-én
vagy március 28-án Alpár Zoltánnal és családjával a Szombathelytől 18 kilomé97
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Kosztolánczy, i. m., 93. o.
Haffner, i. m., 30. o.
Kis Pap, i. m., 12. o.
Uo.
Szinger Ádám: Szinger Ádám élettörténete. Paks, 1999. 08. MJTA ÉL Nytsz: nincs. (Sziner Ádám
fényképét lásd: 5.3.)
Szinger Ádám, telefoninterjú. 2012. 11. 22.
Mindezt megerősítette Török Károly fián, Török Jánoson keresztül. Král’ovský Chlmec, elektronikus levél. 2012. 12. 07.
Szinger, i. m., 25. o.
Uo.
Uo.
Hanák András személyes közlése (Szombathely, 2012. 08. 23.) szerint Andirkó Imre szintén lemaradt Szombathelyen, és a századot a később azonosított erdőben érte csak utol.
Papp Lajos személyes közlése. Baja, 2006. 01. 17.
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terre109 levő Felsőcsatárra ment lovas kocsival. Az egyik felsőcsatári ház padlásán
az ő és a főhadnagy katonaruháját elrejtették, és civil ruhát vettek. Felmentek a
községtől délre lévő és a magyar–osztrák (német) határ fölé magasodó Felsőcsatáriszőlőhegy (Szőlőhegy) egyik pincéjébe. A korabeli eseményeket hat és fél évesen
átélő, majd később Felsőcsatár egyik vezetőjeként ismert Horváth Mihály elmondása szerint a Szőlőhegyen körülbelül százötven pince volt. A fekvésüknél fogva
belőhetetlen pincék tele voltak Szombathelyről elmenekült minisztériumi alkalmazottakkal, civilbe öltözött katonatisztekkel és mintegy tizenöt német katonával.110
A Szőlőhegyről a főhadnagy leküldte Papp Lajost lisztért lovas kocsival a Pinka patakra épült két malom valamelyikébe.111 Visszafelé azonban egy német őrmester elvette a lisztet is és a lovat is.112 Horváth Mihály közlése szerint Felsőcsatáron az orosz felderítők március 30-án, nagypénteken jelentek meg, de a falut
az orosz csapatok csak április 1-jén, húsvét vasárnap tudták elfoglalni. A németek
által védett és tankcsapdákkal megerősített Szőlőhegyet viszont csak napokkal
később, miután a németek és magyarok április ötödikén este az erdőn keresztül
Ausztria felé elmentek. A Szőlőhegyre április 6-án először két felderítő jött, majd
az egész területet a szovjet csapatok ellenőrzésük alá vonták.113 Papp Lajos elmondása szerint az orosz „elővéd” egyik katonája elvette a főhadnagy és felesége
karóráját, de bántódásuk nem esett. A Szőlőhegyről lementek Felsőcsatárra, és
az erdőn át gyalog még aznap visszamentek Szombathelyre. Alpár Zoltánéknak
a már említett Szent Imre utca 3. szám alatti házát kirabolva találták. Papp Lajos
itt egy éjszakát megaludt, majd másnap Alpár Zoltán a városházán szerzett neki
igazolást arról, hogy „katona voltam, de nem akartunk kimenni a németekhez”.114
Hosszú és viszontagságos úton, de 1945 májusában szerencsésen hazaért lakhelyére, Zalátára.115 A többi atyafi sorsa másként alakult.

Felszabadulás, megmenekülés és fogság
A felszabadulás, megmenekülés és fogság története
A Szombathelyt elhagyó század menetparancsa a magyar–német (osztrák) határ
átlépésére szólt. Szinger Ádám Tanú szerint a munkaszolgálatosokat kísérő katonai keret azonban nem akarta elhagyni az országot, ezért a menet az országhatár
előtt jobbra elkanyarodott. A menetet autóval utolérte egy ismeretlen alezredes,
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Erdőn át mindössze tizenhárom kilométer.
Horváth Mihály, telefoninterjú. 2102. 12. 11.
A malmok egyike Felsőcsatár egyik nevezetessége. Arany János utca 61. A malom története és
fényképei: http://www.felsocsatar.hu/index.php?v=1&p=7&function=2_10 Utolsó letöltés 2012. 12.
02.
Papp Lajos személyes közlése. Baja, 2006. 01. 17.
Horváth Mihály, telefoninterjú. 2102. 12. 11.
Papp Lajos személyes közlése. Baja, 2006. 01. 17.
Zaláta a magyar–horvát határ és a Dráva közelében, Drávaszabolcs határátkelőtől kb. 30 kilométerre nyugatra lévő falu.
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aki ismét parancsba adta a határ átlépését. Az alezredes távozása után azonban
a menetparancsnok „hátra arcot” vezényelt, így végül a menet magyar területen
maradt. Kis Pap János116 és Haffner Tibor117 Jehova Tanúk visszaemlékezése szerint viszont a németek a lezárt határon már nem engedték át a menetet, és ők
ott vesztegeltek a határ környékén. Soós Gergely Tanú szerint „az országhatár
végében patak volt”.118 Hittestvérük, Hanák András elmondása szerint az „öreg,
századosféle, de jó ember” magyar parancsnok nagyszombaton119 (március 31.)
„összehívott bennünket és megköszönte, hogy szót fogadtunk, amikor lehetett,
és mi is megköszöntük, hogy emberségesen bánt velünk. Majd mondta, hogy ’van
még egy kis kávé és cukor, legalább jut egy kevés mindenkinek. [...] És mentse mindenki magát, mi megszűntünk magukkal törődni’. Aztán kért civil ruhát,
átöltözött és elköszöntünk, többet nem láttuk.”120
Szinger Ádám arra is pontosan emlékszik, hogy a keret szétosztotta a Borban folyamatosan vezetett és a munkavégzésükre, valamint a magaviseletükre
vonatkozó, személyre szóló dokumentumokat.121 (Az „Igazolvány – az alább megnevezett egyén kegyelemben részesítésének megállapítására” nevű dokumentum
egyik példánya ma is megvan.122) Magukra maradtak az erdőben. Ez volt az első
szabad éjszakájuk, de fölöttük a német és orosz ágyúk egymást lőtték, és ők a
harcoló felek közé szorultak. Hanák András visszaemlékezése szerint az osztrák
határtól mintegy három kilométerre nyugatra lehettek, amikor a kerettől megszabadultak. (A kisegyháztagok felszabadulásának lehetséges helyeiről lásd a 11. térképet.) Egyben olyan közel kerültek a német–orosz fronthoz, hogy „lehetett hallani a megsérültek jajgatását”.123 Haffner Tibor visszaemlékezésében rögzítette
azt is, hogy az országhatártól visszafordultak, és a közeledő arcvonallal szembe
haladtak. A harci zajok távolodásából egyértelműen tudták, hogy a front áthaladt
rajtuk, de orosz katonákkal ekkor még nem találkoztak. Továbbindulás előtt elküldték Szinger Ádámot az erdő felderítésére.124 Szinger az „erdő túlsó felében”
találkozott egy orosz katonával, akinek kénytelen volt ötszáz pengőért odaadni a
csizmáját. (Ebből otthon egy félcipőt tudott csináltatni.)125 Szinger visszatérése és
tájékoztatása után indultak el a Tanúk Szombathely irányába. Ekkor orosz lovas
felderítőkkel találkoztak. Az egyik oroszul tudó, kárpátaljai Tanú segítségével
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Kis Pap, i. m., 12. o
Haffner, i. m., 30. o.
Soós Gergely személyes közlése. Ugod, 2006. 08. 30.
A Tanúk és a nazarénusok húsvéti szokásairól, valamint azok bori munkaszolgálat során történt
megtartásáról lásd az I. fejezet A vallási előírások megtartásának lehetősége Borban című részét.
Hanák, i. m., 6. o.
Szinger Ádámnál az 1950-es években tartott egyik házkutatás során ezt a bori dokumentumot az
ÁVH elvitte, és nem adta vissza. Szinger Ádám, telefoninterjú. 2012. 11. 22.
Igazolvány – az alább megnevezett egyén kegyelemben részesítésének megállapítására. Vági
Ambrus. Kir. Orsz. [Királyi Országos] Fegyintézet igazgatósága, Vác. Vác, 1943. 07. 04. Nytsz.:
6462/1943. Ez Vági Ambrus ötoldalas, A/4-es méretű lapokból álló, bori stb. bejegyzésekkel, dátumokkal, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott Igazolványa. Az Igazolvány Vági Ambrusnál volt már
Baján, ezért kerülhet már ekkor rá a korábban idézett bejegyzés. Lásd 13. lábjegyzetet.
Hanák, i. m., 6. o.
Szinger, i. m., 25–26. o.
Szinger Ádám, telefoninterjú. 2012. 12. 29.
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elmagyarázták, kik ők, és a járőrök részükre igazoló papírt (papírokat?) állítottak
ki.126 Az erdőn keresztül együtt indultak vissza Szombathely felé. Ezen az útszakaszon, az erdőben egy elhagyott lovas kocsira bukkantak, rajta egy „wertheim
kasszával”.127 Az egyik Tanú fel tudta nyitni a zárat: a kasszában „100 pengős
kötegek voltak”.128 Kis Pap János szerint „néhány ezer pengőt” találtak egy „vasládában”, aminek „már nem volt nagy értéke, de még mindig az volt forgalomban”.129 A vezetők úgy döntöttek, hogy a pénzt nem osztják széjjel, hanem Garai
Mihály hátizsákjába teszik, és a Jehova Tanúi Egyház céljaira fogják felhasználni.
A magyarországi Jehova Tanúi később ebből vettek író- és sokszorosító gépet.130
A Tanúkkal az erdőben együtt mozgó, majd tőlük elszakadó Papp Bálint nazarénustól tudjuk a wertheimkassza történetét is. Az erdőbe ugyanis a gazdasági hivatal kocsija is kísérte a századot. Az élelem mellett a kocsin volt „a század pénze
is”.131 Papp Bálint szeme láttára a gazdasági hivatal tisztje a kasszából kivette a
kispárnáját, majd bezárta a kasszát és otthagyta az erdőben.
A Tanúk az erdőben elköszöntek egymástól, és származási hely, illetőleg
ország szerint (Csehszlovákia, Jugoszlávia, Magyarország, Románia, Ukrajna)
kisebb-nagyobb csoportokban indultak tovább. Az elválásukra Hanák András
így emlékezett vissza: „Ez a búcsú bár örömteljes volt, hogy újból szabadok vagyunk, de szomorú is volt. Valamennyiünknek olyan érzése is volt, mintha saját
testünk különböző irányba menne. Hisz az elmúlt években a hitben erős egységet
alkottunk. Megköszöntük Jehovának a jóságát, hogy ennyi tisztelőjét megmentette, hogy a mi tökéletlenségünk ellenére Jézus vezetése alatt visszatérhettünk az
Ő aklába.”132
Haffner Tibor szerint az erdőt 1945. április 1-jén, húsvét vasárnap alkonyatkor
hagyták el.133 A kisebb-nagyobb csoportok Szombathelyen át haladtak hazafelé.
Útközben többen, többször estek szovjet hadifogságba, de szerencsésen elkerülték a málenkij robotot, és mindenki hazaért.
A hat nazarénus együtt volt az erdőben a Tanúkkal, de ők végig a bori keret
felügyelete alatt maradtak.134 Az Ondód környéki erdőben, Szombathelytől mintegy hét kilométerre észak-nyugatra szabadultak fel, ugyanúgy, mint a Tanúk:
a front átvonulását nem vették észre.135 Papp Bálint elmondása szerint 1945.
március 30-án (nagypénteken) a bori kerettel együtt Ondódnál estek hadifogságba.136 Torony polgármesterének, Joó Imrének közlése szerint, az Ondód melletti
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Hanák, i. m., 7. o.
Szinger, i. m., 26. o.
Uo.
Kis Pap, i. m., 12. o.
Szinger, i. m., 26. o.
Papp, i. m., 38. o.
Hanák, i. m., 7. o.
Haffner, i. m., 30. o.
Papp, i. m., 38–39. o. Papp Bálint könyvében tévesen a Miskolc közelében lévő Ónodot említi a
Szombathelytől kb. hét kilométerre lévő Ondód helyett. Ondód 1950 óta Torony községhez tartozik.
Uo., 38. o.
Papp Bálint, telefoninterjú. 2012. 12. 10.
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Torony községet március 30-án 12 óra körül hagyták el az utolsó német katonák.137 A terület tehát délután szabadult fel, illetőleg került szovjet megszállás
alá. A nazarénusok így minden bizonnyal csak másnap, március 31-én, húsvét
szombatján (nagyszombaton) estek szovjet fogságba. Közülük Gumbér István,
Papp Bálint és Szabó Imre került további kényszermunkára a Szovjetunióba.
A többi atyafi sorsa másként alakult.

A felszabadulás, a megmenekülés és a fogságba esés helyei
A Jehova Tanú visszaemlékezések közül egyedül Vági József nevezte meg azt a
települést, amelynek a közelében lévő erdőben meghúzták magukat, majd pedig
ahol felszabadultak. Ez a Szombathelytől tizenkét kilométerre, Torony községtől
hét kilométerre lévő Narda település, illetőleg a „nardai erdő”.138 (Vági József ezt
többször megerősítette nekem.139) Ő még annyit tett ehhez hozzá, hogy a „nardai
erdőben” egy házban, egy majorban voltak „éjjel-nappal”.140 Az erdei tartózkodásukra vonatkozóan további négy Tanú visszaemlékezésében lelhető fel valamilyen
információ. Haffner Tibor emlékezete szerint a határtól visszafordultak, és az országúttól ötszáz méterre lévő „kis erdőbe” húzódtak be.141 Hanák András úgy emlékezett vissza, hogy az erdő mellett volt „egy kis tisztás”, ahonnan „nem messze
volt a hegy”. Itt eredhetett a forrás, ahonnan a közelükben folyó erdei „patakocska” eredt.142 Szinger Ádám egy Szombathelyig húzódó hatalmas erdőről írt, és
„az országút mellett” meghúzódó „kis völgyről”, ahol megpihentek és lefeküdtek.
Kis Pap János leírása szerint „vesztegeltünk a határon”, majd „estefelé egyik falu
szélén pihentünk”. A felszabadulásukat követően pedig, amikor Szombathely felé
mentek, „az erdő közepén egy tanyához” érkeztek, ahol a lövöldözések miatt egy
napot eltöltöttek.143 Teodor Miron visszaemlékezése szerint „Ekkor már csak tizenhárom kilométerre voltunk az orosz fronttól. Egy gazdag földbirtokos telkén
éjszakáztunk, másnap pedig az őreink szabadon engedtek minket.”144
A felszabadulás helyének megtalálása érdekében (lásd 11. térkép) helyszíni bejárást folytattunk Hanák András és Török Károly Tanúkkal 2012 augusztusában.145 Először autóval végigmentünk a Szombathelyt a határral összekötő északi
(89-es út), majd pedig a déli (számozatlan) közúton. Utóbbi útvonalon, Szombathely felől nézve, Nárai település után Hanák András egyértelműen felismerte a
helyszínt. A település határától körülbelül két kilométerre, a Pornóapátira tartó közút jobb oldalán lévő erdőben, a közúttól mintegy egy kilométerre nevezte
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Joó Imre, telefoninterjú. 2012. 12. 11.
Vági József személyes közlése. Ugod, 2006. 08. 04.
Vági József, telefoninterjú. 2012. 11. 29.
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Haffner, i. m., 30. o.
Hanák András személyes közlése. Borša (Szlovákia), 2006. 09. 23.
Kis Pap, i. m., 12. o.
Miron, i. m.
A terület helyszíni bejárásának időpontja: 2012. 08. 23. A két bori Jehova Tanún kívül jelen volt
többek között Török Károly fia, Török János [Jan Torok], Haffner Tibor fia, ifj. Haffner Tibor és
Murín Anton [Antonin] a pozsonyi fiókhivatal (Bétel) Történelmi Osztályának vezetője.
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meg a korabeli tartózkodási helyüket. Török Károly nem tudta felidézni a helyet.
A környéket mintegy másfél kilométeres körben bejártuk, de az erdőben hegynek, völgynek, forrásnak, pataknak vagy majornak (tanyának, pusztának) a nyomára nem bukkantunk, tisztásra viszont igen.
Szombathelyről három irányba lehetett (és lehet) ebben a térségben úton megközelíteni a magyar–osztrák (német) határt. Az egyik az északi, azaz a Szombathely–Kámon–Sé–Torony–Narda (körülbelül tizennégy kilométer), a másik a déli,
a Nárai–Pornóapáti (körülbelül tizenhat kilométer) útvonal. Szombathely belvárosa és az országhatár közötti távolság tehát mindkét esetben közel azonos. Az
úti célként meghatározott és Szombathelytől körülbelül százharminc kilométerre
lévő Graz eléréséhez inkább a déli útvonal lehetett a kedvezőbb, de a kettő között
nincs érdemi különbség. A kettő között létezett és létezik a Nárain keresztül Felsőcsatárra és utóbbin át Nardára vezető, jól járható erdei (posta)út is (körülbelül
tizenhárom kilométer).
A munkaszolgálatos század mindenképpen eljutott az országhatárra, ahol egy
falu volt. Ez Narda vagy Pornóapáti lehetett. Mivel az országhatárnál „patak”
volt, ez feltehetőleg a Pornóapátinál folyó Pinka, ami itt határfolyó. A menet a
határt nem lépte át, és ha valóban jobbra (északra) kanyarodtak, akkor Horvátlövő irányába mentek. A határral párhuzamosan, Magyarország területén, délről
észak felé mozogtak. Ha elérték a Pornóapátitól körülbelül tizenkét kilométerre északra lévő Nardát, akkor ezen a környéken, a „nardai erdőben” időztek és
szabadultak fel. Valószínűbbnek tartom azonban, hogy akár Pornóapátinál, akár
pedig Nardánál érték el az országhatárt, visszafelé, Szombathely irányába, a feléjük közeledő fronttal szembe mozogtak. Így visszafelé elérték vagy megközelítették a határtól légvonalban mintegy nyolc kilométerre eső Torony–Ondód–Nárai
(észak–dél) vonalat. A környéken, Ondód és Nárai között patakokkal, tisztásokkal, mezőkkel szabdalt nagy erdőség található. Itt a bori keret magára hagyta a
Tanúkat még a szovjet előőrsök megérkezése előtt, március 29-én este vagy 30-án
reggel. A bori keret és a nazarénus munkaszolgálatosok a század lovas kocsijaival
és pénzével tovább mentek Ondód irányába, de mindezt hátrahagyva érkeztek
meg az Ondódhoz közeli erdőbe. A front áthaladt rajtuk március 30-án, és másnap Ondódnál estek hadifogságba.
A környező községek, Nárai, Felsőcsatár és Torony polgármestereivel146, továbbá a környék alapos ismerőjével, Horváth Mihály felsőcsatári, majd szombathelyi lakossal147, Horváth Sándor néprajzkutatóval és helytörténésszel148 és
Orbán Róbert kulturális szervezővel folytatott konzultációim, valamint a szakirodalom149 áttekintése alapján a következő eredményekre jutottam. Nárait a szovjet
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Németh Tamás, Nárai polgármestere, telefoninterjú 2012. 12. 11.; Kratochwill Attila, Felsőcsatár
polgármestere, telefoninterjú 2012. 12. 11.; Joó Imre, Torony polgármestere, telefoninterjú 2012.
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Németh Tamás: Nárai – Szilurtól az Európai Unióig. Nárai, 2004, Szerzői kiadás, 72–73. o. Horváth Sándor: Narda. Budapest, 2002, Száz magyar falu könyvesháza, 93–94. o.
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csapatok március 30-án estére foglalták el.150 Az oroszok másnap az erdőn át vezető rövidebb (posta)úton, a lövői (németlövői), majd a Sági [Sághy] úton mentek
tovább Narda és Felsőcsatár irányába. A Nardára vezető út Kis-Jápla [Kisjápla]
és Nagy-Jápla [Nagyjápla] majorokon vezet keresztül. Az oroszok ezen az úton
a németek ellentámadásával találták szembe magukat, amely megfutamodásra
kényszerítette az orosz katonákat és tankokat. Az oroszok délelőtt foglalták el
az akkor még lakott Kis-Jápla, majd a már akkor sem lakott Nagy-Jápla majorokat.151 (Mindkét major Janzsó földbirtokos tulajdona volt.) Utóbbi elfoglalása előtt
a németek és az oroszok újabb heves ütközetet vívtak, amely mintegy nyolc órán
át tartott, és sok áldozatot követelt.152 Az oroszok tovább haladtak Narda felé, de
erős ágyútüzet kaptak. A németek ugyanis a Narda nyugati határában húzódó
dombról ágyúzták az oroszokat, akik viszonozták a tüzet. A heves és elhúzódó
tűzharc miatt a nardaiak a frontvonal mögé, „a közeli nagy erdőkbe”, így többek
között „Japla sűrűjébe” vették be magukat.153
A Jehova Tanúi ebben a Felsőcsatárhoz tartozó japlai (jáplai) erdőben és az
ezen átvezető erdei út mentén zajló heves, és jelentős katonai veszteségekkel járó
harcok közelében lehettek. (Itt folyik egy patak is.154) Ekkor lépett át rajtuk a
front. Orbán Róbert közlése szerint a Narda–Felsőcsatár–Ondód–Nárai–Szombathely térségében hat major vagy puszta található.155 Ezeket is számba véve úgy
gondolom, hogy a Jehova Tanúi ebben az időszakban Kis-Jápla környékén tartózkodtak. Vagyis a Felsőcsatártól körülbelül hat kilométerre keletre és Náraitól
körülbelül hat kilométerre északnyugatra, valamint Ondódtól mintegy három
kilométerre délre található Kis-Jápla környékén voltak. Az országhatár és Szombathely között mintegy félúton. Tehát a keretlegényektől való megszabadulásuk,
majd pedig a szovjet csapatok általi „felszabadításuk” helye Kis-Jápla környéke.156
(Kis-Jáplát majornak, pusztának is nevezték.) Kis-Jápla mintegy két kilométerre
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Péntek László: Emlékek a háború utáni időkből. In: Marton Melinda–Németh Tamás: Nárai
szilánkok ... életképek, sorsok a közel s régmúlt időkből, korszakok, lenyomatok… Nárai, 2010,
Nárai Község Önkormányzata, 53. o.
Németh Tamás: A II. világháború vége – a „felszabadítás” – egy 18 éves nárai lány szemével. In:
Marton –Németh, i. m., 98. o. A 18 éves nárai lány, Németh Ágnes Kisjáplán lakott családjával.
Tőle tudjuk azt is, hogy Nagyjáplánban volt épület, de az már ekkor nem volt lakott. A major
mellett vonultak az orosz katonai teherautók, tankok.
Németh, 2004, i. m., 73–74. o.
Horváth, i. m., 93–94. o.
A Jáki-Sorok nevű pataktól keletre folyó patakról van szó.
Szóba jöhető majorok és puszták az adott térségben: 1. Az Ondódtól nyugatra kb. egy kilométerre
lévő Nitzky-major [Nitcky-major/Nigstymajor/Nigsty-major] – lebontották. 2. Az Ondódtól dél
nyugatra kb. két kilométerre lévő Újmajor [Új-major] – lebontották. 3. A Náraitól kb. hat kilométerre
északnyugatra lévő Kis-Jápla [Kisjápla]. Kis-Jáplát Jáplánnak is szokták nevezni – lebontották,
helyén kereszt áll. 4. A két óriási mamutfenyőjéről híres Nagy-Jápla [Nagyjápla], ami Náraitól
északnyugatra kb. hét kilométerre fekszik, és ami nem azonos a vele gyakran összetévesztett
Jáplánpusztával [Jáplán-pusztával]. – Utóbbi az 1900-as évek elején megszűnt. 5. A Szombathely
belvárosától kb. négy kilométerre nyugatra lévő Kelemenmajor [Kelemen-major] – épülete meg
van, de lakatlan. 6. A Szombathely belvárosától szintén kb. négy kilométerre délnyugatra lévő
Kukullómajor [Kukulló-major] – lebontották.
Kis-Jápla [Kisjápla] 1980-ig volt lakott. Németh, i. m., 151. o. Jegyzet, 99. o.
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északnyugatra található attól a helytől, amit a Szlovákiában élő Hanák András
Tanú a felszabadulás helyeként azonosított.
A száznegyvennégy Tanú tehát 1945. március 30-án (pénteken) vagy március
31-én (szombaton) szabadult meg a keretlegényektől; ez tekinthető munkaszolgálatuk végének, az oroszok általi „felszabadításuk” dátuma pedig március 31. Ezen
a napon találkoztak az orosz járőrökkel, és másnap, április elsején, húsvét vasárnap alkonyatkor, nyugati irányba haladva hagyták el az erdőt. Ettől kezdve útjaik
szétváltak, és már kisebb-nagyobb csoportokban értek még aznap a már március
29-én délelőtt felszabadított és egyben megszállt Szombathelyre.
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A bori zsebkő története
A bori nazarénus munkaszolgálatosok mindegyike vagy többsége a visszavonulás
előtti napokban egy-egy kövecskét vett magához a rézbánya területéről. Papp
Bálint és Papp Lajos nazarénus atyafiak1 biztosan az emlékkő gyűjtői közé tartoztak. Papp Bálintot Bor után a Szovjetunióba vitték málenkij robotra, és ő a
kövecskét valahol elveszítette.2 Papp Lajos kövecskéje viszont átvészelte az 1944.
szeptember 17-én indult első lépcső minden viszontagságát, a Szombathely melletti Felsőcsatáron történt felszabadulást, a kövecske tulajdonosa pedig elkerülte
az őt hazatéréséig mindvégig veszélyeztető málenkij robotot. A kövecskét Papp
Lajos kilencvenegy éves koráig, a 2012-ben bekövetkezett haláláig megőrizte.
(Lásd a 6. 1 fényképet).
Papp Lajos néhány évvel vagy talán egy évtizeddel a halála előtt egy kitépett iskolai vonalas papírdarabkára fel is jegyezte a kövecske történetét. (Lásd a 6. 2 fényképet.) E szerint, a huszonharmadik születésnapján, 1944. szeptember 14-én, három
nappal az első lépcsőben történt elindítása előtt, „egy kis dombocskáról” törte le a
kövecskét. Arról a „kis dombocskáról”, amiről az ott létük tizennégy hónapja alatt
a magyar munkaszolgálatosok elhordták a „nagy hegyet”, vagyis a magas rézkoncentrátumot tartalmazó alapok fölötti meddőrétegeket. Ez a hegy a központi Berlin
tábor és Bor központja között lévő Tilva Mika vagy a Tilva Roš hegy volt. Helyükön most Európa egyik legnagyobb mélységű és kiterjedésű bányagödre tátong.
A bori kövecske létéről 2006. január 17-én szereztem tudomást, amikor Papp
Lajost bajai otthonában felkerestem és vele interjút készítettem.3 Papp Lajos ekkor megmutatta az emléktárgyat. Halála után lányától, Papp Sárától kölcsönkértem a kövecskét,4 hogy annak ásványtani vizsgálata megtörténhessen. A kövecske elemzését Dr. Weiszburg Tamás, az ELTE Ásványtani Tanszékének docense,
egyben az ELTE TTK Természetrajzi Múzeum igazgatója végezte el. (Lásd a
fejezet második írását.) Tőle származik a „bori zsebkő” elnevezés is. Az elemzőmunkában részt vett Dr. Váczi Tamás, az ELTE Ásványtani Tanszékének munkatársa. A Budapesten és Miskolcon 2013 januárjában lezajlott munka során a
zsebkőről elektronmikroszkópos fotók is készültek, amelyeket Dr. Mádai Ferenc,
a Miskolci Egyetem Ásványtani-Földtani Intézetének docense készített.
A bori munkaszolgálat megértéséhez fontos, és a történeti szempontot jól kiegészítő megközelítés a térség gazdaságföldrajzának elemzése. Erről a témáról a
Borban és más szerbiai helyszíneken dolgozó Dr. Márton István érckutató geológus, a kanadai Avala Resources munkatársa írt összefoglalót (Lásd a fejezet
harmadik írását).5
1
2
3
4
5

A Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezet tagjai nazarénusnak, hívőnek vagy atyafinak nevezik
magukat. (Papp Bálint és Papp Lajos fényképét lásd: 6. 8)
Papp Bálint személyes közlése. Budapest, 2012. 10. 31.
Lásd Csapody Tamás: „Ennyi az emberi élet”. Interjú Papp Lajossal. I–II. rész. Palócföld, 55/5.,
2009, 43–51. o. és 55/6., 2009, 26–37. o.
Kézhez véve: Budapest, 2012. 10. 31.
Szeretnék köszönetet mondani Mádai Ferencnek, Márton Istvánnak, Papp Sárának, Váczi
Tamásnak és Weiszburg Tamásnak.
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Weiszburg Tamás: A bori zsebkő meghatározása
Egy centiméteres lapos kavics. Hogy miért vette föl, aki hazahozta, sosem fogjuk tudni. Mindegy, hogy sok évtized távlatából ő maga mit mondott pár éve, az
már az idő által átgyúrt emlékezet. Az emberek felszedik az érdekes alakú, színű
köveket.
Hogy miért hozta haza? Mert elég kicsi volt. És akart valami emléket. Maradandót. Az ember mindig így tekint a kőre. És tényleg: ha az ércnél nem is
maradandóbb (hiszen ő maga az érc!), de túlélhet évszázadokat, évezredeket, évmilliókat.
Bor esetében ez a kő azonban nemcsak emlék: maga a megtestesült cél, a bányászat tárgya, ok a táborokra, kivetíthető okozat a megalázott embereknek. És
mára, mikor már az emlékező nem él, ez az egykori hosszú gyalogmenetben talán
zseb mélyén lapult és formálódott kavics emlékből parányi emlékművé vált.
A következőkben azt szeretném megosztani az olvasóval, hogy mit mond ez a
kő nekem, aki „hivatalból” is ásványokkal foglalkozik. A példányt csak roncsolásmentes módszerekkel vizsgáltuk, így a vizsgálatok során semmiféle elváltozást,
károsodást nem szenvedett.

A kő mérete, alakja, felülete
Az, hogy ez a kő pont ekkora, centiméteres, az a véletlen műve. Egy sokkal
nagyobb, ugyanilyen kőtömbből tört le apró szilánkként a bányászat vagy az érc
előkészítés során. Ilyen széttört, szétrobbantott kövek heverhettek mindenfelé a
bányában, a feldolgozó üzemnél és a szállítási utak mentén. Sokféle méretben,
milliméterestől akár fejnagyságig.
Ezt a méretet azért választhatta a tulajdonosa, mert már elég nagy, hogy jól
lehessen látni érdekes színét, szép csillogását, de még elég kicsi ahhoz, hogy el
lehessen dugni, el lehessen hozni.
Az alakja szintén véletlen, pont így tört el. Az alaknak nincs köze a felépítő ásványok anyagához. A kiválasztásnál az alak legfeljebb annyiban lehetett érdekes,
hogy elég lapos legyen, ne nagyon dudorodjék ki a zsebből.
A felszíne azonban nem pont ilyen volt, amikor először zsebre tették.
Amikor egy kőre azt mondjuk, hogy „kavics”, akkor abba – a méretén túl –
azt is beleértjük (a mindennapokban és a geológiában is), hogy sima, legömbölyített a felszíne. A kavics sima tapintású. A simaság a folyóvizek, vagy éppen a
tengeri ár-apály görgetése során történő hosszú, finom csiszolódás eredménye.
Ez a – ma sima – kő érdes felszínű volt, sőt, kisebb élek is voltak rajta, amikor
felszedték. Ezt onnan tudjuk, hogy a felépítő ásványszemcséi ridegek, egyenetlenül törnek és a kő felszíne sok száz apró, külön-külön törő ásványszemcséből
áll össze.
Mitől sima akkor most?
Tulajdonosa csiszolgathatta is volna akár, de szerszámmal történt megmunkálásnak nincs nyoma a felszínén. Pedig fő felépítő ásványa olyan kemény,
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hogy puszta kézzel, vagy körömmel már nem formázható, nem is karcolható
(a Mohs-féle tízfokozatú keménységi skálán hármas).
Lehet akkor, hogy mégis a természet alakította? Esetleg nem is a friss, háborús fejtésekből származott, hanem évtizedekkel korábban bányászták, és utána a
helyi patakok görgették? Nem lehet. Ezt onnan tudjuk, az anyagát olyan szulfid
ásványok adják, amelyek nagyon kényesek: vizes közegben, levegővel érintkezve
azonnal mállani kezdenek, felületükön jellegzetes mállási zóna alakul ki. Ilyen
zóna pedig nincs a darabon, felülete friss, üde.
Vagyis a sima felszín már a begyűjtés után alakult ki, valamilyen tartós, lassú,
nem erőszakos koptatással.
Hogy ez mi volt, nem tudjuk. De lehetett például egy nadrágzseb durva textiljéhez, vagy egy textilzsák/batyu aljához való folyamatos súrlódás is minden
lépésnél, miközben sok száz kilométert gyalogolt a tulajdonos…

A kő anyaga
Ez a kő egy ércdarab. Az ércek ásványokból (természetes kristályos vegyületekből) összeálló keverék anyagok, amelyekből gazdaságosan fémet tudunk kinyerni.
Esetünkben rezet. Tehát ez egy rézérc szilánk.
Ráadásul nagyon gazdag, szinte kizárólag olyan ásványok alkotják („ércásványok”), amelyek magas réztartalmúak. Egy kilogramm ilyen kibányászott ércből
fél kilogramm tiszta réz is kinyerhető lehetett!
Fő tömegét a jellegzetes színével és tarkára futtatott felszínével azonnal szembeötlő bornit alkotja. A névhasonlóság miatt azt gondolhatnánk, hogy a Borban
is nagyon fontos és gyakori bornit ásványt erről a lelőhelyről nevezték el. Valójában azonban Born Ignácról, a 18. század kiemelkedő jelentőségű ásványtudósáról
kapta nevét.
A bornit rombos kristályrendszerben kristályosodó, gyakori réz-vas-szulfid
vegyület. Kémiai képlete Cu5FeS4. Sötét színű, általában fekete, esetleg barna.
Levegővel érintkezve felületén gyorsan, akár napok, hetek alatt is tarka, kékes,
vöröses vékony bevonat („futtatódás”) jelenik meg. Ezt a leheletnyi vastagságú
bevonatot frissen keletkező rézásványok alkotják. Átlátszatlan, a fényt úgy veri
vissza, ahogy a fémek.
Sokféle földtani folyamat is lehetővé teszi a keletkezését, így nem meglepő,
hogy a világon nagyon sok rézbányában – így Borban is – ez az ásvány adja a réz
kincs jelentős részét.
A bornit alaktalan kristályai között már kézinagyítóval is észrevehetjük a pirit
sárga kristályait. A pirit köbös kristályrendszerben keletkező vas-diszulfid (FeS2).
A pirit átlátszatlan, a bornithoz hasonlóan fémes fényű. Színe és gyakorisága alapján sokan nézik aranynak, ő a „bolondok aranya”, néha azonban (színétől függetlenül) lehet benne kevés arany is. Kemény, acéllal szikrát is vet. Az egyik legrégebben ismert ásvány. Neve a „görög tűz” („pür”) szóból ered. Gazdasági hasznát
főként a kénsavgyártásban vesszük, a kénsavat a pirit „pörkölésével” lehet gyártani. A rézbányászat szempontjából haszontalan („meddő”) kísérő ásvány Borban.
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Ugyancsak meddő ásványként jelen van, egyedüli nem fémes fényű vegyületként a tejfehér kvarc. A háromszöges kristályrendszerű szilícium-dioxid (SiO2)
nagyon gyakori ásvány, sok kőzetnek fontos alkotója, de az ércekben az ércásványok gyakori meddő kísérője is lehet. Itt most pár tíz–száz mikrométeres alaktalan halmazokként, ritkán kristályként van jelen a bornit és a pirit szemcséi között
A bori kavics utolsó jelentősebb ásványa a gyönyörű indigókék réz-szulfid, a
covellin. Benne a réz és kén atomok (ionok) hatszöges szimmetriájú kristályrácsba
rendeződnek. Kémiai képlete CuS. Nevét felfedezőjéről, a kétszáz éve élt Niccolo
Covelli olasz mineralógusról kapta. A covellin szinte állandó kísérője a bornitnak, legtöbbször a bornit átalakulásából keletkezik. Bár összes mennyisége a mi
kövünkben alárendelt a bornitéhoz képest, hivalkodó színe miatt mégis azonnal
észrevesszük.
A fémek, így a réz is, nélkülözhetetlen részei a civilizációnak.
A bori zsebkő egy kiváló rézércdarab. Akinek ilyen ásványkeverékből sok van,
és ráadásul a felszínhez közel, könnyen hozzáférhető helyzetben, az gazdag lehet
belőle. De nem mindegy, hogy milyen áron.
A bori bányászat e kötetben, mint az embertelenség kerete, színpada jelenik
meg. A bányászat azonban önmagában nemhogy nem embertelen, de az emberiség egyik legnagyobb értéke. Ezalatt nemcsak azt értem, hogy a bányászatban is
megvalósítható – és a fejlett országokban már meg is valósul – az egyéni ember
tisztelete, testi és lelki egészségének védelme, hanem azt is, hogy a bányászat
a jövő generáció számára nem fenyegetés, hanem esély, remény.
A 21. század bányászatának szemléletében a ma parancsoló piaci nyersanyag
igénye mellett egyenlő mértékben jelen tud lenni a holnap, a fenntarthatóság,
a környezet állapotának közép- és hosszú távon történő megőrzése is. Ezen egyensúly kialakításának sikere civilizációnk fennmaradásának egyik záloga.
Budapest, 2013. november 8.

Márton István: Bor környékének gazdaságföldtani
viszonyai
Ahhoz, hogy Bor és környékének 20. századi történetét megérthessük, fontos a térség gazdaságföldtani vonatkozásait és bányászatának alakulását is áttekintenünk.
Bor környéki régészeti leletek bizonyítékai alapján6 a területen már a rómaiak is
foglalkoztak bányászattal, mely elsősorban a bori Tilva Roš bányarész felszínen
is kibukkanó aranytartalmú kvarc teléreire vagy a majdanpeki vasban és rézben
gazdag mállási kéreg bányászatára korlátozódott. A Bor környéki érctelepek ipari
léptékű feltárása 1897-ben kezdődött, amikor Felix Hofman bányamérnök javaslatára a bánsági származású Georg Weifert befektető koncesszionálta a területet.
A kutatás gyorsan sikeressé vált, hisz a Tilva Roš aranyércesedésének újravizsgá6

Simić, V.: Istorijski osvrt na rudarstvo bakarnog Rudista u Boru i okolini. Bor, 1969, Zbor. rad. VIII.
Rud.-metal fak. i institute za bakar u Boru.
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lata mellett, 1902-ben a bori Čoka Dulkan bányarész kutatására mélyített tárna
gazdag rézércet harántolt. A bori bánya kiépítése 1904-ben kezdődött, amelyhez
főrészvényesként ekkor francia befektetők is társultak. Ekkortól számíthatjuk
a Bor környéki réz- és aranybányászat beindulását, amely fokozatosan nemcsak
Szerbia (Jugoszlávia), hanem egész Európa gazdaságának és ipari fejlődésének is
egyik meghatározó nyersanyagforrásává vált. Az 1930-as évek a bori bányászat
fejlődése szempontjából szintén meghatározóak voltak, ekkor épült egy új dúsító
(flotációs) üzem és egy új kohó, amely a második világháború küszöbén évente
több mint egy millió tonna érc nagy hatékonyságú feldolgozását tette lehetővé
(a réz 80-85 százaléka, míg az arany 65-75 százaléka kivonásra került). Ekkor a
Čoka Dulkan bányarész mellett a Tilva Mika, Tilva Roton, Kamejar és Šistek
nevezetű érctesteket illetve bányarészeket is feltárták.7
1941 januárjától 1944 júliusáig rendelkezésre állnak a havi termelési, bányászati
adatok. Jugoszlávia német megtámadását követően pár napon belül, 1941. április
9-én a jugoszláv csapatok szinte teljesen lerombolták a bori bánya létesítményeit.
A németek hiába vették már április 14-én birtokukba a bori bányát, hónapokig
csak minimális volt a termelés. A németek 1942 júliusában érték el a háború előtti
termelés 60 százalékát.8 A magyar munkaszolgálatosok megérkezésének hónapjában, 1943 júliusában a Čoka Dulkan és a Tilva Mika bányáiban összesen már havi
50 423 tonna ércet bányásztak.9 Az utolsó, teljes adatsort tartalmazó, 1944 júliusára vonatkozó adatok szerint az érckitermelés havi 32 781 tonnára esett vissza.10
A háború végén a bányászati és feldolgozó üzemek nagy részét ismét megsemmisítették, így a termelés csak az ötvenes évek elejére állt fokozatosan helyre.
1950-ben alakul meg a RTB Bor (Rudarsko Toipioničarski Basen Bor doo) jugoszláv (később szerb) állami tulajdonú bányavállalat, amely a mai napig üzemelteti a Bor és környékén működő állami bányákat, dúsító üzemeket és a bori kohót.
Az új vállalat 1951-ben már négyszáznegyvenezer tonna 3,6 százalék réztartalmú
ércet bányászott a felszín alatt, és hétszázharmincháromezer tonna 2,99 százalék
réztartalmú ércet pedig külszíni fejtéssel (azaz összesen mintegy negyvenezer
tonna tiszta rezet állítottak elő). A bori bányából kibányászott érc mennyisége a
kilencvenes évek elejére fokozatosan meghaladta az évi hárommillió tonnát, de
a kibányászott rézérc átlagos réztartalma fokozatosan csökkent (0,7-1 százalék
körüli a réz értékre). Az 1960-as évektől ehhez a termeléshez évi több millió tonna
réz- és aranyérc bányászata társult más Bor környéki bányából is (Majdanpek,
Krivelj, Cerevo, Lipa, Čoka Marin). Fontos megemlíteni, hogy a bori érc feldol7
8

9

10

Janković, S., Jelenković, R., Koželj, D.: The Bor copper and gold deposit. Bor, 2002, RTB Bor.
Rutar, Sabine: Munka és túlélés Szerbiában. A Bor-i (sic!) rézbánya a második világháborúban.
(Fordította: Sági Alexandra – Schuller Balázs.) In: Schuller Balázs – Sokcsevits Dénes (Szerk.):
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gozásakor a réz mellett arany és ezüst is gazdaságosan kivonható, ez mennyiségileg a negyvenes és ötvenes években egy tonna érc feldolgozása után mintegy
egy gramm arany és négy-öt gramm ezüst volt. Az 1960-as évek előtt nemcsak
a rézérc került feldolgozásra, hanem nagy mennyiségű piritet (vas-szulfidot) is
kivontak, amelyet a kénsavgyártás alapanyagaként használtak.
A Bor környéki érctelepeket is magába foglaló Timoki-érckörzet11 a Kárpát–
Balkán-ívhez tartozik. A magyar földrajzi szakirodalom Szerb-érchegységként
vagy Szerb-Kárpátokként is említi Bor környékét. A terület földtani felépítésében hidat képez a Déli-Kárpátok és a Stara Planina (Balkán-hegység) között.
A Timok-vidéke ércképződését tekintve különleges, de nem egyedülálló, hisz az
Erdélyi-szigethegység–Bánság–Timok–Szrednogorje ércprovincia12 részeként
ugyanazok a késő kréta magmatizmushoz kapcsolódó ércképző folyamatok ismerhetőek fel, mint például az erdélyi Rézbánya, a bánsági Vaskő-Dognácska,
Oravicabánya és Új-Moldova, vagy a bulgáriai Cselopecs vagy Elacite érckörzet
létrejöttében.13 A kréta földtörténeti időszak végén, mintegy kilencvenkettő-hetven millió évvel ezelőtt, a térséget erőteljes magmás folyamatok jellemezték,
amelynek eredményeként nagy mennyiségű vulkáni és szub-vulkáni kőzetanyag
képződött a Timok magmás komplexum területén is.14 Az ércesedéseket (olyan
kőzetek, amelyekből gazdaságosan fémet tudunk kinyerni) a magmatizmushoz
kapcsolódó hidrotermás (150-450 °C-os forró vizes) oldatrendszerek hozták létre.
A timoki érckörzeten belül – nagyobb észak–dél irányú földtani szerkezetekhez kapcsolódóan – négy öv különíthető el, amelyek eltérő típusú és méretű érctelepeket hordoznak. A keleti Majdanpek–Cerevo–Krivelj–Bor öv a Bor környéki bányászatot eddig meghatározó, és az RTB Bor kitermelései révén jelenleg is
bányaművelés alatt álló legfontosabb rézérctelepeket foglalja magába. Az öv déli
folytatásaként, a bori bányától mintegy hat kilométerre délre, 2012–2013-ban a
Rakita Exploration doo vállalat (a kanadai Reservoir Minerals Inc. és az arizonai Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. bányászati vállalatok közös szerbiai befektetése) sikeresen feltárt egy új, magas réz- és aranytartalmú telepet
(Čukaru Peki), amely világviszonylatban is az elmúlt évtized egyik legfontosabb
érckutatási sikere. A központi Lipa–Kupijatra–Markov–Kamen illetve a Kraku
Ridji–Dumitru Potok–Valja Štrz–Beljevina övek kisebb réz- és aranytelepeket
foglalnak magukba; ezek bányászata jelenleg szünetel, egyes esetekben újabb kutatások célpontjai. A nyugati Korkan–Bigar–Kraku Pešter–Umka aranygazdag
övet a kétezres évek végén az Avala Resources doo (a kanadai Avala Resources

11
12
13
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Érckörzet: genetikailag egymással kapcsolatban álló érctelepek összessége.
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Ltd. szerbiai leányvállalata) érckutató vállalat tárta fel, jelenleg a műrevalósági
tanulmányok15 és a bányatervezési munkálatok folynak.
A Bor környéki érctelepek bányászata és feldolgozása ma is tart (sajnos több
esetben a környezet szempontjából kevésbé fenntartható módon). A nemzetközi
érckutató vállalatok jelenléte is jelzi, hogy a vidék jövőben is Európa egyik legfontosabb réz- és aranylelőhelye maradhat. Keletkezésük, megjelenésük, valamint
ásványtani és geokémiai összetevőik alapján a Timoki-érckörzet telepeit több típusba sorolhatjuk. Az alábbiakban csak a legfontosabb jellemzőiket emeljük ki és
egyúttal felleltározzuk a térség – feltárt és még rendelkezésre álló – legfontosabb
érckészleteit, amelyek a mai gazdasági, fémpiaci és technológiai viszonyok mellett is műrevalóak. A telepek érckészletére vonatkozó becslések csak tájékoztató
jellegűek és különböző ásványvagyon osztályozási szabványrendszerhez kapcsolódnak (szerb, kanadai). Erre vonatkozó részletek a jelzett érckutató és bányászati
vállalatok nyilvános jelentéseiben elérhetőek.
Epitermás, masszív szulfidos réz-, arany- és ezüstércesedések. Forró vizes oldatok cirkulációja által, viszonylag sekély környezetben (kevesebb, mint egy kilométer) kialakuló ércesedések. Az ércásványok leggyakrabban masszív, néhány tízvagy akár százméteres lencséket és tömzsöket alkotva jelennek meg. Az érctestek
viszonylagos kisebb mérete és magas fémkoncentrációja miatt már a 20. század
elején is gazdaságosan kitermelhetőek voltak, akár költségesebb mélyszinti bányászat mellett is. Ezeket a telepeket a következő ásványtársulás jellemzi: bornit
(kémiai képlete: Cu5FeS4), covellin (CuS), kalkopirit (CuFeS2), elektrum (AuAg),
pirit (FeS2) és kvarc (SiO2). A jellegzetes ásványtársulás alapján elmondható, hogy
a „bori zsebkő”16 is ilyen típusú ércesedésből és minden bizonnyal a bori bányából
származik. Jelenleg az RTB Bor által működtetett bori Jama mélyszinti bányarész
mintegy tizennégy millió tonna 0,27 g/t arany és 0,8 százalék réz átlagos fémtartalmú érckészlettel rendelkezik (ez összesen mintegy 3,5 tonna arany és 0,15 millió tonna réz fémnek felel meg). A bori reptértől délkeletre található területen,
2012–2013-ban a Rakita Exploration doo vállalat által feltárt és még kutatás alatt
álló Čukaru Peki érctelep mintegy 65,3 millió tonna 1,5 g/t arany és 2,6 százalék
réz átlagos fémtartalmú érckészlettel rendelkezik (ez mintegy száz tonna arany
és 1,7 millió tonna réz fémnek felel meg).
Szkarnosodáshoz és mészkőhelyettesítéshez kapcsolódó polimetallikus arany-,
ezüst-, ólom- és cinkércesedések. A szkarnosodás az idősebb mészkő és az abba
benyomuló magma érintkezési zónájában alakul ki. A magmából származó, szilíciumgazdag fluidumok reakcióba lépnek a karbonátos kőzetek kalcium-, illetve
magnéziumionjaival, így kalcium- vagy kalcium-magnézium-szilikátok jönnek
létre, melyeket ércásványok kísérnek. Az ércásványok leggyakrabban néhány méteres vastagságú telérkitöltések formájában vagy masszív impregnációként jelennek meg. Az érctestek viszonylagos kisebb mérete és magas fémkoncentrációja
miatt a 20. század elején is gazdaságosan kitermelhetőek voltak, akár költségesebb
15
16
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mélyszinti bányászat mellett is. Ezeket a telepeket a következő ásványtársulás
jellemzi: galenit (PbS), szfalerit (ZnS), termésarany (Au), pirit, magnetit (Fe3O4),
kvarc, mész-szilikátok és karbonát ásványok. Majdanpeken már az 1800-as évek
végén bányászták, de mára ez a típusú ércesedés ott már kimerült. A Timoki-érckörzet nyugati felében, a Žagubicától keletre eső Valja Saka és Frasan területeken
az 1950-es években (de lehet, hogy már az 1940-es években) szintén bányásztak
ilyen típusú ércet.17 Jelenleg az Avala Resources doo által feltárt Korkan East
érctelep mintegy 1,37 millió tonna érckőzetet rejt (átlagosan 3,4 g/t arany-, 44 g/t
ezüst-, 0,6 százalék ólom- és 0,5 százalék cinktartalommal, amely összesen körülbelül öt tonna arany, hatvan tonna ezüst, nyolcezer tonna ólom és hétezer tonna
cink fémnek felel meg) –, amely a vállalat tervei alapján a következő években
mélyszinti kitermelésre kerülhet.
Porfíros réz- és aranyércesedések. Az ércásványok hintetten és finom érhálózatokban jelennek meg a kőzetben. Nagyméretű és kis fémkoncentrációjú érctestek
jellemzik, melyek feldolgozása csak az 1970-es évektől vált gazdaságossá, elsősorban a kevésbé költséges külszíni bányászat megjelenése által. Ezeket a telepeket a
következő ásványtársulás jellemzi: kalkopirit, magnetit, pirit és kvarc. A környék
(és egyben Európa) legnagyobb külszíni bányái jelenleg ezeket az ércesedéseket
tárják fel. Így az RTB Bor által működtetett majdanpeki bánya még hatszázhúszmillió tonna 0,2 g/t arany és 0,34 százalék réz átlagos fémtartalmú érckészlettel
(ez összesen körülbelül százhúsz tonna arany és 2,1 millió tonna réz fémnek felel
meg), míg a Veliki Krivelj bányarész mintegy ötszázhatvanmillió tonna, 0,7 g/t
arany és 0,33 százalék réz átlagos fémtartalmú érckészlettel rendelkezik (ez ös�szesen mintegy háromszázkilencven tonna arany és 1,8 millió tonna réz fémnek
felel meg). A feltárás alatt álló bori Borska Reka ércesedés mintegy egy milliárd
tonna – átlagosan 0,1 g/t arany és 0,32 százalék réz tartalommal bíró érckészlettel
(összesen körülbelül száz tonna arany és 3,2 millió tonna réz fémnek felel meg) –
rendelkezik.
Üledékes kőzetekhez kapcsolódó epitermás arany ércesedések. Az ércásványok
hintetten jelennek meg a kőzetben, az arany gyakran mikrométeres szemcsemérettel a pirithez kapcsolódik, ami nehézkessé és költségessé teszi a kohászati
kivonását, de gazdaságos kitermelése napjaink fémpiaci és technológiai viszonyai
mellett lehetséges. Ezeket a telepeket a következő ásványtársulás jellemzi: pirit és
termésarany. Az Avala Resources doo által feltárt Korkan–Bigar–Kraku Pešter
ércesedések összesen 67,42 millió tonna érckőzetet (átlagosan 1,14 g/t aranytartalommal, amely összesen mintegy nyolcvan tonna aranyfémnek felel meg) – rejtenek magukban a jelenlegi ismereteink szerint, amelynek kibányászására külszíni
bányát terveznek.
Bor, 2014. július 18.
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NKÖM: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
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ONOO: Okružni narodnooslobodilački odbor [Körzeti Népfelszabadító Bizottság]
Orsz.: országos
OT: Organisation Todt [Todt Szervezet]
pk.: parancsnok
rendf.: rendfokozat
Rep.: reptér
Repl.: repülő
r. kat.: római katolikus
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RTB Bor: Rudarsko Toipioničarski Basen Bor doo [Bori Bányászati és Kohászati
Kombinát]
sgt.: segédtiszti iratok
(sic!): (így) szöveghű idézés, helytelen vagy pontatlan használat esetében
SNOS: Srpski narodnooslobodilački omladinski savez [Szerb Népfelszabadítási
Ifjúsági Szövetség]
SS: Schutzstaffel (Védőosztag)
szd.: század
SZEL: Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár
Szerk.: szerkesztette
táb. mu. szd.: tábori munkásszázad
tc.: törvénycikk
TTK: Természettudományi Kar
UCS: University of Southern California
Uo.: ugyanott
Vkf.: vezérkari főnök
VML: Vas Megyei Levéltár, Szombathely
zs.: zsidó
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Térképvázlatok jegyzéke
1. Bortól Szombathelyig
2. A bori munkaszolgálatosok kiszállítási útvonalai
3. Bor térképvázlata
4. A bori altáborok
5. Az első lépcső útvonala Belgrádtól Jabukán át Cservenkáig
6. A jabukai tömeggyilkosság helyszíne
7. Az első lépcső útvonala Cservenkától Szentkirályszabadjáig
8. A Szentkirályszabadján meghalt bori munkaszolgálatosok lehetséges eltemetési helyei
9. Bori munkaszolgálatosok Szombathelyen
10. Zsidó munkaszolgálatosok és kisegyháztagok útja Szentkirályszabadjáról
11. A kisegyháztagok felszabadulásának lehetséges helyei Szombathely környékén
12. Jabukai tömeggyilkosság, az exhumálás és az újratemetés helyszínei
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Fényképek jegyzéke
A kötet logója
Lovas István bori munkaszolgálatos csuklószíja.
Lovas István alumíniumkanálból és hátizsákjának bőrszíjából készített saját magának, halála esetén azonosításra szolgáló csuklószíjat. A kihajtogatott kanáldarabra
rákarcolta vagy rávéste munkaszolgálatának helyét („BOR”), kezdetét („943. VII.
13.”), a bori munkaszolgálat alatt kapott számát („151016”) és felszabadulásának helyét („DACHAU”). A csuklószíj Borban készült és Lovas István a bal kezén hordta.
(A tárgy Dr. Szigeti Lászlóné született Lovas Andrea tulajdona, Budapest.)

1. fejezet
1. 1 Bor főtere
	A kép az 1900-as évek elején készült. (Forrás: Pavle Šosberger gyűjteménye,
Novi Sad.)
1. 2 A bori német főhadiszállás épülete
	A franciák által épített bányatársasági épülete ma a bányászati és kohászati
főiskolának ad otthont. A kép a két világháború között készült. (Forrás: Pavle Šosberger gyűjteménye, Novi Sad.)
1. 3 A bori kohó és környéke
	A kép az 1930-as években készült. (Forrás: Pavle Šosberger gyűjteménye,
Novi Sad.)
1. 4 Bori bányaművelés
	A képen feltehetőleg a bori Tilva Mika hegyen folytatott bányászat látható.
A kép az 1930-as években készült. (Forrás: Pavle Šosberger gyűjteménye,
Novi Sad.)
1. 5 Bori bányafejtés
	A képen a munkaszolgálatosok által is végzett hagyományos felszíni művelés látható. A kép az 1930-as években készült. (Forrás: Pavle Šosberger gyűjteménye, Novi Sad.)
1. 6 Bori földmérők
	A kép Bor környékén készült 1943-ban vagy 1944-ben. Balról a harmadik
Pavle Šosberger bori munkaszolgálatos mérnök. (Forrás: Pavle Šosberger
gyűjteménye, Novi Sad.)
1. 7 Vasúti töltés kijelölése
	A kép a Bor környéki hegyekben készült 1943-ban vagy 1944-ben. Balról a
negyedik Pavle Šosberger. (Forrás: Pavle Šosberger gyűjteménye, Novi Sad.)
1. 8 Reformadventisták Borban
	A kép 1943-ban vagy 1944-ben készült Borban. (Forrás: Papp Bálint gyűjteménye, Budapest.)
1. 9	Bori zsidó munkaszolgálatosok a felszabadulás után
	Ismeretlen bori zsidó munkaszolgálatosok. A kép 1944. október 3-a után készült, feltehetőleg Borban. (Forrás: Pavle Šosberger gyűjteménye, Novi Sad.)
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2. fejezet
2. 1 Az utászház
	Az utászház mögött volt a tömeggyilkosság. A kép 2012. március 30-án készült. (A szerző felvétele.)
2. 2 A tömeggyilkosság helye
	A képen a betonbunker mögötti terület látható, háttérben a bunker maradványaival. A kép 2012. március 30-án készült. (A szerző felvétele.)
2. 3 A csatorna: Malek Illés menekülésének helye
	A csatorna itt éri el a Temes árterét. A kép 2012. május 12-én készült. (A szerző felvétele.)
2. 4 Az exhumálás
	A képen a tömeggyilkosság áldozatainak egyik csoporja látható. A kép 1945.
január 21-e és január 26-a között, az exhumálás során készült. (Forrás: Pavle
Šosberger gyűjteménye, Novi Sad.)
2. 5 A bori talpaskereszt felülnézetből
	A kép a budapesti Hadtörténeti Múzeumban készült 2012. 06. 07-én. (A szerző felvétele.)
2. 6 A bori talpaskereszt
	A kép a budapesti Hadtörténeti Múzeumban készült 2012. 06. 07-én. (A szerző felvétele.)
2. 7 Az utászház, a csatorna és a vendéglő
	A kép 2012. május 12-én készült. (A szerző felvétele.)
2. 8 Az újratemetés helye ma
	A tömeggyilkosság áldozatai a vendéglő lebetonozott kerthelyisége alatt
alusszák örök álmukat. A kép 2012. május 12-én készült. (A szerző felvétele.)

3. fejezet
3. 1 A szentkirályszabadjai vasútállomás ma
	A kép 2006. június 12-én készült. A képen látható személy Kovács Géza.
(A szerző felvétele.)
3. 2 A Reptér-tábor bejárata ma
	A képen a volt Reptér-tábor, egyben a volt szovjet garnizon Szentkirályszabadja felőli bejárata látható. Az épülettel szembeni oldalon voltak a bori
munkaszolgálatos barakkok 1944 őszén. A kép 2006. június 12-én készült.
(A szerző felvétele.)
3. 3 Péter-halma: egy feltételezett temetési helyszín
	A kép közepén álló fától jobbra lévő sziklába vájták a bunkert. A kép 2006.
június 12-én készült. (A szerző felvétele.)
3. 4 A szentkirályszabadjai repülőtér ma
	A kifutópálya alapjait a munkaszolgálatosok építették. A kép 2006. június
12-én készült. (A szerző felvétele.)
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4. fejezet
4. 1 A honvéd helyőrségi kórház épülete egy korabeli képeslapon
	A képeslap hátán olvasható felirat: „M. kir. áll. Faludi Ferenc reáliskola”.
A képeslap kiadója: Karinger K. Budapest VII. Wesselényi u 54. A képeslap
feladásra került: Budapest, 1931. június 28. (Forrás: Spiegler Tibor magángyűjteménye, Szombathely.)
4. 2 Füredi József Bibliájának belső oldala
	A képet ifj. Füredi József készítette Budapesten, 2012. november 05-én. (Forrás: ifj. Füredi József gyűjteménye, Budapest.)
4. 3 Füredi József és Gerendás Sándor közös sírja
	A két bori munkaszolgálatos közös sírhelye a szombathelyi Szentmártoni temetőben. A sírhely a fénykép közepén lévő füves területen látható. (A szerző
felvétele.)
4. 4 Schiff Imre sírhelye
	A képen Schiff Imre bori munkaszolgálatos sírhelye látható a szombathelyi
Újtemetőben. Schiff Imre sírja a kőkereszttel megjelölt sír és tuja mellett,
azzal párhuzamosan található.
	A kép 2013. június 20-án készült. (Orbán Róbert felvétele.)
4. 5 Bartha László sírhelye
	A képen Bartha László bori munkaszolgálatos sírhelyének környéke látható
a szombathelyi Szentmártoni temetőben. A sírhely valahol a kép közepén
található. A kép 2013. április 08-án készült. (A szerző felvétele.)
4. 6 Ismeretlen munkaszolgálatos sírhelyek az izraelita temetőben
	A képen az „Ismeretlen munkaszolgálatos 1944” sírhelyek láthatóak a szombathelyi izraelita temetőben. A sírhelyek a kép középső részén látható üres
területen vannak. A kép 2013. április 09-én készült. (A szerző felvétele.)
4. 7 Gergely János fényképe (1939 körül)
	A képen Gergely János bori munkaszolgálatos és kislánya látható. A kép
Budapesten készült kb. 1939-ben. (Forrás: Dr. Dési Illésné született Gergely
Anikó gyűjteménye, Budapest.)
4. 8 Soltész Pál fényképe
	Az igazolványképen Soltész Pál bori munkaszolgálatos látható. A kép Budapesten, az 1930-as évek végén, az 1940-es évek elején készült. (Forrás: Gőbölös
Ottóné született Soltész Éva, Budapest.)
4. 9 Soltész Pálné kérelme férje halottá nyilvánításához.
	A budapesti járásbíróságnak írt kérelem Budapesten, 1949 januárjában íródott. (Forrás: Gőbölös Ottóné született Soltész Éva, Budapest.)

5. fejezet
5. 1 Jehova Tanú munkaszolgálatosok egy csoportja Borban
	A kép 1943-ban vagy 1944-ben készült Borban. (Forrás: Magyarországi Jehova Tanúi Egyház Történeti Archívuma, Budapest. A képen látható munkaszolgálatosok neveit Mostbacher János egyházkutató, pécsi Jehova Tanú
gyűjtötte össze.)
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5. 2 Nazarénusok Borban
	A képen balról jobbra haladva Papp Bálint, Gumbér István, Szabó Imre (ül),
Papp Lajos és Csizmánszki János látható. A kép 1944 tavaszán készült egy
bori fényképész műteremben. (Forrás: Papp Bálint gyűjteménye, Budapest.)
5. 3 Szinger Ádám Borban készült fényképe
	A kép 1943-ban vagy 1944-ben készült Borban. (Forrás: Magyarországi Jehova Tanúi Egyház Történeti Archívuma, Budapest.)
5. 4 Vági Ambrus igazolványának egy lapja
	A kép a Magyarországi Jehova Tanúi Egyház történeti kiállításán készült
Budapesten 2013. január 4-én. (A szerző felvétele.)
5. 5 Hanák András és Török Károly a szombathelyi szállásuk előtt
	A képen a két volt bori munkaszolgálatos Jehova Tanú, a Zrínyi Ilona utcában lévő izraelita elemi iskola pincéjének beajárata előtt áll. A kép 2013.
augusztus 23-án készült. (A szerző felvétele.)
5. 6 Hanák András és Török Károly a nárai erdőnél
	A kép a Jehova Tanúinak egyik lehetséges felszabadulási helyének környékén készült 2013. augusztus 23-án. (A szerző felvétele.)

6. fejezet
6. 1 A bori zsebkő
	A felvétel 2014. szeptember 10-én készült Budapesten. A kép a szerző tulajdona, Galovtsik Gábor felvétele (HM Zrínyi Nonprofit Kft.)
6. 2 Papp Lajos feljegyzése a bori zsebkőről
	A felvétel 2014. szeptember 10-én készült Budapesten. A kép a szerző tulajdona, Galovtsik Gábor felvétele (HM Zrínyi Nonprofit Kft.)
6. 3 A bori bánya az 1930-as években
	A képen a munkaszolgálatosok által is végzett hagyományos felszíni művelés látható. (Forrás: Pavle Šosberger gyűjteménye, Novi Sad.)
6. 4 A bori bánya ma
	A képen a Berlin táborhoz közeli Tilva Mika hegy bányagödre és a meddő
látható. A kép 2013. július 20-án készült. (A szerző felvétele.)
6. 5 A Berlin tábor helye ma
	A képen a régi köztemető és az eredeti barakképületek alapjain épült házak
láthatók. A kép 2006. augusztus 3-án készült. (A szerző felvétele.)
6. 6 A kisegyházbarakk helye
	A kép jobb alsó sarkában látható a kisegyházbarakk helye. A kép 2014.
augusztus 12-én készült. (A szerző felvétele.)
6. 7 Berlin tábor: az indulás helye
	A Berlin tábor alakulótere, ahonnan az első és második lépcső elindult Magyarország felé. A kép 2007. agusztus 22-én készült. (A szerző felvétele.)
6. 8 Papp Lajos és Papp Bálint
	A képen a két nazarénus, volt bori munkaszolgálatos látható Budapesten,
2009. február 09-én. (A szerző felvétele.)

MUTATÓK
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Névmutató
A névmutatóban a kötet szövegében szereplő minden személy neve szerepel,
a főbb, illetve a hozzáférhető adatokkal.1 A névváltozatok szögletes zárójelben
szerepelnek; ezek csak abban az esetben kerültek be önálló címszóként a névmutatóba, ha az adott névformában is megtalálható a személy a kötet szövegében.
A név után a személyes adatok következnek: anyja neve, születési és halálozási
hely és dátum, amennyiben ismert; a születési és halálozási dátum esetében kérdőjellel jelöltük, ha nem ismert az adat. Ha nem szerepel halálozási adat és kérdőjel
sem jelöli a bizonytalanságot, az azt jelenti, hogy a személy a kézirat lezárásakor
életben volt. Az anya nevének névváltozatait, valamint külföldön levő települések
esetében a településnév névváltozatait és a település mai országának nevét szintén szögletes zárójelben közöljük. A személyes adatok után a munkaszolgálatosok
esetében elsőként ezt a tényt közöljük, utána következik a többi rendelkezésre
álló információ. Katonai rendfokozattal rendelkezők esetében először a katonai
rendfokozat kerül megnevezésre, utána következik a többi adat.
Adler [Ádler] József (a. n. Max Laura; Budapest, 1909–Szombathely, 1944. 11. 10.)
valószínűleg bori munkaszolgálatos, gyári munkás. 139–140
Áfra Károly (a. n. Hajpál Lídia; Mezőkeresztes, 1922–kb. 2000) bori munkaszolgálatos Jehova Tanú, csepeli gyári munkás. 161, 162, 164
Ajtós József László (a. n. Kazy Ilona; Budapest, 1947. 11. 15.–) a Várpalotai Esperes
Kerület (Paloznak és további öt község, köztük a szentkirályszabadjai római
katolikus egyházközség) esperes jelenlegi plébánosa. 110
Altmann Bertalan (Szina [Abaújszina, Seňa, Szlovákia], 1919. 09. 13.–?) bori munkaszolgálatos, budapesti lakatos. Szombathelyről a ravensbrücki, majd barthi
koncentrációs táborba került. 143
Alpár Zoltán (a. n. Marton Anna; Szombathely, 1908. 06. 18.–Szombathely,
1970. 08. 23.) tartalékos főhadnagy vagy tartalékos százados, a szentkirályszabadjai Reptér-tábor helyettes parancsnoka 1944-ben, főkönyvelő. 158, 159, 163,
167, 168
Andai Ferenc [Goldberger; Ferenc Andai] (a. n. Grünbaum Blanka; Budapest,
1925. 04. 15.– Ottawa [Kanada], 2013. 07. 29.) bori munkaszolgálatos, Kanadában élt író, történész, tanár. 41, 43, 50
Andirkó [Andirko] Imre (a. n. Póka Júlia; Hajdúböszörmény, 1905. 06. 18.–?) bori
munkaszolgálatos Jehova Tanú, hajdúböszörményi kovácsmester. 167
Asztalos Ferenc (a. n. Dudás Márta; Balsa, 1915. 07. 09.–Budapest, 1947. 03. 18.)
szakaszvezető, bori kerettag, MÁV-altiszt. A népbíróság háborús bűncselekmények elkövetése miatt halálra ítélte, és kivégezték. Sírja a rákoskeresztúri
Új köztemető 298-as parcellájában van. 48
1

A főszövegben és a lábjegyzetekben szereplő személyek neve szerepel a névmutatóban, a hivatkozott tanulmányok és kötetek szerzői azonban nem.
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Augustich Viktorné (1878–1960) Füredi József és Gerendás Sándor bori munkaszolgálatosok feltételezett sírja mellett levő sírban nyugszik. 137
Babinecz Gyula munkaszolgálatos, a szombathelyi 3. honvéd helyőrségi kórházban ápolták. 155
Bacsó Béla (Kassa [Košice, Szlovákia], 1891. 01. 06.–Újpest, 1920. 02. 17.) A Népszava újságírója. Az Ostenburg-különítmény tagjai meggyilkolták. 7
Badoglio, Pietro (Grazzano Monferato [Olaszország], 1871. 09. 28.–Grazzano Badoglio [Olaszország], 1956. 11. 01.) olasz katona, politikus. 26
Bajcsy-Zsilinszky Endre, Dr. (Szarvas, 1886. 06. 06.–Sopronkőhida, 1944. 12. 24.)
előbb jobboldali (fajvédő), majd a nemzetiszocializmust ellenző politikus,
újságíró. 1944. március 19-én a Gestapo letartóztatta, októberben szabadon
bocsátották. Novemberben vezetésével megalakult a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága, melynek célja a nyilas hatalom megdöntése és a
német csapatok kiűzése volt. November 22-én – a MNFFB többi vezetőjével
együtt – letartóztatták, halálra ítélték és kivégezték. 24
Bajić, Miloš, Dr. a jabukai exhumálást irányító bizottság tagja. 73
Balogh András (a. n. Schmidt Irma; Gyöngyös, 1895. 11. 29.–?) alezredes, a bori
táborcsoport első parancsnoka 1944 januárjáig. Bizonytalan források szerint a
háború után felelősségre vonták, és két éves szabadságvesztésre ítélték. 31, 48,
131, 132
Bánáti Miklós (Budapest, 1922–?) bori munkaszolgálatos, író. 50
Bánfalvi Tivadar, Dr. (a. n. Koziolkovich Mária; 1900. 11. 09.–?) orvos alezredes.
A szombathelyi 3. honvéd helyőrségi kórház parancsnoka 1944-ben. 119
Bánhegyi [Bánhegyi-Benyák] Géza (a. n. Hartl Etel; Budapest, 1914. 08. 08.–?)
tartalékos zászlós, majd tartalékos hadnagy, a 801-es különleges büntető munkásszázad bori parancsnoka, magántisztviselő. A budapesti népbíróság 1946.
január 8-án felmentette háborús bűntett és hivatali sikkasztás bűntett vádak
alól. 156, 157
Barat István [Stevan Barat] (Zenta [Senta, Szerbia], 1925. 01. 28.–Bacchus Marsh
[Ausztrália], 2011. 09. 21.) szerbiai magyar szombatista. A reformadventisták
megszöktetését irányította, a szökésre Belgrád előtt került sor, valószínűleg
1944. szeptember 24-én. 45
Bárdos Artúr (Budapest, 1882. 04. 02.–Buffalo [USA], 1974. 08. 10.) Bárdos József
bori munkaszolgálatos apja, színigazgató. 47
Bárdos József, Dr. (a. n. Brachfeld Vilma; 1916. 07. 30.–Sachsenhausen) bori munkaszolgálatos, orvos, Radnóti barátja, Bárdos Artúr színigazgató fia. 47
Baróti [Kratofil] Dezső, Dr. (a. n. Ring Irma; Torda [Turda, Románia], 1911. 10. 02.–
Budapest, 1994. 09. 05.) irodalomtörténész, Radnóti barátja. 46
Bartha [Weisdörfer] András (a. n. Joó Mária; Magyarbükkös [Bichiş, Románia],
1899. 12. 01.–Budapest, 1979. 01. 12.) bori munkaszolgálatos Jehova Tanú, tisztviselő, később a Magyarországi Jehova Tanúi Egyház vezetőhelyettese. 162
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Bartha Károly (Budapest, 1884. 06. 18.–Linz [Ausztria], 1964. 11. 22.) honvédelmi
miniszter 1938. 11. 15. és 1942. 09. 24. között. 21, 24
Bartha [Berta] László (1921–Szombathely, 1944. 11. 11.) bori munkaszolgálatos. Jeltelen sírja a szombathelyi Szentmártoni temető C–2 parcellájában található.
134, 148, 209
Bartos, Alex [Alex A. Bartos/Alexander Bartos/Bartos Sándor/Bartos Imre Sándor] (a. n. Lőwinger Róza; Budapest, 1921. 03. 10.–) bori munkaszolgálatos,
Bergen-Belsenben szabadult fel. Sydneyben él, kereskedő, tolmács. 41, 47, 50,
70, 71
Battyán György, Dr. (a. n. Kohn Berta [Mária]; Budapest, 1922. 12. 16.–Budapest,
2007. 05. 05.) bori munkaszolgálatos, ny. rendőr ezredes, közgazdász, jogász.
41, 44
Bedő István, ifj. Dr. (a. n. Rózsa Sarolta [?]; 1918–Németország, 1945) katonaorvos, a bori központi tábor kórházbarakkjának vezetője. 31
Békés [Neu] György, Dr. (a. n. Friedmann Ilona; Szolnok, 1920. 08. 08.–Budapest,
1969. 05. 15.) bori munkaszolgálatos, orvos. 40
Beregfy [Beregffy/született Berger] Károly (a. n. Gegner Mária; Cservenka
[Crvenka, Szerbia], 1888. 02. 12.–Budapest, 1946. 03. 12.) vezérezredes, 1944. 10.
16-tól a Szálasi-kormány honvédelmi minisztere, egyúttal a Honvéd Vezérkar
főnöke. Háborús bűncselekmények elkövetése miatt a népbíróság halálra ítélte, és kivégezték. 45
Berger Ernő (1919. 08. 15.–Jabuka [Torontálalmás, Szerbia], 1944. 10. 01. vagy
10. 02.) bori munkaszolgálatos. 68, 77
Besenyei [Besenyei/Bessenyei István] András (a. n. Nagy Borbála; Kisléta,
1911. 11. 28.–Bor, 1944. 04. 11.) bori munkaszolgálatos Jehova Tanú. 46
Blau László (Abony, 1920–?) bori munkaszolgálatos, budapesti vegyész. 45
Blitz Endre (a. n. Brener [Breier/Breuer] Berta; Mohács, 1918. 02. 02.–?) bori munkaszolgálatos, bori nyilvántartási száma: 22181. Szombathelyi villanyszerelő. 71
Bodor Sándor (a. n. Fazekas Zsófia; Büdszentmihály, 1906. 02. 06.–?) tartalékos
tizedes, bori kerettag, az abdai tömeggyilkosság egyik gyanúsítottja. Nem vonták felelősségre. Budapesten cipészként dolgozott. 49
Bolyog Ilona született Lelkes Ilona (Kisdobrony [Mala Dobrony, Ukrajna],
1929. 01. 14.–) Bolyog Károly kárpátaljai Jehova Tanú felesége. 162
Bolyog Károly (a. n. Orosz [Okos/Gőczi] Lídia; Rákos, 1918. 09. 16.–1989. 12. 05.)
bori munkaszolgálatos Jehova Tanú, kárpátaljai földműves. 162
Born Ignác [Ignaz von Born] (Kapnikbánya [Cavnic, Románia], 1742. 12. 26.–Bécs
[Wien, Ausztria], 1791. 07. 24.) magyarországi származású osztrák geológus,
felvilágosult tudós, a világ első nemzetközi tudományos társaságának az alapítója. A bornit nevű ásványt róla nevezték el. 183
Borsos Gyuláné született Szakonyi Ilona (a. n. Pintér Mária; Szentkirályszabadja,
1931. 09. 24.–) szentkirályszabadjai szakmunkás. 102, 105, 111, 112
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Böszörményi Miklós, Dr. (a. n. Lévai Ilona; Budapest, 1914. 01. 29.–Budapest,
2002. 12. 01.) bori munkaszolgálatos, a bori központi táborban gyógyító orvos.
Később az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet igazgató főorvosa. 31
Both Raymond [Bóth Rajmond/Bot Raymund] (a. n. Lutgendorf Frida;
1888. 03. 03.–?) alezredes, a Reptér-tábortáborparancsnoka. 101
Braham, Randolph L., Dr. (a. n. Katz Eszter; Bukarest, 1922. 12. 20.–) az Amerikai Egyesült Államokban élő történész, holokauszt-kutató. 51, 60, 62
Braun László (a. n. Dávidovicz Ilona; Budapest, 1920. 08. 31.–?) bori munkaszolgálatos. 104–106
Braun László (a. n. Luczárty Szerén; Balassagyarmat, 1920. 01. 24.–?) bori munkaszolgálatos. 104–106
Braun László (1906–?) bori munkaszolgálatos. 104–106
Braun László (a. n. Márványkó Sára; Budapest, 1917–?) bori munkaszolgálatos.
104–106
Bugarin, Milorad a jabukai exhumálást irányító bizottság tagja. 73
Chany, Charles lásd Csányi Károly
Cimbolinecz [Cimbolinetcz/Cimbolinec] Iván (János) (1919–Bor, 1943. 10. 29.) bori
munkaszolgálatos Jehova Tanú. 46
Covelli, Niccolo olasz mineralógus, a covellin felfedezője. 184
Czitron Lajos (a. n. Benedek Rozália; Budapest, 1919. 10. 16.–Budapest,
2009. 03. 30.) ukrajnai és bori munkaszolgálatos, rendőr őrnagy. 39, 41
Csankai László, Dr. lásd Zánkai László, Dr.
Csapody Tamás, Dr. (a. n. Priszinger Mária; Sopron, 1960. 06. 11.–) jogász, szociológus. 11, 12, 14, 71, 124, 138, 142
Csányi Károly, Dr. [Charles Chany] (a. n. Löbl [Lööbl] Irén; Budapest, 1920. 09. 01.–
Párizs, 2013. 04. 24.) bori munkaszolgálatos, Párizsban élt virológus és immunológus. 40, 49, 50, 62
Császár János [József] (a. n. Burkus Judit; Medgyesegyháza, 1905. 04. 17.–Szeged,
1945. 08. 03.) honvéd főtörzsőrmester, a Bregenz és Rhön altáborokba beosztott keretlegény. A népbíróság háborús bűnök elkövetése miatt 1945-ben halálra
ítélte, és kivégezték. 38, 49
Csatári Vince bori kerettag. 42
Csatay [Csatai/Tutzentaller] Lajos (Arad [Románia], 1886. 08. 01.–Budapest,
1944. 11. 16.) vezérezredes, Nagy Vilmos honvédelmi miniszter lemondása után
honvédelmi miniszter 1943. 06. 12. és 1944. 10. 16. között. 27, 32, 36
Csillag Albert (a. n. Weisz Gabriella; Budapest, 1917. 06. 08.–Bor, 1944. 09.) bori
munkaszolgálatos, budapesti grafikus, festőművész, illusztrátor. 32
Csizmánszki [Csizmánszky] János [Janko Čižmanský] (a. n. Mészáros Rozália; Kiszács [Kisač–Szerbia], 1921. 08. 25.–Kisač, 2000. 12. 18.) bori munkaszolgálatos
nazarénus. 164, 210
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Danyi János (a. n. Kászer Erzsébet; Cibakháza, 1918. 01. 01.–?) szakaszvezető,
bori kerettag. 42
Darányi Kálmán (a. n. Nagy Antónia; Budapest, 1886. 03. 22.–Budapest,
1939. 11. 01.) politikus, miniszterelnök 1936. 10. 12. és 1938. 05. 04. között. 21
Darvas Ferenc (a. n. Klein Regina; Budapest, 1919. 09. 06.–Budapest, 2008. 03. 14.)
bori munkaszolgálatos, agrárszakember. 40
Dénes János Tamás Dr. [Dénes János/Dénes Tamás] (a. n. Bíró Margit; Budapest,
1925. 04. 25.–Nagykanizsa, 2002. 12. 23.) bori munkaszolgálatos, később partizán. Rendőr őrnagy. 42
Dési Illésné, Dr. született Gergely Anikó (a. n. Förstner Margit; Budapest,
1938. 01. 31.–) Gergely János bori munkaszolgálatos lánya, szerkesztő. 122, 124,
209
Detne [?] Gyula főhadnagy, állomástiszt Baján. 154
Deutsch, Juda [Jehuda/Yehuda; Deutsch Lajos Gyögy] (a. n. Czeizler Sarolta; Újpest, 1926. 02. 20.–Netanya [Izrael], 2009. 09. 28.) bori munkaszolgálatos. Munkás, az izraeli hadsereg alezredese, a bori munkaszolgálat történetének kutatója. 27, 41, 49, 51, 62, 121
Dienes [Gyenes Dienes/Gyenes/Gyenes-Dienes] András, Dr. (a. n. Dienes Magda;
Kassa [Košice, Szlovákia], 1904. 11. 30.–Balatonalmádi, 1962. 08. 30.) csendőrtiszt, rendőr ezredes, író és irodalomtörténész. 46
Dimitrijević, Vojislav, Dr. (Pancsova [Pančevo, Szerbia], 1912. 11. 09.–?) a jabukai
exhumálást irányító bizottság tagja. 73, 77
Dirksen, Annegret (Bad Camberg) lektor. 250
Dobó Imre (a. n. Császár Veronika; Szeged, 1907. 07. 02.–Bor, 1944 eleje) Jehova
Tanú bori munkaszolgálatos. 46
Dósa Ágnes, Dr., a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet docense. 80
Efremidis, Eli, Dr. (Trapezunt [Trabzon, Törökország], 1890. 02. 12.–?) a jabukai
exhumálást irányító bizottság tagja. 73, 78
Engler István (a. n. Horovitz Irma; Szabadka, 1921. 04. 15.–Bor, 1944. 09. 1?) bori
munkaszolgálatos. 46
Erdei Ernő (a. n. Erdei Irén; Temesvajkóc [Vlajkovac, Szerbia], 1932. 01. 10.–) erdőmérnök, Pancsova volt polgármestere. 69, 81
Erdélyi [Engel] László, Dr. (a. n. Goldman Cecília; Budapest, 1916. 05. 01.–Budapest, 1987. 11. 02.) bori munkaszolgálatos, később partizán. Sebész főorvos,
rendőr alezredes. 42
Erdős Péter, Dr. (a. n. Grünhut Olga; Budapest, 1925. 07. 07.–Budapest, 1990. 02. 21.)
bori munkaszolgálatos, jogász, újságíró, popmenedzser. 40
Erez, Zvi (a. n. Antscherl Ilona; Budapest 1932. 08. 03.–Bersaba [Izrael], 2012. 05.
11.) történész. 62
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Fajerstajn [Faierstein/Feuerstein] Adolf (a. n. Goldstein; ?–Jabuka [Torontálalmás, Szerbia]; 1944. 10. 01. vagy 10. 02.) bori munkaszolgálatos. 68, 77
Faragó Ákos (Budapest, 1903. 04. 12.–1980) bori munkaszolgálatos, később partizán. Festőművész. 42
Fehér Antal lásd Marányi Ede
Feiszt György (Budapest, 1950. 05. 28.–) főlevéltáros, Vas Megyei Levéltár, Szombathely. 139
Fejér Arthur György, Dr. [Fejér György/Fejér Gy. Artur] (a. n. Szolling Ilona;
Sátoraljaújhely, 1917. 10. 19.–Budapest, 1986. 10. 07.) bori munkaszolgálatos, a
bori központi táborban gyógyító orvos. 31, 43
Fenyő Imre (1916–1992) bori munkaszolgálatos, a Magyar Fotóművészeti Szövetség titkára. 32
Flórián [Feldmann] Tibor (Budapest, 1919. 03. 02.–Budapest, 1990. 01. 28.) bori
munkaszolgálatos, nemzetközi sakkmester. 41
Ferencz Győző (a. n. Moód Róza; Budapest, 1954. 04. 04.–) költő, irodalomtörténész. 131
Fiala Borban szolgálatot teljesítő OT-katona, mérnök. 30
Firnigl Anett a római kori villák történeti környezetével foglalkozó tájépítő mérnök. 99
Fodor István levéltári tanácsos, a Szerb–Magyar Akadémiai Vegyes Bizottság
tagja, Senta [Zenta, Szerbia]. 80, 253
Frank János (a. n. Nádas Lenke; Budapest, 1925. 06. 11.–Budapest, 2004. 06. 13.)
bori munkaszolgálatos, művészettörténész. 40
Friedmann vezetéknevű munkaszolgálatos (?–Bor, 1944. 04. 02.) A Berlin táborban szökési kísérlet miatt kivégezték. 32
Friedmann [Fridmann] Vilmos (a. n. Lázár Hermina; Mikola [Mircula, Románia],
1907. 02. 26.–?) bori munkaszolgálatos, mészáros. A Reptér-táborban lőtt sebet
szerzett, utána a szombathelyi helyőrségi kórházba szállították. 106
Friedrich Sándorné, özv. született Schönheit Róza (a. n. Neumann Ilona; 1860–
Szombathely, 1944. 03. 10.) a szombathelyi izraelita temetőben levő „Ismeretlen
munkaszolgálatos 1944” sírhely mellett levő sírban nyugszik. 140
Frimm István (a. n. Trébics Amália; Szombathely, 1907. 12. 30.–Szentkirályszabadja, 1944. 11. 01.) bori munkaszolgálatos, kereskedősegéd. 101
Füredi József (a. n. Deitch [Deics] Regina; Kamocsa [Komoča, Szlovákia],
1903. 05. 19.–Szombathely, 1944. 11. 24.) bori munkaszolgálatos, római katolikus
vallású, cipész kisiparos. Sírja a szombathelyi Szentmártoni temető A–7-es parcellájában van. 122, 124, 125, 134, 136, 137, 146, 147, 209
Füredi József, ifj. (a. n. Győrffy Anna; Budapest, 1929. 03. 25.–) Füredi József bori
munkaszolgálatos fia. Középiskolai és főiskolai tanár, szakfelügyelő. 122, 125,
126, 136, 137, 209
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Füredi Józsefné született Győrffy Anna (a. n. Farkas Zsuzsanna; Nagyernye [Románia] 1899. 06. 24.–Budapest, 1979. 10. 02.) Füredi József bori munkaszolgálatos felesége. Laboratóriumi asszisztens. 125, 137
Fusch László, Dr. [László Fusch] (Budapest, 1924. 06. 24.–) bori munkaszolgálatos, az Amerikai Egyesült Államokban élő matematikus. 40
Füzesi [Friedmann] József (a. n. Hercz Éva; Budapest, 1925. 12. 25.–Budapest,
2009. 08. 30.) bori munkaszolgálatos, moziüzem-vezető, gépkocsivezető. 44
Gábor Miklós, Dr. (Szeged, 1918. 01. 30.–) bori munkaszolgálatos. Szegeden élő és
a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével kitüntetett farmakológus, egyetemi
tanár. 40
Gál [Grauman] Dezső, Dr. (a. n. Glásel Szidi; Budapest, 1926. 07. 25.–Budapest,
2002. 12. 22.) bori munkaszolgálatos, kémikus, az MTA doktora. 40
Garai Mihály (a. n. Nagy Ilona; Nyíregyháza, 1910. 09. 24.–Budapest, 1952) bori
munkaszolgálatos Jehova Tanú, újpesti gazdálkodó. 35, 41, 130, 170
Gardosh, Kariel [Gárdos Károly/Goldberger Károly/Karl Goldberger/Dos
és Dosch becenevek] (a. n. Gárdos Karie; Budapest, 1921. 04. 15.–Tel Aviv,
2000. 02. 28.) bori munkaszolgálatos, izraeli grafikus, karikaturista. 40, 62
Garzuly Ferenc, Dr. (a. n. Limbacher Zsuzsanna; Pozsony [Bratislava, Szlovákia],
1937. 12. 20.–) neurológus, neuropatológus, a szombathelyi Markusovszky Kórház nyugalmazott osztályvezető főorvosa, címzetes egyetemi tanár. 141, 142
Gáspár [Gáspai] Lajos (a. n. Goldstein Róza; Miskolc, 1908. 08. 15.–Szombathely,
1944. 11. 10.) bori munkaszolgálatos. 139, 140
Gazsi József (a. n. Piri Erzsébet; Tokaj, 1931. 05. 29.–) történész–levéltáros. 51
Gedő Arthúr [Artur] (a. n. Sonnensein Regina; Felsőittebe [Szerbia], 1903. 06. 15.–
Szentkirályszabadja, 1944. 10. 26.) bori munkaszolgálatos, tanító. 101
Gellért Tibor (Budapest, 1919. 03. 19.–Budapest, 2006. 12. 02.) bori munkaszolgálatos, partizán szakszervezeti bizalmi, elnökhelyettes. 42
Gerendás [Gerondás] Sándor (a. n. Schwarz [Schwartz] Karolin; Zágráb,
1903. 02. 08.–Szombathely, 1944. 12. 27.) valószínűleg bori munkaszolgálatos,
magántisztviselő. Sírja a szombathelyi Szentmártoni temető A–7-es parcellájában van. 134, 136–138, 147, 209
Gergely Anikó lásd Dési Illésné, Dr. született Gergely Anikó
Gergely István [Stephen Gergely] (a. n. Gedő Emma; Budapest, 1926. 10. 24.–) bori
munkaszolgálatos, 1956 óta Ausztráliában élő építészmérnök. 40
Gergely János (a. n. Vogl Eleonóra; Dévaványa, 1903. 09. 05.–Szombathely,
1945. 01. 05.) Bori munkaszolgálatos a Vorarlberg altáborban, magántisztviselő,
bankfiókvezető. 122, 124, 125, 149, 209
Gergely Jánosné született Förstner Margit (a. n. Herczeg Ilona; Heves,
1904. 05. 09.–Budapest, 1989. 10. 16.) Gergely János bori munkaszolgálatos felesége, magántisztviselő. 124
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Ginszberger [Ginsberger] Endre [Emil] (Sárvár, ?– Jabuka [Torontálalmás, Szerbia], 1944. 10. 01. vagy 10. 02.) bori munkaszolgálatos, kereskedősegéd. Szegedről került Borba. 68, 77
Gőbölös Ottóné született Soltész Éva (a. n. Klein Veronika; Budapest, 1942. 05. 08.–)
Soltész Pál bori munkaszolgálatos lánya, okleveles vegyészmérnök, szociológus, oktatás-tervező. 122, 209
Goldberg Sándor, Dr. [Alexander-Zeev Guiora/Alexander Z. Guiora] (a. n. Gottlieb Teréz; Nyíregyháza, 1925. 06. 13.–) bori munkaszolgálatos, Izraelben élő
pszichológus, egyetemi tanár. 40
Grgić, Josip a jabukai exhumálást irányító bizottság tagja. 73
Groza, Petru, Dr. (Bácsi [Băcia, Románia], 1884. 12. 07.–Bukarest [Románia],
1958. 01. 07.) román politikus. 24
Grubanov, Petar a jabukai exhumálást irányító bizottság tagja. 73
Grünfeld vezetéknevű munkaszolgálatos (?–Bor, 1944. 04. 02.) A bori táborban
szökési kísérlet miatt kivégezték. 32
Grünstein László (a. n. Holczer Hermina; 1903–Szentkirályszabadja, 1944. 10. 24.)
bori munkaszolgálatos, könyvelő. Halotti anyakönyve szerint öngyilkos lett. 101
Gumbér István (a. n. Porkoláb Mária; Cserszegtomaj, 1921. 03. 12.–Mecsér,
1993. 07. 26.) bori munkaszolgálatos nazarénus, bakonycsernyei bányalakatos.
A szovjet fogságból 1954-ben szabadult. 48, 171, 210
Guth Vilmos (a. n. Spitz Regina; Budapest, 1903. 11. 22.–Szentkirályszabadja,
1944. 11. 01.) bori munkaszolgálatos, mészáros és hentes. 101
Guttmann Adolf (a. n. Leichtmann Matild; Nyírbogárd, 1920. 08. 14.– Szentkirályszabadja, 1944. 11. 03.) bori munkaszolgálatos, szerelő. 101
György István (Budapest, 1912. 08. 13.–Budapest, 1977. 01. 01.) bori munkaszolgálatos, magántisztviselő, író, újságíró. 50
György Lajos, Dr. [„Piros”] (Budapest, 1926. 04. 16.–Budapest, 2008. 10. 01.) bori
munkaszolgálatos, orvos, kutató, az MTA doktora. Környezetvédő, a magyar
zöld mozgalom egyik elindítója. 40
Háber Sándor (a. n. Holländer Róza; Lábatlan, 1908. 11. 09.–Budapest, 1985. 11. 21.)
bori munkaszolgálatos, később partizán, pék, vállalat- és gyárigazgató. 42
Haffner Tibor [Tibor Haffner] (a. n. Zenkó Mária; Bártfa [Bardejov, Szlovákia],
1911. 01. 08.–Lucsenec [Losonc, Szlovákia], 1993. 10. 17.) bori munkaszolgálatos
Jehova Tanú. 30, 41, 50, 153, 161, 163, 166, 169–171
Haffner Tibor, ifj. (a. n. Krélik Erzsébet; Losonc, 1938. 11. 07.–) mérnök, Haffner
Tibor bori munkaszolgálatos Jehova Tanú fia. 163, 171
Hajnóczy [Hajnóczi] Zsigmond (a. n. Varga Vilma; Csurgó, 1919. 08. 08.–Szombathely, 1945. 02. 28.) főhadnagy, gépkocsibalesetben halt meg. Sírja Schiff Imre
bori munkaszolgálatos sírja mellett van. 128
Hák Lajos (a. n. Hák Mária; 1921. 06. 01.–?) bori munkaszolgálatos Jehova Tanú,
vájár. 154, 156
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Halper Nándor Ferdinánd [Halper Nándor/Halper Ferdinánd/álnéven Háber
Nándor] (Gyulafehérvár [Alba Iulia, Románia], 1907. 01. 04.–Kassa [Košice,
Szlovákia], 2007. 05. 06.) bori munkaszolgálatos, operaénekes. 40
Hanak, Andrej lásd Hanák András
Hanák András [Andrej Hanak] (a. n. Szúnyog Mária; Pácin, 1922. 12. 03.–) bori
munkaszolgálatos Jehova Tanú, Szlovákiában élő vasutas. 41, 153, 163, 167, 169–
171, 174, 178, 210
Hargitai Mihály (a. n. Hideg Erzsébet; 1896. 12. 23.–?) nyíregyházi rendőr-detektív. 155
Hartmann felügyelő Borban szolgálatot teljesítő OT-katona. 30
Háy [Hay] Károly László (a. n. Weinberger Gizella; Abony, 1907. 04. 27.–Budapest, 1961. 01. 16.) bori munkaszolgálatos, festő, grafikus. 40, 43
Heltai Zsuzsanna a HM Háborús Kegyeleti Főosztály főmunkatársa. 106, 108
Hofman, Felix bányamérnök. 184
Horthy Miklós (a. n. Halassy Paula; Kenderes, 1868. 06. 18.–Estoril [Portugália],
1957. 02. 09.) tengerésztiszt, a Magyar Királyság kormányzója (1920. 03. 01. és
1944. 10. 16. között). 7, 10, 17, 18, 20, 24, 44, 119, 154
Horváth József (a. n. Vadas [Vadász] Erzsébet; Újmalomsok, 1914. 11. 06.–Malomsok, 1986. 09. 20.) tartalékos tizedes, bori kerettag. A budapesti népbíróság
háborús bűntett elkövetése miatt halálra, majd kegyelemből életfogytig tartó
kényszermunkára ítélte. 1960. 04. 01-jén szabadult. 67, 105, 106
Horváth József (a. n. Rozmán Erzsébet; Csepreg, 1902. 08. 19.–Sopron) tartalékos
őrmester, bori keretlegény. A népbíróság háborús bűncselekmények elkövetése
miatt életfogytig tartó kényszermunkára ítélte. 1956. 07. 24-én szabadult. 45
Horváth Mihály (a. n. Takács Hermina; Felsőcsatár, 1938. 09. 27.–) felsőcsatári,
majd szombathelyi lakos, Felsőcsatár VB-elnöke, később közjegyzője, majd
polgármestere. 168, 172
Horváth Mónika a Duna TV Postabontás című, 2000. 04. 22-én sugárzott adás
szerkesztője. 72
Horváth Sándor (a. n. Gerencsér Anna; Narda, 1959. 02. 26.–) néprajzkutató,
muzeológus, helytörténész, Narda volt polgármestere. 172
Hotki [Hacki/Harti] Lajos, Dr. jászberényi urológus. Vági Ambrus és fia Jehova
Tanú munkaszolgálatosok hozzá és családjához voltak beosztva kocsisként.
Nem sikerült azonosítani. 154
Hulesch Ernő (a. n. Klima Margit; Eszterháza [Fertőd], 1921. 05. 06.–Győr,
2005. 04. 17.) kertészmérnök, újságíró, író, helytörténész, Radnóti-kutató. 46
Imrédy Béla (a. n. Vajkay Karolina; Budapest, 1891. 12. 29.–Budapest, 1946. 02. 28.)
gazdasági szakember, politikus, pénzügyminiszter, majd miniszterelnök
(1938. 05. 14. és 1939. 02. 16. között). A népbíróság halálra ítélte, és kivégezték. 21
Ilijević Butozan, Marije lásd Ilijević Vutozan, Mara
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Ilijević Vutozan, Mara [Ilijević Butozan, Marije] a jabukai exhumálást irányító
bizottság tagja. 73, 79
Ivkovics, Szteván [Stevan Ivković] a szabadkai Magyar Szó napilapban publikáló
személy. 64
Jenő, vezetékneve ismeretlen. Pancsován megmenekült bori munkaszolgálatos.
Borban készített sárgaréz talpaskeresztje a Hadtörténeti Múzeumban látható.
71, 72
Joó Imre (a. n. Palkó Mária; Szombathely, 1949. 04. 18.–) Torony polgármestere.
170–172
Jovanović, Aleksandar a jabukai exhumálást irányító bizottság tagja. 73
Jovanović, Vasilije, Dr. [Vasa Jovanović] (Pancsova [Pančevo, Szerbia], 1914. 03. 13.–
Pančevo [Pancsova, Szerbia], 2000. 07. 28.) jogász, a jabukai exhumálást irányító bizottság elnöke. 64, 73
Juhász Pál (a. n. Bugyi Anna; Földeák, 1906. 03. 02.–Budapest, 1947. 03. 18.) tartalékos főhadnagy, bori kerettag, a Vorarlberg altábor parancsnoka, OTI-tisztviselő. A Borból elindított első lépcső parancsnoka. A népbíróság háborús
bűncselekmények elkövetése miatt halálra ítélte, és kivégezték. Sírja a rákoskeresztúri Új köztemető 298-as parcellájában van. 43, 46, 48, 124
Junger József, Dr. (Siklós, 1911. 08. 06.–? Buchenwald) bori munkaszolgálatos,
ügyvéd, író, újságíró, cionista vezető. 40, 41
Jungerth-Arnóthy Mihály (Bácsordas [Karavukovo, Szerbia], 1883. 03. 13.–Budapest, 1957. 09. 11.) diplomata, a külügyminiszter állandó helyettese 1944. 04. 06.
és 1944. 10. 15. között. 36
Justus [Bernát/Jusztusz/Jusztus] Pál (a. n. Perls Anna; Pécs, 1905. 04. 07.–Temesvár [Timişoara, Románia], 1965. 12. 28.) bori munkaszolgálatos, költő, műfordító, szociáldemokrata politikus. 40, 49, 243, 247, 251
Juszt [Just] László (a. n. Halász Mária; Budapest, 1925. 12. 08.–Buchenwald,
1945. 01. 23.) bori munkaszolgálatos, költő, látszerészsegéd. 47
Kádár [Krausz] István, Dr (a. n. Schwarcz Margit; Miske, 1921. 07. 04.–Budapest,
2007. 09. 07.) bori munkaszolgálatos, közgazdász. 41
Kádár László, Dr. (Újpest, 1909. 12. 23.–?) bori munkaszolgálatos, orvos. 35
Káldor Imre, Dr. [Imre Kaldor] (1920–Ausztrália, 1982) bori munkaszolgálatos,
orvos, fiziológus. 40
Káldor Jenő (a. n. Kohn Berta; Budapest, 1902. 10. 18.–1966) bori munkaszolgálatos, színművész. 40
Kalinović, Kosta a jabukai exhumálást irányító bizottság tagja. 73
Kállay Miklós, Dr. (a. n. Csuha Vilma; Nyíregyháza, 1887. 01. 23.–New York
[USA], 1967. 01. 14.) politikus, miniszterelnök 1942. 03. 09. és 1944. 03. 22. között. 9, 26, 27
Kálmán György (Budapest, 1925. 03. 06.–Budapest, 1989. 02. 19.) bori munkaszolgálatos, Kossuth- és Jászai-díjas színművész. 40
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Kálmán [Maracsics] József (a. n. Maracsics Emerika; Eszék [Osijek, Horvátország], 1900. 12.–Hódmezővásárhely, 1958. 10. 19.) bori munkaszolgálatos re
formadventista, nyomozó, rendőr, kereskedő, lelkész. 41
Karády Viktor, Dr. (Budapest, 1936. 12. 16.–) történész, szociológus, a francia
Nemzeti Kutatóközpont (CNRS) emeritusz kutatási igazgatója, a Budapesti
Közép-európai Egyetem (CEU) tanára, az MTA külső tagja. 11, 12
Kardos G. György (Budapest, 1925. 05. 10.–Budapest, 1997. 11. 22.) bori munkaszolgálatos, író, újságíró, dramaturg. 40, 43, 243, 247, 251
Kárpáti [Klein] József (a. n. Horn Berta; Újpest, 1910. 01. 26.–1980. 03. 19.) bori
munkaszolgálatos, rákospalotai magántisztviselő. 105
Karsai Elek, Dr. (a. n. Mandl Malvin; Putnok, 1922. 07. 14.–Budapest, 1986. 05. 23.)
történész, levéltáros. 51
Katona Jenő (a. n. Katona Eszter; Nagyszőlős, 1920. 03. 06.–?) bori munkaszolgálatos, pék. A Reptér-táborban lőtt sebet szerzett, utána a szombathelyi helyőrségi kórházba szállították. 102, 104, 106
Katz Endre (1920–?) bori munkaszolgálatos, munkás, villanyszerelő, munkácsi
majd budapesti lakos. 102
Katz [Kacz] József (a. n. Hajosovits Borbála; Pestszentlőrinc, 1915. 04. 26.–Budapest, 1945. 07. 21.) szakaszvezető, bori kerettag, hentes és mészáros. A népbíróság háborús bűntett elkövetése miatt halálra ítélte, és kivégezték. 49
Kelédi Béla Rákospalota, 1925. 11. 11.–?) bori munkaszolgálatos, később partizán,
rendőrtiszt, honvéd alezredes. 42
Kenesei [Kenessei] Tamás (a. n. Kenesei Ilona; Budapest, 1926. 11. 09.–) bori munkaszolgálatos, BM-tiszt, százados, külkereskedő. 41
Keresztes-Fischer Ferenc, Dr. (Pécs, 1881. 02. 18.–Bécs [Wien, Ausztria], 1948. 03. 03.)
belügyminiszter 1931–1935, illetve 1938. 05. 24. és 1944. 03. 22. között. 19
Kersztenbaum [Kesstenbaum/Kestenbaum/Kesztenbaum] Ignácz [Ignác] (1920–
Szentkirályszabadja, 1944. 10. 22.) bori munkaszolgálatos, Szentkirályszabadján meggyilkolták. 101, 102, 104, 106
Kéthly Anna (Budapest, 1889. 11. 16.–Blankenberge [Belgium], 1976. 09. 07.) szociál
demokrata politikus. 24
Kis Pap János [Kispap János] (a. n. Tuza Borbála; Borsodbóta, 1907. 05. 17.–?) bori
munkaszolgálatos Jehova Tanú, kőműves. 155, 156, 161, 169, 170, 171
Klein Dezső [David Ben-Cion Klein/Ben Tzion Klein/Klein Ben Cion] (a. n. Jakubovics Szidónia; Királyhelmec [Král’ovský Chlmec, Szlovákia] 1919. 11. 26.–
Yesodot Halashon [Izrael], 1990. 03. 05.) bori munkaszolgálatos, a Berlin tábor
foglya. Klein Dezső a magyar és lengyel bevándorlók által alapított, Közép-Izraelben lévő Yesodot Halashon falu ortodox rabbija lett. 120–122, 144, 145
Klein József lásd Kárpáti (Klein) József
Klinyecz [Klinyec] József (a. n. Préki Anna; Szob, 1899. 09. 08.–1949) bori munkaszolgálatos Jehova Tanú. 130
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Kocsis József levente. Bartha László bori munkaszolgálatossal közös jeltelen sírja
a szombathelyi Szentmártoni temető C–2 parcellájában található. 134
Kohn László Dr. bori munkaszolgálatos, főorvos, a bori központi tábor kórházbarakkjának vezetőhelyettese. 31
Konrád János (a. n. Weisz Alujzia; Újpest, 1911. 12. 28.–Budapest, 1981. 02. 02.)
bori munkaszolgálatos Jehova Tanú, asztalos, magántisztviselő, a Magyarországi Jehova Tanúi Egyház vezetője. 41
Korányi [Klein] György, Dr. (a. n. Révai Erzsébet; Budapest, 1926. 04. 01.–Budapest, 2012. 08. 31) bori munkaszolgálatos, orvos, sportorvos, honvéd őrnagy. 40
Koszta, Cicsuly a jabukai áldozatok új sírját kijelölő tisztviselő. 77
Kosztolánczy Tibor (a. n. Tárnoki Ilona; Szombathely, 1934. 01. 25.–) okleveles villamosmérnök, szombathelyi helytörténész, a szombathelyi bombázások átélője
és kutatója. 133, 134, 137, 138, 160, 164, 167
Kovačević, Milivoja a jabukai tömeggyilkosság tanúja. 63
Kovács Dénes (a. n. Doman Róza; Budapest, 1926. 09. 21.–) bori munkaszolgálatos, újságíró, szerkesztő, író. 39, 40
Kovács Géza (a. n. Takács Julianna; Szentkirályszabadja, 1929. 06. 18.–Várpalota,
2013. 07. 26.) a szentkirályszabadjai tanács volt VB-titkára. 100, 108, 111, 208
Kovács György [Dergy Kovacs] (a. n. Gémes Julianna; Szeged, 1909. 09. 11.–Atkarszk [Oroszország], 1945. 03. 18.) bori munkaszolgálatos reformadventista,
seprűkötő. Szovjet hadifogságban halt meg. 48
Kovács Klára (a. n. Varga Vilma; Felsőnyék, 1928. 12. 02.–Budapest, 2012. 09. 17.)
Papp Bálint bori munkaszolgálatos nazarénus második felsége. 166
Kovács Sándor (Kaposvár, 1905. 10. 20.–Siófok, ?) bori munkaszolgálatos, bútorkereskedő. 67, 68
Kőszegi Ábel (a. n. Rommel Erzsébet; Budapest, 1940. 07. 14.–) tanár, író, szerkesztő. 46
Kövesdi István (a. n. Mailander Margarete; Budapest, 1918. 10. 19–?) bori munkaszolgálatos, textilmunkás. Másfél év szovjet hadifogság után tért haza. 48
Kövesi Ervin (a. n. Fischer Bella; Debrecen, 1925. 11. 26.–) bori munkaszolgálatos,
tisztviselő. 43
Kratochwill Attila (a. n. Damsits Mária; Székesfehérvár, 1963. 07. 25.–) Felsőcsatár
polgármestere. 172
Kresztyankó [Tyankó] János (a. n. Bencsik Zsuzsa; Nyíregyháza, 1901. 07. 18.–
Nagycserkesz, 1979 nyara) bori munkaszolgálatos Jehova Tanú, nyíregyházi
kovács. 155
Krizsek Alajos József (a. n. Madlovics Mária; Veszprém, 1878. 01. 21.–Budapest,
1966. 11. 01.) Szentkirályszabadja római katolikus plébánosa 1917. 06. 14-től 1950ig. 110
Lakatos Géza (Budapest, 1890. 04. 30.–Adelaide [Ausztrália], 1967. 05. 21.) honvéd
vezérezredes; miniszterelnök 1944. 08. 29. és 1944. 10. 16. között. 9, 41
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Lakatos Jánosné, született Popper Ella a holokauszt szombathelyi túlélője. 163
Landler [Ländler] Iván [Yvan Landler], Dr. (a. n. Grünwald Anna; Kaposvár,
1919. 08. 30.–Párizs, 2009. ősz) bori munkaszolgálatos, kémikus, mérnök. 49
Laufer György (a. n. Somogyi Rózsi; Budapest, 1920. 08. 09.–Budapest, 1995) bori
munkaszolgálatos, a bori központi táborban gyógyító autodidakta „orvos”,
autószerelő, fényképész. 31
Lelkes [Lieberman] Iván [Livi/Morzsa] (Budapest, 1926. 11. 24.–Pozsony [Bratislava, Szlovákia] 1962. 08. 14.) bori munkaszolgálatos, felcser, közgazdász, a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (MADISZ) funkcionáriusa. 40
Lembrin, Mirko a jabukai tömeggyilkosság tanúja. 63
Levendel László, Dr. (a. n. Glasz Ilona; Budapest, 1920. 03. 16.–Budapest,
1994. 09. 11.) bori munkaszolgálatos, orvos, tüdőgyógyász, közéleti személyiség. 31, 44
Levntal, Zdenko, Dr. [Zdenek-Zdenko Löwenthal] történész. 60
Liebermann [Lantos] Béla (a. n. Klein Amália; Budapest, 1901. 12. 02.–Tel Aviv
[Izrael], 1974. 12. 22.) bori munkaszolgálatos, építészmérnök. 40, 50
Likorszki Lajos pancsovai lakos. Mucsi Ferenccel együtt mentették meg a Jenő
keresztnevű munkaszolgálatost. 72
Lindner László, Dr. (Budapest, 1916. 12. 23.–Budapest, 2004. 08. 22.) bori munkaszolgálatos, jogász, újságíró, nemzetközi sakkmester. 41, 50
Lipkovits Tibort (a. n. Balog Rózsa; Szeged, 1926. 08. 30.–) bori munkaszolgálatos, vállalati osztályvezető, a Kaposvári Zsidó Hitközség tiszteletbeli örökös
elnöke. 43
Lippai Imre (1906–?) bori munkaszolgálatos, külügyminisztériumi sajtóelőadó. 50
Lorsi [Schlésinger] Miklós (?–Mohács és Zurány között, 1944. ősz) bori munkaszolgálatos, hegedűművész. 40, 41, 44
Lovas Andrea, Dr. Szigeti Lászlóné (a. n. Schön Éva; Budapest, 1948. 01. 25.–)
budapesti orvos, Lovas István lánya. 207
Lovas István (a. n. Zonnenschein Józsa; Budapest, 1920. 04. 15.–Budapest,
1995. 04. 30.) bori munkaszolgálatos, külkereskedő. Dachauban szabadult fel.
41, 47, 207
Löwenthal, Zdenek-Zdenko, Dr. lásd Levntal, Zdenko, Dr.
Lőwi Jehuda szombathelyi rabbi a szombathelyi izraelita temetőben levő „Ismeretlen munkaszolgálatos 1944” sírhely mellett levő sírban nyugszik. 140
Lozanić, Ljudevit a jabukai exhumálást irányító bizottság tagja. 73
Lugosi [Goldenberg/Lebovits/Lebovics] Lajos, Dr. (a. n. Lebovics Regina; Budapest, 1919. 04. 08.– Pécs, 2013. 02. 07.) bori munkaszolgálatos, közgazdász, a
Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége munkatársa. 41
Lukács László (Szomolnokhuta [Smolnícka Huta, Szlovákia], 1906. 03. 31.–Bor,
1944 nyara) bori munkaszolgálatos, költő, műfordító. Betegségben hunyt el
Borban. 40, 41, 46, 50
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Mádai Ferenc, Dr. a Miskolci Egyetem Ásványtani-Földtani Intézetének docense.
181
Makeke Eljaszom lásd Malek Illés
Malek, Elia lásd Malek Illés
Malek Eliász lásd Malek Illés
Malek, Eugen (a. n. Melak Gizella [Gizela Malek]; Nagyvárad [Oradea, Románia],
1931. 02. 07.–Sydney [Ausztrália], 2014. 03. 21.) Malek Illés bori munkaszolgálatos fia, közgazdász. 70, 71
Malek Illés [Elia Malek/Elijahu Malek/Elimelech ben Berl Yacov; a Pancsovai
Jegyzőkönyvben Makeke Eljaszom és Malek Eliász néven szerepel] (a. n. Herstig ?; Borsa [Borşa, Románia] 1905. 01. 20.–Sydney [Ausztrália], 1997. 06. 17.)
építész, bori munkaszolgálatos. 1948-ban kivándorolt Romániából Izraelbe,
onnan 1962-ben Ausztráliába. 59, 63, 64, 66, 70, 71, 77, 84, 93, 208, 244, 248, 252
Marányi [Matkovcsik/Matkocsik/Murányi/Morányi/Matusek] Ede (a. n. Dörgő
Katalin; Pétervárad [Petrovaradin, Szerbia], 1896. 10. 07.–Markdorf [Németország], 1985. 09. 20.) Hamis adatai: Fehér Antal [Antal Fehér], Komárom,
1900. 03. 15., valamint Komárom, 1900. 10. 07.) szakszolgálatos alezredes, szolgálaton kívüli hungarista ezredes. A bori táborcsoport főparancsnoka 1944 januárjától. 1945 után elkerülte a jogi felelősségre vonást, az NSZK-ban élt Fehér
Antal néven. 9, 10, 11, 31, 32, 42, 43, 45, 46, 49, 104, 121, 131, 159, 243–247, 249–251
Mária [Müller] Béla, Dr. (a. n. Eiler Antónia; Budapest, 1903. 02. 15.–Budapest,
1975. 08. 10.) bori munkaszolgálatos, orvos, ideg- és elmegyógyász főorvos, költő, az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet igazgatója. 40
Markovits Pál, Dr. [Pal Markovits] (a. n. Deutsch Erzsébet; Sárbogárd, 1917. 10. 06.–
Budapest, 2010. 06. 26.) bori munkaszolgálatos, állatorvos, kutatóorvos. 1965
és 1990 között Franciaországban és az Amerikai Egyesült Államokban élt, a
rendszerváltás után tért vissza Magyarországra. 40, 50
Márkus Sándor (a. n. Benedek Magdolna; Körmend, 1950. 07. 10.–) a Szombathelyi
Zsidó Hitközség jelenlegi elnöke. 138, 163
Márton István, Dr. (a. n. Mihálykó Erzsébet; Székelyudvarhely [Odorheiu Secuiesc, Románia], 1979. 08. 29–) bánffyhunyadi érckutató geológus, tanár, a szerbiai Avala Resources munkatársa. 25, 181, 184
Mayer László levéltáros a Vas Megyei Levéltárban (Szombathely). 139
Mayer Rudolf (a. n. Vigdorovits Szeréna; Újradna [Şanţ, Románia], 1920. 03. 10.–
Budapest, 2013. 07. 27.) bori munkaszolgálatos, kolozsvári operaénekes. Kivándorolt Izraelbe majd Budapesten telepedett le. 40
Mihailović, Draža (Ivanjica [Szerbia], 1893. 04. 27.–Belgrád [Beograd, Szerbia],
1946. 07. 17.) szerb tábornok, a csetnik mozgalom vezetője. 41
Mihályuk [Mihalik, Mihalyluk] János [Mihály] (?–1944. 10.) bori munkaszolgálatos
Jehova Tanú, aki a visszavonulás során halt meg. 46
Milosev, Sztevan földműves. 64
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Miron, Teodor [Martin Tivadar] (Maroshéviz [Toplica, Románia], 1909. 08. 23.–
Maroshévíz, 2006) bori munkaszolgálatos Jehova Tanú, észak-erdélyi szerelő.
161, 171
Morvay [Morvai] István (a. n. Dancz Margit; Kolozsvár [Cluj, Románia],
1920. 09. 01.–Kolozsvár [Cluj-Napoca, Románia], 2008. 05. 08.) bori munkaszolgálatos, fuvolaművész, zenei író. 40
Moskovits József (a. n. Friedmann Zsuzsanna; Mád, 1909. 12. 12.–1997. 08. 03.) bori
munkaszolgálatos, játékkészítő, budapesti lakos. 129–131
Mostbacher János (a. n. Rosenberger Gizella; Pécs, 1964. 01. 18.–) pécsi egyházkutató Jehova Tanú. 209
Mucsi Ferenc (a. n. Horváth Anna; Zenta [Senta, Szerbia], 1920. 01. 19.–Pancsova
[Pančevo, Szerbia], 2000. 12. 17.) asztalos. Likorszki Lajossal együtt mentették
meg a Jenő keresztnevű munkaszolgálatost. Ő őrizte 2000-ig a Jenő által készített réz talpaskeresztet. 72
Müller Miklós (a. n. Kancz [Kaner/Kanner] Klára; Kőrösmező [Jaszinya, Ukrajna], 1921. 12. 20.–?) bori munkaszolgálatos, a 101./64. táb. mu. században szolgált. A Reptér-táborban lőtt sebet szerzett, utána a szombathelyi helyőrségi
kórházba szállították. Budapesti borbély és fodrász. 104–106
Murín Anton [Antonin] (a. n. Cristina Šklanova; Ostrava [Csehország], 1932. 08.
28.–) a pozsonyi Jehova Tanúi fiókhivatal Történelmi Osztályának vezetője,
közgazdász. 163, 171
Nagy Béla bori kerettag. 42
Nagy Ferenc (a. n. Szabó Margit Anna; Makó, 1912. 11. 15.–Szeged, 1990-as évek)
bori munkaszolgálatos Jehova Tanú, szegedi lakos. 161, 162
Nagy György (?–Szabadka [Subotica, Szerbia], 1989. 08. 31.) bori munkaszolgálatos, tisztviselő. 49, 62
Nagy László (1920. 05. 14.–?) bori munkaszolgálatos Jehova Tanú, felvidéki születésű. 155, 156
Nagy Vilmos [nagybaczoni Nagy Vilmos] (a. n. Hermann Vilma; Parajd [Praid,
Románia], 1884. 05. 30.–Piliscsaba-Klotildliget, 1976. 06. 21.) vezérezredes, honvédelmi miniszter 1942. 09. 24. és 1943. 06. 12. között. 9, 24, 26–28, 100
nagybaczoni Nagy Vilmos lásd Nagy Vilmos
Nedić, Milan (Grocka [Szerbia], 1877. 09. 02.–Belgrád [Beograd, Szerbia],
1946. 02. 04.) szerb katonatiszt, politikus, az ország német megszállása alatt
működő bábkormány vezetője. 25
Neiss százados, egy horvát SS-keret tagja. 145
Nemet, Bibijana a jabukai tömeggyilkosság tanúja. 63
Németh Ágnes kisjáplai lakos 173
Németh Árpád (a. n. Cziprián Valéria; Zombor, 1945. 12. 23.–) operatőr-rendező,
az Újvidéki Televízió munkatársa, író, fordító. 51, 80, 253
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Németh Tamás (a. n. Kiss Ilona; Szombathely, 1972. 02. 10.–) Nárai polgármestere.
172
Neuhausen, Franz (Merzig [Németország], 1887. 12 13.–München [Németország],
1966. 04. 14.) a Bor Kupferbergwerke und Hütten A.G. (Bori Bánya- és Kohóművek Rt.) vezérigazgatója, szerbiai gazdasági főmegbízott. 25
Neumark Sándor (1902–1944) a szombathelyi izraelita temetőben levő „Ismeretlen munkaszolgálatos 1944” sírhely mellett levő sírban nyugszik. 140
Neyer, Wilhelm OT-Hauptfrontführer. 27
Noéh György, Dr. (Budapest, 1921. 04. 03.–?) bori munkaszolgálatos, budapesti
orvos. 105
Nyíri [Nyiri] Tibor (Újfehértó, 1906. 12. 16.–Budapest, 1977. 12. 30.) bori munkaszolgálatos, író, újságíró, színpadi szerző. 40, 131
Orbán Róbert (a. n. Vörös Veronika; Kercaszomor, 1955. 10. 30.–) szombathelyi
népművelő, kulturális szervező. 127, 128, 134, 136, 137, 172, 173, 209
Orova Imre (a. n. Löwy Vilma; Palánka, 1921. 01. 28.–? Bor) bori munkaszolgálatos. 46
Ortutay Gyula, Dr. (a. n. Borsodi Ilona; Szabadka [Subotica, Szerbia], 1910. 03. 24.–
Budapest, 1978. 03. 22.) néprajzkutató, politikus, az MTA tagja. 46, 131
Ozorai István (a. n. Stomf Ilona; Budapest, 1926. 06. 07.–) bori munkaszolgálatos,
közgazdász. 41
Pajić, Tomislav [Pajics Tomislav], Dr. (Negotin [Szerbia], 1928. 07. 21.–Belgrád
[Beograd, Szerbia]) szerb történész. 32, 51
Pál Géza [Gejza Pal] (a. n. Gombos Júlia; Kassa, [Košice, Szlovákia], 1923. 01. 01.–
Košice, 2003. 08. 23.) bori munkaszolgálatos Jehova Tanú. 154, 156
Palásti [Palásthy/Palasthi] László (a. n. Petyán Gizella; Budapest, 1903. 04. 03.–
Budapest, 1979. 09. 15.) bori munkaszolgálatos, újságíró, író. 40, 50
Páll [Pál] László zászlós, a Borból hazaindított első menet parancsnokhelyettese.
43
Pallag Józsefné született Ember Mária (a. n. Nagy Erzsébet; Sóly, 1941. 08. 27.–)
dajka, konyhai alkalmazott, szentkirályszabadjai lakos. 108
Pandurović, Veljko, Dr. a jabukai exhumálást irányító bizottság tagja. 73
Papp Bálint (a. n. Boros Julianna; Dévaványa, 1921. 11. 26.–) bori munkaszolgálatos nazarénus, gépkocsivezető, budapesti lakos. Papp Bálint és Papp Lajos
nazarénusok névrokonok. 35, 41, 48, 50, 142–144, 157, 158, 162–164, 166, 170, 171,
181, 192, 207, 210,
Papp Ferenc (a. n. Nagy Erzsébet; Budapest, 1957. 09. 03.–) Papp Bálint nazarénus
bori munkaszolgálatos fia. 166
Papp Lajos (a. n. Kovács Mária; Gyenesdiás, 1921. 09. 14.–Baja, 2012. 02. 05.) bori
munkaszolgálatos nazarénus, vasutas. Papp Bálint és Papp Lajos nazarénusok
névrokonok. 41, 158, 159, 163, 167, 168, 181, 189, 192, 210
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Papp Sára Papp Lajos bori munkaszolgálatos nazarénus lánya. 181
Pataki [Seitenbach] Ervin, Dr. (Berlin-Charlottenburg [Németország], 1915. 03. 11.–)
bori munkaszolgálatos, budapesti agronómus, egyetemi oktató. 40
Perl Miklós (a. n. Rózenberg Róza; Tállya, 1924. 04. 03.–) bori munkaszolgálatos,
gépészmérnök. 40
Pető Gábor Pál [Pető Gábor] (a. n. Kornfeld Ilona; Budapest, 1926. 06. 27.–Budapest, 2008. 09. 25.) bori munkaszolgálatos, újságíró, író. 40
Pich László (?–Bor, ?) bori munkaszolgálatos. 46
Pinczker Ferenc honvéd. Sírja Szombathelyen, az Újtemetőben, közvetlenül
Schiff Imre bori munkaszolgálatos sírja mellett van. 128
Polgár Endre bori munkaszolgálatos. 43
Pollák László, Dr. (a. n. Strasser Zelma; Szeged, 1920. 06. 24.–Szeged, 2003. 03. 15.)
bori munkaszolgálatos, jogász, külkereskedelmi vállalat munkatársa, a szegedi
hitközség elnökhelyettese. 41
Popov Miša, Branislav szerb történész. 60
Pór Dezső munkaszolgálatos a 108/100. században. A Reptér-tábor Tábori Híradó
című újságjának szerkesztője. 101
Pottesmann [Pottesman/Potesman/Potteszmann/Potasman] Vilmos [Willy Potasman] (a. n. Rotschild Lujza; Szabadka [Subotica, Szerbia], 1921. 12. 03.–Naharija [Izrael], 2011. 01. 17.) bori munkaszolgálatos, a cservenkai tömeggyilkosság
túlélője, erdőmérnök, mérnök. 44
Radnóti [Glatter/Radnóczi/Radnóczy/Radnóthy/Radnói] Miklós (a. n. Grosz Ilona; Budapest, 1909. 05. 05.–Abda, 1944. 11. 09. vagy 1945. 02.) bori munkaszolgálatos, tanár, fordító, költő. 9, 10, 13, 36, 40–44, 46, 47, 49–51, 59, 100, 102, 121, 131
Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni (a. n. Weisz Aranka; Budapest, 1912. 09. 08.–
Budapest, 2014. 02. 15) nyelvtanár, tanár, Radnóti Miklós özvegye és hagyatékának gondozója volt. 47, 131
Radó Gyula (Budapest, 1934. 06. 25.–) filmrendező. 51
Rainer Pál (Budapest, 1957–) a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum régész-történésze. 111
Raj Tamás (Budapest, 1940. 02. 09.–Budapest, 2010. 03. 08.) történész, tanár, egyetemi oktató, szerkesztő, író, kiadó, országgyűlési képviselő, Budapest főrabbija. 144
Rákosi [Rosenfeld] Mátyás (Ada [Szerbia], 1892. 03. 09.–Gorkij [Nyizsnyij Novgorod, Oroszország], 1971. február 5.) kommunista politikus, a kommunista
diktatúra vezetője 1947–1948 és 1953 között. 1956 nyaráig hatalmi pozicíóban
maradt. 48, 49
Rapcsák Vilmos, Dr. (a. n. Kránitz Szerén; Baja, 1921. 06. 13.–Szeged, 2006. 01. 24.)
bori munkaszolgálatos, orvos, szülész-nőgyógyász főorvos. 44
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Redő Ferenc (a. n. Pollák Leona; Budapest, 1913. 08. 29.–Budapest, 2012. 10. 01.)
ukrajnai és bori munkaszolgálatos, festőművész, grafikus, tanár, gobelinkészítő művész, kultúrpolitikus. 39, 40, 50
Rehberger Róza [Rehberger Edéné] (1857–1940) a szombathelyi izraelita temetőben levő „Ismeretlen munkaszolgálatos 1944” sírhely mellett levő sírban nyugszik. 140
Reichmann Benő (1902 [1903]–Szentkirályszabadja, 1943. 07. 27.) munkaszolgálatos, mérgezésben halt meg. A szentkirályszabadjai izraelita hitközség halotti
anyakönyvében „1943/… VII/27.” bejegyzéssel szerepel. 109
Reisz Miklós (1920–Szentkirályszabadja, 1944. 11. 06.) bori munkaszolgálatos. 101
Rejtő Tamás [Thomas Rejto] (a. n. Hernhutter Lina; Budapest, 1926. 04. 26.–
Greenwich [USA], 2002. 11. 27.) bori munkaszolgálatos, feltaláló, diplomata,
író. 50
Révész Ferenc (a. n. Katz Irén; 1912–Szentkirályszabadja, 1944. 11. 06.) bori munkaszolgálatos, kereskedő. 101
Rezsneki [Rezsneky/Resnyeky/Resznyeki/Rezsnyeky/Reszneki] Mihály (a. n.
Tokody Terézia; Baja, 1908. 09. 17.–?) honvéd, bori kerettag, budapesti hentessegéd. Háborús bűntett elkövetése miatt a budapesti népbíróság 1946-ban
életfogytig tartó kényszermunkára ítélte. 1956. 07. 23-án szabadult. 102, 104, 105
Rőder Jenő Antal (a. n. Held Gabriella; 1889. 06. 12.–1974) vezérőrnagy, majd altábornagy, a bori táborról szóló szemlejelentés készítője. Nagy Vilmos és Csatay Lajos
honvédelmi minisztersége alatt a munkaszolgálatosokkal kapcsolatos bánásmód
teljhatalommal felruházott ellenőre 1942. 09. 24. és 1944. 10. 16. között. 24, 100
Román György, Dr. (Budapest, 1907. 04. 05.–Budapest, 1982) bori munkaszolgálatos, később partizán, orvos, a Központi Honvéd Kórház orvos ezredese. 42
Rosos Miklós szentkirályszabadjai községi jegyző. 106
Rubányi Pál, Dr. (a. n. Kohn Boriska; Budapest, 1904. 07. 20.–Budapest,
1984. 12. 25.) bori munkaszolgálatos, a bori központi táborban gyógyító orvos,
később partizán, sebész szakorvos, egyetemi tanár. 31, 42
Rubin Péter (a. n. Färber Zelma; Szeged, 1918. 11. 14.–Budapest, 1980. 01. 03.) bori
munkaszolgálatos, később partizán, újságszerkesztő, műfordító, újságíró, diplomata. 42
Ruppenthal Miklós, Dr. (1898–Győr, 1982. 03. 12.) bírósági orvosszakértő, az abdai
exhumálás vezetője. 46
Ruszkiczay-Rüdiger [Rusziczkay-Rüdiger] Imre (Vaskő, 1889. 11. 20.–Budapest,
1957. 01. 11.) vezérezredes, Nagy Vilmos és Csatay Lajos honvédelmi miniszterek helyettese 1942. 11. 01. és 1944. 10. 16. között. 27
Sallai Elemér (Farkasaszó [Fărcaşa, Románia], 1910. 07. 06.–Budapest, 1983. 05. 12.)
honvéd alezredes, a keleti fronton munkaszolgálatos. Ő használta először a
„mozgó vesztőhely” megnevezést az Ukrajnában szolgálatot teljesítő munkaszolgálatosok helyzetének jellemzésére. 25
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Sári János [Janos Sari] (a. n. Tóth Julianna; Szeged [Balástya], 1908. 04. 21.–Belorecsenszk [Oroszország], 1947. 02. 27.) reformadventista bori munkaszolgálatos,
szovjet hadifogoly. 48
Schäffer [Schaffer] Gusztáv (a. n. Weisbäcker Paula; Kőszeg, 1910. 05. 23.–Kőszeg, 1998. 04. 17.) tartalékos főhadnagy, bori kerettag, a Westfalen altábor
táborparancsnoka, textilkereskedő. A Szombathelyi Népbíróság népellenes
bűntett elkövetése miatt 2,5 év börtönre ítélte, ezt a Népbíróságok Országos
Tanácsa hat hónap börtönre változtatta. 38
Scheyde főmérnök, Borban szolgálatot teljesítő OT-katona. 30
Schiff [Shiff] Imre (1911–Szombathely, 1945. 02. 28.) bori munkaszolgálatos az
Innsbruck altáborban, budapesti lakos. Sírja a szombathelyi Újtemető F/3/A.
parcellában van. 122, 127, 128, 147, 209
Schlachta [Slachta] Margit (Kassa [Košice, Szlovákia], 1884. 09. 18.–Buffalo
[USA], 1974. 01. 06.) szerzetes, politikus, országgyűlési képviselő. 24
Schwarz Mór (Sátoraljaújhely, 1911. 05. 29.–?) munkaszolgálatos, asztalos. 145
Seres [Stein] Marcell (a. n. Mendelshon Franciska; Budapest, 1921. 10. 12.–?) politikai elítéltként osztották be büntető munkaszolgálatos alakulatba. 1945 után
rendőrnyomozó százados. 117
Shelley, George lásd Strausz György János
Strausz György János [Sellei György János/George Shelley/George John Shelley]
(a. n. László Ilona; Budapest, 1926. 01. 03.–) bori munkaszolgálatos. 1956 óta
Ausztráliában élő építőmérnök. 50
Siklós [Stark] György (a. n. Stern Etelka; Budapest, 1919. 12. 16.–Budapest Budapest, 2007. 12. 14.) ukrajnai és bori munkaszolgálatos. Budapesti főelőadó,
tanár. 39
Siklóssi Endre (Susák [Sušak?, Fiume], 1915. 04. 01.–?) munkaszolgálatos, műszerészsegéd. 145
Simon Tibor litéri helytörténész. 110
Sisák [Sisak] György [Ifj. Sisák György] (a. n. Mátyás Ilona; Csanádpalota,
1920. 03. 27.–Budapest, 1947. 07. 31.) tartalékos tizedes, bori kerettag, földműves. Háborús bűntett elkövetéséért a budapesti népbíróság 1947-ban halálra
ítélte, és kivégezték. Sírhelye a rákoskeresztúri Új köztemető 298-as parcellájában található. 48, 104, 106
Soltész [Fischer] Pál (a. n. Schultheis Teréz; Budapest 1915. 02. 19.–Szombathely,
1945. 03. 03.) bori munkaszolgálatos, tisztviselő. 122, 126–128, 150, 209
Soltész Pálné született Klein Veronika, Soltész Pál bori munkaszolgálatos felesége. 126, 150, 209
Sólyom Gábor (a. n. Fleischman Borbála; Budapest, 1926. 03. 13.–) bori munkaszolgálatos, okleveles építészmérnök. 40, 50
Somogyi Béla (Halastó, 1868. 05. 16.–Újpest, 1920. 02. 17.) a Népszava zsidó származású újságírója. Szélsőjobboldali különítményesek gyilkolták meg. 7
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Somogyi Vilmos bori munkaszolgálatos, a budapesti Esti Kurir lap színház- és
zenekritikusa. 40
Soós Gergely (a. n. Vizer Mária [Wieser Mariann]; Ugod, 1921. 05. 11.–Pápa,
2014. 04. 08.) bori munkaszolgálatos Jehova Tanú, nagygyirmóti földműves.
161, 162, 169
Soós Péter, Dr. (a. n. Kellert Irma; Budapest, 1926. 05. 25.–Budapest, 2006. 07. 15.)
bori munkaszolgálatos, okleveles közgazdász, újságíró, szerkesztő, idegenforgalmi és turisztikai könyvek szerzője. 40
Sosberger Pál [Schosberger Pál/Pavle Šosberger] (a. n. Feith [Fajt] Paula; Budapest, 1920. 09. 21.–Novi Sad [Szerbia], 2012. 03. 27.) bori munkaszolgálatos, építőmérnök, a jugoszláv hadsereg századosa, író, kutató, közéleti személyiség, az
újvidéki hitközség elnöke. 40, 49, 50, 62, 207, 208, 210
Sotirović, Ljubiša a jabukai exhumálást irányító bizottság tagja. 73
Speer, Albert (Mannheim [Németország], 1905. 03. 19.–London [Nagy-Britannia],
1981. 09. 01.) építész, a nemzetiszocialista Németország fegyverkezési és utánpótlási minisztere, a haditermelés irányítója. 25
Spiegler Tibor szombathelyi képeslapgyűjtő. 209
Spira György, Dr. (a. n. Hamberger Ilona; Budapest, 1925. 04. 04.–Budapest,
2007. 12. 03.) bori munkaszolgálatos, történész, az MTA doktora. 40, 43
Spitzer Ervin (?–Bor, ?) bori munkaszolgálatos. 46
Stakics, Momir, Dr. nagybecskereki orvos. 71
Stevan, Pavlov a jabukai tömeggyilkosság tanúja. 63
Stojković, Borivoje, Dr. a jabukai exhumálást irányító bizottság tagja. 73
Süsmann Margit Gerendás [Gerondás] Sándor valószínűleg bori munkaszolgálatos felesége. 137
Szabó Imre [Furtai Szabó Imre/Furtai Imre] (a. n. Ladányi Róza; Dévaványa,
1921. 08. 03.–Békéscsaba, 1991. 01. 06.) bori munkaszolgálatos nazarénus, szovjet hadifogsoly. 48, 171, 210
Szalai Sándor, Dr. (a. n. Glasner [Glasuck] Piroska; Budapest, 1912. 10. 22.–Budapest, 1983. 05. 18.) bori munkaszolgálatos, Állami díjas filozófus, szociológus,
egyetemi tanár, az MTA tagja. 40
Szálasi Ferenc (a. n. Szakmár [Szakmári] Erzsébet; Kassa [Košice, Szlovákia],
1897. 01. 06.–Budapest, 1946. 03. 12.) őrnagy, szélsőjobboldali politikus. A Nyilaskeresztes Párt megalapítója és vezetője, a hungarista állam „nemzetvezetője”. A népbíróság háborús bűncselekmény elkövetése miatt halálra ítélte, és
kivégezték. 44, 45, 101
Száll Antal (a. n. Bocskor Teréz; Budapest, 1911. 01. 12.–Budapest, 1997. 07. 05.)
tartalékos hadnagy, bori kerettag, a Heidenau altábor táborparancsnoka, mezőgazdász. Cservenkán igyekezett menteni a tömeggyilkosság túlélőit. 38, 44
Szántó Tibor (Kispest, 1912. 04. 06.–Budapest, 2001. 05. 05.) bori munkaszolgálatos, nyomdász, tanár, Kossuth-díjas könyvművész, grafikus. 40
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Szauer László (a. n. Grosz Hermina; Seregélyes, 1919. 03. 28.–Budapest,
2010. 12. 16.) bori munkaszolgálatos, lakatos, vállalati termelési osztályvezető.
A cservenkai tömeggyilkosság túlélője. 41, 44
Szigeti István (a. n. Landesberg Erzsébet; Szeged, 1912. 03. 18.–1976. 07. 02.) bori
munkaszolgálatos, később partizán. Budapesti tisztviselő, kereskedő. 42, 129
Szigeti Lászlóné, Dr. Lovas Andrea lásd Lovas Andrea
Szigetvári [Schlésinger/Schlesinger] Miklós [Sigetvari Mikloš] (a. n. Moór Regina;
Budapest, 1923. 04. 18.–) bori munkaszolgálatos, később partizán, rendőr ezredes, BM alosztályvezető. A háború után magas rangú jugoszláv kitüntetést
kapott. 41, 49, 50
Szilágyi Erzsébet (a. n. König Jolán; Szekszárd, 1970. 10. 03.–) hébertanár, műfordító. 121
Szinger Ádám [Ádi] (a. n. Bekker Teréz; Baja, 1922. 09. 29.–) bori munkaszolgálatos Jehova Tanú, paksi földműves. 30, 35, 41, 50, 159, 162, 166–169, 171, 176, 210
Szita Szabolcs, Dr. (a. n. Velcsov Margit; Sopron, 1945. 05. 31.–) történész, holokausztkutató, egyetemi tanár, az MTA doktora. 51
Szokolics [Szokolits] Ferencz [Ferenc] (a. n. Józsa Mária; Győr, 1912. 03. 25.–Budapest, 1947. 04. 25.) szakaszvezető, bori kerettag, cipész, az FTC boxolója.
Szolgált a kisegyháztagok századánál, majd a Vorarlberg altáborban a zsidó
munkaszolgálatos századoknál. A népbíróság háborús bűncselekmények elkövetése miatt halálra ítélte, és kivégezték. Sírhelye a rákoskeresztúri Új köztemető 298-as parcellájában található. 48, 102, 104, 129–131
Szombati Lajos (a. n. Pap Mária; Dömsöd, 1911. 07. 12.–Dömsöd, 1997. 10. 01.) bori
munkaszolgálatos Jehova Tanú, dömsödi földműves. 130, 154, 156
Sztójay Döme (a. n. Küstel Ludmilla; Versec [Vršac, Szerbia], 1883. 01. 05.–
Budapest, 1946. 08. 22.) politikus, diplomata, altábornagy. Miniszterelnök
1944. 03. 22. és 1944. 08. 29. között. A népbíróság háborús bűnök elkövetése
miatt halálra ítélte, és kivégezték. 9, 36
Szűts László bori munkaszolgálatos, író. 50
Szűcs László (a. n. Petróczi Anna; Budapest, 1972. 04. 11.–) Szentkirályszabadja
jelenlegi református lelkésze. 110
Szukits [Szukity] Veronika (a. n. Palásti Julianna; Óbecse [Bečej–Szerbia],
1940. 06. 02.) óbecsei könyvelő, fordító. 80
Szüsz Péter, Dr. [Péter Szusz] (Újvidék [Novi Sad, Szerbia], 1924. 11. 11.–Glen,
[USA], 2008. 02. 16.) bori munkaszolgálatos, az Amerikai Egyesült Államokban
élt matematikus, az MTA tagja. 40
Tabák Sándor (a. n. Klein Léni; 1906–?) bori munkaszolgálatos, tisztviselő, Tabán
(Tabák) Gyula bori munkaszolgálatos testvére. 101
Tabán [Tabák] Gyula (a. n. Klein Léni; Kecskemét, 1909. 12. 20.–Bor, 1944) bori
munkaszolgálatos, költő, középiskolai tanár, szerkesztő, Tabák Sándor bori
munkaszolgálatos testvére. 40, 41, 101
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Tabi László (Budapest, 1910. 10. 07.–Budapest, 1989. 04. 28.) bori munkaszolgálatos, író, újságíró, szerkesztő, publicista, humorista. 40
Takács István (1892–1952) Füredi József és Gerendás Sándor bori munkaszolgálatosok feltételezett sírja mellett levő sírban nyugszik. 137
Takács Istvánné (1890–1962) Füredi József és Gerendás Sándor bori munkaszolgálatosok feltételezett sírja mellett levő sírban nyugszik. 137
Tálas [Tálos] András (a. n. Konrád [Kondrád] Anna; Demecser, 1915. 01. 04.–Budapest, 1947. 02. 27.) hadapródőrmester, a München és Vorarlberg altáborba
beosztott keretlegény. A népbíróság háborús bűnök elkövetése miatt halálra
ítélte, és kivégezték. Sírja a rákoskeresztúri Új köztemető 298-as parcellájában
található. 38, 44, 48
Tanító Béla (a. n. Stang Berta; 1891. 08. 29.–?) vezérőrnagy, a harctéri munkaszolgálatos alakulatok felügyelője. 24
Teleki Pál (Budapest, 1879. 11. 01.–Budapest, 1941. 04. 03.) miniszterelnök
(1939. 02. 16. és 1941. 04. 03. között) 21
Tito, Josip Broz (Kumrovec [Horvátország], 1892. 05. 07.–Ljubljana [Szlovénia],
1980. 05. 04.) jugoszláv partizán, kommunista politikus, jugoszláv államfő. 41,
42, 245, 250, 253
Todt, Fritz, Dr. (Pforzheim [Németország], 1891. 09. 04.–Rastenburg [Ke˛trzyn,
Lengyelország], 1942. 02. 08.) építész, a nemzetiszocialista Németország fegyverkezési és utánpótlási minisztere. 25
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Summary: From Bor to Szombathely
Studies of Bor and a partial name list of the Bor labour servicemen)
During World War II about 6,000 Hungarian labour servicemen were taken to
Bor, Serbia. According to the Hungarian-German agreements, 94% of the two
large groups of labour servicemen were subject to the anti-Jewish laws. The first,
about 3,000-strong group of Jewish servicemen gathered and transported in 1943
comprised labour battalions conscripted from the entire country. Conscientious
objectors and formerly incarcerated Jehovah’s Witnesses, Reform Adventists,
and Nazarenes were also included in this group. The number of servicemen who
belonged to minority churches was about 200. The servicemen were transported first by water to the Yugoslav-Romanian-Bulgarian border, from where they
continued their journey by train to Bor, which lies in the mountains. Here they
were quartered in the central camp called Berlin, and were forced to work in the
mines of Bor. During the years of the German occupation the Bor mines provided almost half of ores Germany needed, including one fourth of all the copper
it required.
The second group of Jewish labour servicemen – who came mainly from Budapest and the younger ones from Jászberény and Vác – were transported to
Bor by rail after the German occupation of Hungary. Among others this group
included Social Democratic politician Pál Justus, the writer György G. Kardos,
and the poet Miklós Radnóti. They were held captive in the Serbian Carpathians
in subcamps northwest of Bor. Their task was to lay a narrow-gauge rail track.
The Hungarian labour servicemen worked as slaves along with tens of thousands of Bosnian, French, Greek, Polish, Italian, Russian, Serbian forced labourers and prisoners of war in the mining territory that fell into German hands after
the German occupation. Altogether nine camps were under Hungarian military
command in Bor and its vicinity. The work was directed and supervised by the
German military labour organisation called Organisation Todt. Hard physical
work had to be done in extreme weather and other conditions detrimental to
health. Due to the changing war situation and the strengthening presence of partisans, people had to work under increasingly strict conditions and punishments
became harsher and harsher. Lieutenant-Colonel Ede Marányi, appointed to head
the Hungarian military cadre in Bor in 1944, had two Jewish servicemen executed
for attempted escape. He instituted the excruciatingly painful punishment of tying delinquents to a tree as a general procedure, and required that the yellow Star
of David be worn. During the labour service in Bor altogether about 50 people
died of illness or accident. After the camps were eliminated Ede Marányi had
about 23 previously tortured Jewish servicemen executed by the Germans. (In
our volume a comprehensive study deals with the history of the labour service in
Bor, see Chapter 1.)
The camps were eliminated at the end of August 1944. The 3,000 Hungarian
labour servicemen working in the mountains were withdrawn into the Bor camps.
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Finally the servicemen were sent off in the direction of Hungary in two groups.
In the column of about 3,200 men who left on 17 September Jewish and minority
church members walked together. In the Serbian mountains a number of labour
servicemen managed to escape, while the Reform Adventists could run away
before reaching Belgrade. The column suffered its greatest losses at Jabuka (Torontálalmás) in the Banat, (133 men) in Crvenka (Cservenka) in Bačka (800-1,000
men) and on the road between Crvenka and Sombor (Zombor) (about 400 men).
The mass murders were committed by German soldiers with the help of the Hungarian military cadre in Bor.
Those Jewish servicemen of Bor who lagged behind along the Banat stretch of
the road were killed at Jabuka on 1 and 2 October. The soldiers of the Deutsche
Militz unit of the local Germans killed their victims by the bank of the river
Temes. Only one man, Illés Malek, managed to escape. He guided the investigators after the area had been liberated. After he had located the site, the mass
grave was explored between 21 and 26 January 1945. During the exploration 133
labour servicemen of Bor were exhumed and then re-buried nearby. (In our volume a complete study is devoted to the history of the murdered and exhumed
labour servicemen at Jabuka: see Chapter 2.)
Having marched through the Banat, the Bor column of labour servicemen
reached Crvenka in Bačka. After the mass murder committed here the Bor column was divided into three parts. The Jewish servicemen were escorted by German, Croatian, and Bosnian SS soldiers through Sombor to Baja and Mohács,
respectively. Here the diminished group of servicemen were given over to Hungarian soldiers who transported the approximately 1,500 Jewish servicemen to
Szentkirályszabadja, to the so called Reptér (Airport) Camp, by train. In the
meantime the members of the Bor cadre and servicemen belonging to minority
churches also arrived at Szenkirályszabadja. They came from Crvenka through
Sombor and Kiskunhalas.
The Bor labour servicemen were driven on from Szentkirályszabadja again in
three groups. The Jewish servicemen were made to march towards Hegyeshalom
at the end of October and early November. The column marching in Trans-Danubia suffered its greatest defeat at Abda. Members of the Bor cadre murdered 22
Jewish Bor servicemen on the banks of the river Rábca. Most probably the poet
Miklós Radnóti was also among the victims. The servicemen from Bor, as well
as the members of other Hungarian labour battalions were entrained at the Austrian Zurndorf and were transported to German concentration camps. From the
Sachsenhausen and Flossenbürg camps they were taken to other concentration
camps and only about 500 of them survived the Holocaust.
Apart from the Bor battalions at least three other labour battalions were stationed in the Reptér camp: political prisoners and minority church members.
From among them all the last of the Bor camp survivors were in the worst physical and mental condition. Ede Marányi and his men treated the labour servicemen cruelly not only in Bor but here too. The sick were not allowed to go to hospital and servicemen who were caught stealing potatoes were shot at. The injured
were first taken to the infirmary barracks of the Reptér camp and only six days
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later could they get to the town hospital. Eight of the Bor survivors detained in
the Reptér camp died here. Their death was registered in Szentkirályszabadja but
the place of their burial is not known. (In our volume a complete study is devoted
to the fate of the servicemen caught stealing potatoes. See Chapter 3.)
About 80 of the Bor survivors stayed in the Reptér camp. Probably they were
all sick, unable to walk and they also faced the possibility of being executed.
However, their situation changed with the departure of Lieutenant-Colonel Ede
Marányi. They got a decent commanding officer, their provisions improved and
the most seriously ill patients were immediately taken to hospital after the second
group had left. The most gravely ill Bor servicemen were taken to hospital on 4
and 10 November 1944. The rest of them received hospital treatment in further
three groups in the same month.
From the Reptér camp 78 labour servicemen, including 67 Jews, were taken
to Military Hospital No. 3 in Szombathely. The vast majority of them came from
Bor (29 men) or probably from Bor (25 men), (altogether 54 men). They most
probably totalled more than that, but no further names could be identified. Every
single one of the 54 people suffered from some grave disease; the typical diagnosis was general exhaustion and serious physical weakness. In the hospital they
received proper care. Yet, 18 of them died, typically within a month after hospitalisation and generally by the end of December. The survivors left the Military
Hospital, with various entries in their records, between 1 and 6 January. (In our
volume there is a separate study dealing with the fate of the Bor servicemen
taken to the Military Hospital: see Chapter 4.)
From Szentkirályszabadja the members of minority churches had been escorted
to Szombathely before Christmas 1944. Their number had already decreased to
150 by then. In Szombathely Jehova’s Witnesses worked in various places. For
example they took part in eliminating the damage caused by bombing, but they
were never asked to perform military type tasks. The Nazarenes drove horsedrawn carts for purchasing and transporting goods. It was planned that the battalion of minority church members would be ordered to go west when the front
approached. Finally they were liberated in separate groups at the end of 1945.
(In our volume a separate study deals with the history of the battalion that comprised members of minority churches: see Chapter 5.)
On 29 September the second group of about 2,400 labour servicemen was
made to leave Bor. On the second day of their march they were liberated by Tito’s
partisans. From the Jewish labour servicemen about 200 joined the partisans, including many doctors. The others sought shelter in the mountains and later most
of them went down to the then already liberated Arad (Oradea) and Temesvár
(Timişoara). Many of them went on to Bucharest, while others immigrated to
Palestine through Romania. The majority returned home after Szeged and then
Budapest were liberated.
A few hundreds of labour servicemen who were sick or unable to walk stayed
on in Bor. They were liberated on 3 October, and they faced a fate similar to that
of the second group. (The CD attached to this book contains a partial name list
of the labour servicemen in Bor.)
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Several of the Bor cadre were tried at the people’s tribunal in 1945 and in the
years up to 1949. Lieutenant-Colonel Ede Marányi spent the rest of his life in
the Federal Republic of Germany and was never called to account. About six
members of the Bor cadre were court-martialled and executed by the partisans
in Serbia. The Hungarian people’s tribunals acquitted several soldiers from Bor,
while seven were sentenced to death and executed for war crimes. Five of them
rest in the new public cemetery of Rákoskeresztúr, in Section 298. In 2012 this
section was made into a national memorial site.
Fordította: Zerkowitz Judit (Budapest)
Lektorálta: Zelena Judit (Budapest)
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Zusammenfassung: Von Bor bis Szombathely
(Studien zu Bor und eine nicht vollständige Namensliste der dortigen
Zwangsarbeiter)
Im Zweiten Weltkrieg wurden etwa 6000 ungarische Zwangsarbeiter nach
Bor in Serbien gebracht. 94 Prozent der in zwei großen Gruppen deportierten
Zwangsarbeiter auf der Basis ungarisch-deutscher Vereinbarung unterstanden
den Judengesetzen. Die erste im Jahre 1943 deportierte Gruppe jüdischer Zwangsarbeiter von etwa 3 000 Personen setzte sich aus Arbeitskommandos aus dem
ganzen Land zusammen. Zur ersten Gruppe gehörten bereits zuvor wegen Wehrdienstverweigerung inhaftierte Zeugen Jehovas, Reformadventisten und Nazarener. Die Anzahl der Zwangsarbeiter aus kleinen Religionsgemeinschaften lag bei
etwa 200 Personen. Der Transport der Zwangsarbeiter bis zur jugoslawisch-bulgarisch-rumänische Grenze erfolgte auf dem Wasserweg, dann ging es bis in das
in den Bergen gelegene Bor mit dem Zug weiter. Die Zwangsarbeiter wurden ins
Zentrallager „Berlin“ gebracht und in den Bergwerken von Bor eingesetzt. Während der Jahre der deutschen Besetzung wurde etwa die Hälfte des deutschen
Erzbedarfs bzw. ein Viertel des Kupferbedarfs durch die Minen von Bor gedeckt.
Während der Besetzung Ungarns durch die Deutschen erfolgte auch die Deportation der zweiten Gruppe von Zwangsarbeitern. Die vor allem aus Budapest
und aus jüngeren Altersgruppen rekrutierten jüdischen Zwangsarbeiter wurden
von Jászberény und Vác mit dem Zug nach Bor transportiert. Unter ihnen befanden sich zum Beispiel der sozialdemokratische Politiker Pál Justus, der Schriftsteller György G. Kardos und der Dichter Miklós Radnóti. Sie wurden in Nebenlagern beim Bau einer Schmalspurbahn im Nordwesten von Bor in den serbischen
Karpaten eingesetzt.
Zusammen mit mehreren Zehntausend bosnischen, französischen, griechischen, italienischen, polnischen, rumänischen, russischen und serbischen Kriegsgefangenen verrichteten die ungarischen Zwangsarbeiter Sklavenarbeit im – nach
der deutschen Besetzung in deutschen Besitz gefallenen – Bergbaugebiet. Das
Lager in Bor und neun weitere Lager in der Umgegend standen unter ungarischem Militärkommando. Die Arbeit wurde von der Organisation Todt, einer
deutschen militärisch gegliederten Bauorganisation, geführt und überwacht. Diese Arbeit erforderte harten körperlichen Einsatz unter extremen Wetterwechsel
und gesundheitsgefährdenden Bedingungen. Hinzu kam, dass sie infolge der sich
verschärfenden Kriegssituation und der zunehmenden Partisanen-Präsenz unter
immer strengeren Auflagen und Strafen verrichtet werden musste. Wegen Fluchtversuchs ließ der 1944 zum Leiter der ungarischen Wachsoldaten in Bor ernannte
Oberstleutnant Ede Marányi zwei jüdische Zwangsarbeiter hinrichten. Er führte
das Hängen, eine Folterstrafe, ein und ordnete für Juden das Tragen des gelben
Sterns an. Während der Zwangsarbeit in Bor kamen insgesamt etwa 50 Menschen durch Krankheiten und Unfälle ums Leben. Nach Auflösung der Lager ließ
Ede Marányi etwa 23 gefolterte jüdische Zwangsarbeiter von den Deutschen hin-
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richten. (Die im Buch zusammengefasste Studie befasst sich mit der Geschichte
der Zwangsarbeit von Bor: Kapitel 1.)
Die Auflösung der Lager erfolgte Ende August 1944. Die in den Bergen arbeitenden 3000 ungarischen Zwangsarbeiter wurden in die Lager von Bor zurückbeordert. Schließlich sandte man sie – aufgeteilt in zwei Gruppen – zurück nach
Ungarn. Gemeinsam machten sich Juden und Angehörige kleiner Religionsgemeinschaften am 17. September 1944 in einer Gruppe von etwa 3200 Personen auf
den Weg. Manch einer von ihnen konnte in den serbischen Bergen entkommen;
den Reformadventisten gelang die Flucht vor Belgrad. Die größten Verluste
auf dem Marsch waren bei Torontálalmás (Jabuka, Apfeldorf) in Banat (133 Personen), in Cservenka (Crvenka, Tscherwenka) der Region Batschka (800-1000
Personen) und an der Strecke Cservenka–Zombor (Sombor) (ca. 400 Personen)
zu verzeichnen. Es kam zu Massenmorden, begangen durch deutsche Soldaten,
unterstützt vom ungarischen Wachpersonal von Bor.
An der Strecke im Banat zurückgebliebene jüdische Zwangsarbeiter wurden am
1. und 2. Oktober 1944 bei Torontálalmás umgebracht. Deutsche Angehörige der
örtlichen Deutschen Miliz töteten ihre Opfer am Ufer der Temesch (Temes). Nur
Illés Malek gelang die Flucht. Er konnte nach der Befreiung der Region entscheidende Hinweise geben, in deren Folge es zwischen dem 21. und 26. Januar 1945
zur Exhumierung des Massengrabes kam. Dabei wurden die Leichen von 133 jüdischen Zwangsarbeitern geborgen, die dann anschließend in der Nähe wieder
begraben wurden. (Im Buch widmet sich eine eigene Studie der Geschichte der bei
Torontálalmás getöteten und exhumierten Zwangsarbeiter: Kapitel 2.)
Nach dem Marsch durch das Banat erreichte die Gruppe Cservenka in der
Batschka. Hier kam es zu einem Massenmord, in dessen Folge der Todesmarsch
von Bor in drei Teile zerrissen wurde. Die jüdischen Zwangsarbeiter wurden von
deutschen, kroatischen und bosnischen SS-Truppen durch Zombor nach Baja
bzw. Mohács eskortiert. Hier übergab man die geschrumpfte ZwangsarbeiterGruppe ungarischen Soldaten, die insgesamt rund 1 500 jüdische Zwangsarbeiter
mit dem Zug zum Flugplatz-Lager in Szentkirályszabadja transportierten. In der
Zwischenzeit gelangten auch die ungarische Wachsoldaten und die Angehörigen
der kleinen Religionsgemeinschaften von Cservenka über Zombor und Kiskunhalas nach Szentkirályszabadja.
Von Szentkirályszabadja mussten die Zwangsarbeiter – wieder eingeteilt in
drei Gruppen – weitermarschieren. Ende Oktober, Anfang November wurden die
jüdischen Zwangsarbeiter in Richtung Hegyeshalom auf den Weg gebracht. Beim
Marsch durch Transdanubien kam es bei Abda zu den größten Verlusten. Die
ungarischen Wachsoldaten töteten 22 jüdische Zwangsarbeiter aus Bor am Ufer
der Rabnitz (Rábca) – darunter wahrscheinlich auch der Dichter Miklós Radnóti.
Die Zwangsarbeiter von Bor wurden gemeinsam mit zahlreichen anderen ungarischen Zwangsarbeitern im österreichischen Zurndorf auf Waggons verfrachtet und in deutsche Konzentrationslager transportiert. Über Sachsenhausen und
Flossenbürg wurden sie in zahlreiche andere Konzentrationslager verbracht. Nur
rund 500 von ihnen überlebten den Holocaust.
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Im Flugplatz-Lager waren außer dem Arbeitskommando von Bor mindestens drei weitere Arbeitskommandos bestehend aus politischen Gefangenen
und Angehörigen kleiner Religionsgemeinschaften stationiert. Der psychische
und physische Gesundheitszustand der Zwangsarbeiter aus Bor war von allen
der schlechteste. Die Behandlung der Zwangsarbeiter durch Ede Marányi und
die ungarischen Wachsoldaten im Lager hier war ähnlich grausam wie in Bor.
Kranke durften nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Auf Personen, die beim
Katoffelstehlen erwischt wurde, wurde geschossen. Die Verwundeten, die zunächst in medizinischen Baracken des Flugplatz-Lagers untergebracht wurden,
durften erst sechs Tage später in das städtische Krankenhaus transportiert werden. Insgesamt acht von den im Lager festgehaltenen Zwangsarbeitern aus Bor
starben. Ihr Tod wurde im Standesregister von Szentkirályszabadja festgehalten;
ihre Grabstätte ist jedoch unbekannt. (Eine eigene Studie im Buch befasst sich
mit dem Schicksal der in Szentkirályszabadja beim Katoffelstehlen erwischten
Zwangsarbeiter: Kapitel 3.)
80 ehemalige Zwangsarbeiter von Bor blieben im Flugplatz-Lager zurück.
Wahrscheinlich krank und nicht mehr in der Lage, weiter zu marschieren, mussten sie damit rechnen, hingerichtet zu werden. Doch mit dem Abschied von
Oberstleutnant Ede Marányi änderte sich ihre Situation. Sie wurden einem humaneren Kommandant zugeteilt. Ihre Versorgung verbesserte sich und nachdem die zweite Gruppe das Lager verlassen hatte, wurden die am schwersten
Erkrankten sofort ins Krankenhaus gebracht. Die meisten der schwerkranken
jüdischen Zwangsarbeiter von Bor kamen zwischen dem 4. und 10. November
1944 ins Krankenhaus. Die anderen wurden in drei Gruppen im weiteren Verlauf
des Novembers im Krankenhaus behandelt.
78 Zwangsarbeiter aus dem Flugplatz-Lager brachte man ins Krankenhaus
der 3. Garnison von Szombathely. 67 von ihnen waren jüdische Zwangsarbeiter.
Bei den meisten (29 Personen) handelte es sich um Zwangsarbeiter aus Bor bzw.
wahrscheinlich um Zwangsarbeiter aus Bor (25 Personen, insgesamt 54 Personen). Die Gesamtzahl muss jedoch höher gewesen sein, allerdings konnten keine
weiteren Personen identifiziert werden. Jeder Einzelne der 54 war schwer gezeichnet. Die typische Diagnose war allgemeine und schwere körperliche Schwäche.
Obgleich sie im Krankenhaus entsprechend versorgt wurden, starben 18 innerhalb eines Monats nach ihrer Einlieferung im Krankenhaus – und das zumeist
vor Ende Dezember. Die Überlebenden verließen das Krankenhaus mehrheitlich
zwischen dem 1. und 6. Januar 1945 mit verschiedenen Einträgen. (Eine eigene
Studie im Buch befasst sich mit dem Schicksal der ins Krankenhaus der Garnison
gebrachten Zwangsarbeiter von Bor: Kapitel 4.)
Die Angehörigen der kleinen Religionsgemeinschaften aus Bor wurden noch
vor Weihnachten 1944 nach Szombathely abkommandiert. Ihre Anzahl betrug
zu diesem Zeitpunkt etwa 150 Personen. In Szombathely arbeiteten die Zeugen
Jehovas an verschiedenen Orten; unter anderem beteiligten sich an den Aufräumarbeiten nach Bombenangriffen, allerdings nie in Verbindung mit dem Militär.
Die Nazarener übernahmen mit Pferdewagen Beschaffungs- und Lieferarbei-
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ten. Wegen Herannahen der Front sollte das Kommando der Angehörigen der
kleinen Religionsgemeinschaften weiter gen Westen geführt werden. Eine nach
der anderen Gruppe erlangte noch im Gebiet von Szombathely Ende März 1945
schließlich die Freiheit. (Eine eigene Studie im Buch befasst sich mit der Geschichte des nach Szombathely gebrachten Arbeitskommandos der Angehörigen
kleiner Religionsgemeinschaften: Kapitel 5.)
Die andere Gruppe Zwangsarbeiter mit etwa 2400 Personen hatte Bor am
29. September verlassen. Schon am zweiten Tag wurden sie von Tito-Partisanen
befreit. Rund 200 jüdische Zwangsarbeiter schlossen sich den Partisanen an, darunter zahlreiche Ärzte. Die anderen suchten Zuflucht in den Bergen und gingen
dann in die bereits befreiten Städte Arad und Temesvár (Temeswar). Mehrere
zogen nach Bukarest, andere emigrierten durch Rumänien nach Palästina. Die
meisten von ihnen kehrten nach der Befreiung von Szeged und von Budapest
nach Hause zurück.
Eine Gruppe von einigen Hundert Personen, zumeist kranke und marschunfähige Zwangsarbeiter, war in Bor geblieben. Sie wurden am 3. Oktober befreit und
ihr Schicksal ähnelt dem der Mitglieder der zweiten Gruppe. (Die CD-Anlage des
Buchs enthält eine nicht vollständige Namensliste der Zwangsarbeiter von Bor.)
Nicht wenige der Wachsoldaten von Bor kamen zwischen 1945 und 1949 vor
das Volksgericht. Oberstleutnant Ede Marányi lebte bis Ende seines Lebens in
der Bundesrepublik Deutschland und wurde nie zur Rechenschaft gezogen. Wohl
6 Wachsoldaten von Bor wurden in Serbien vom Kriegsgericht der Partisanen
zum Tod verurteilt und hingerichtet. Während die ungarischen Volksgerichte
viele der Soldaten von Bor freisprachen, wurden 7 Personen wegen Kriegsverbrechen zum Tode verurteilt und hingerichtet. 5 von ihnen ruhen im Grab Nr. 298
des öffentlichen Friedhofs von Rákoskeresztúr. Das Grab ist seit 2012 nationale
Gedenkstätte.
Fordította: Virághné Horváth Zsófia (Budapest)
Lektorálta: Annegret Dirksen (Bad Camberg)
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Od Bora do Sombathelja (Szombathely)
(Studije o Boru i nepotpuni spisak imena i radnih obveznika)
Tokom Drugog svetskog rata, oko 6000 radnih obveznika dovedeno je u srbijanski Bor. Na osnovu mađarsko nemačkog sporazuma svrstani su u dve velike
grupe, 94 posto radnika predstavljali su lica koja su podpali pod zakon o jevrejskim licima. Prva grupa jevrejskih prisilnih radnika od 3000 lica, deportovanih
1943. godine sastojala se od obveznika prikupljenih i svrstanih u odrede sa cele
teritorije države. U ovu prvu grupu stavljeni su osuđenici koji su odbili vojnu
obavezu, Jehovini svedoci, Reforma Adventisti i Nazareni. Pripadnici manjih verskih zajednica brojali su oko 200 članova. Do Jugoslovensko-rumunsko-bugarske
granice radne obveznike transportovali su vodenim putem da bi zatim bili vozom
prebačeni u brdovite predele gde se nalazio Bor. Tu su smešteni u centralni logor
Berlin i raspoređeni su na poslove rudara. Za vreme nemačke okupacije borski
rudnici su zadovoljavale polovinu nemačkih potreba za rudom bakra i četvrtinu
potreba za bakrom.
Nakon okupacije Mađarske došlo je do transporta druge grupe radnih obveznika. U toj grupi, koji su transportovani vozom, bili su većinom mladi jevrejski
radni obveznici iz Budimpešte (Budapest), Jasberenja (Jászberény) i Vaca (Vác).
Među njima bio je i Pal Justuš (Justus Pál), političar Demokratsko-Socijalne partije, Ðerđ G. Kardoš (Kardos G. György), pisac i Mikloš Radnoti (Radnóti Miklós),
pesnik. Njih su smestili u planinama na teritoriji Srpskih Karpata, u manje radne
logore. Zadatak im je bio izgradnja uskotračne pruge.
Zajedno sa više desetina hiljada prinudnih radnika i ratnih zarobljenika Bosanaca, Francuza, Grka, Poljaka, Italijana, Rusa, Rumuna, Srba, mađarski prinudni radnici su radili kao robovi na eksploataciji rudnika koji su Nemci prisvojili
za vreme okupacije. U okolini Bora, pod mađarskom vojnom komandom bilo
je ukupno devet radnih logora. Poslove i rad nadgledala je nemačka vojna služba Organizacija Tod. (Organisation Todt). Rad se obavljao pod veoma teškim
uslovima, nepovoljnim za zdravlje. Strožije kazne i još teži radni uslovi usledili
su zbog zaoštravanja ratne situacije i jačanja partizanskih formacija. U to vreme
zbog pokušaja bekstva, novoimenovani potpukovnik Ede Maranji, (Marányi Ede)
pogubio je dva jevrejska prinudna radnika. On je naredio da se svakodnevno
kažnjava vezivanjem, koje prouzrokuje nesnosni bol, kao i obavezu nošenja žute
zvezde. Za vreme prinudnog rada u Boru umrlo je od bolesti i nesrećnih slučajeva
oko pedesetak obveznika. Zatvaranjem radnih logora potpukovnik Endre Maranji
naredio je da nemački vojnici pogube 23 logoraša. (Rezime u vezi istorije borskih
prinudnih radnika: 1. Poglavlje.)
Krajem avgusta 1944 g. zatvaraju se logori za prinudni rad. Radni obveznici
mađarske nacionalnosti, njih 3000, prekomandovano je u Bor. Pokret ka Mađarskoj određen je u dve grupe. Jedna grupa od 3200 radnika krenula je peške 17.
septembra 1944 g. a sastojala se od jevreja i pripadnika manjih verskih zajednica.
Više njih uspelo je da pobegne u srpskim planinama dok su reformski adventisti
tek pred Beogradom uspeli pobeći. Veće gubitke kolona je pretrpela kod banatske
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Debeljače (133 čoveka), kod bačvanske Crvenke (800-1000 lica) i na putu imeđu
Crvenke i Sombora (oko 400 logoraša). Ta ubistva izvršavala je nemačka vojska
uz pomoć mađarskih predvodnika.
Zaostale radne obveznike u Banatu ubili su na deonici puta pored Debeljače
kod Jabuke 1. i 2. oktobra 1944 g. Tu su ih lokalni pripadnici Dojče Milit (Deutsche
Militz) streljali na obali Tamiša. Samo je jedna osoba, Ileš Malek (Malek Illés),
uspeo da pobegne. Nakon oslobođenja on je označio mesto masakra. Utvrđivanjem prostora masovnog ubistva, ekshumacija je izvršena je između 21. i 26. januara 1945 g. Tom prilikom ekshumirano je 133 jevrejska lica koja su potom ponovo
sahranjena. (U knjizi posebno poglavlje se odnosi na streljane i ponovo sahranjene
radne obveznike kod Debeljače: 2. Poglavlje.)
Posle banatskog marša prinudni radnici su stigli u bačvansku Crvenku. Tu,
posle masovnog streljanja borski prinudni radnici su podeljeni u tri grupe. Jevrejski obveznici su uz pratnju nemačkih, hrvatskih i bosanskih SS vojnika krenuli
kroz Sombor za Baju (Baja) odnosno Mohač (Mohács). Tada već osetno smanjeni
kontingent od oko 1500 prinudnih radnika, predali su mađarskim vojnicima koji
su ih vozom prebacili u logor Aerodrom (Reptér) kod Sentkiraljsabadja (Szentkirályszabadja). U isto vreme iz Crvenke preko Sombora i Kiškunhalaša (Kiskunhalas) stižu članovi malih verskih zajednica, kao i borski prinudni radnici.
Kod Sentkiraljsabadja borske prinudne radnike ponovo su razdelili u tri grupe
i tako ih naterali da krenu dalje. Krajem oktobra i početkom novembra određen je
polazak za Jevrejske prinudne radnike u pravcu Heđešhalom (Hegyeshalom). Najveći gubitak zadunavska kolona pretrpela je kod Abde (Abda). Oružana pratnja
(keretlegénység) koja ih je pratila iz Bora, na obali potoka Rabca (Rábca) streljala
je 22 jevreja. Predpostavlja se da se među njima nalazio i pesnik Mikloš Radnoti.
U mestu Zurdor u Austriji, borske prinudne radnike a sa njima i ostale mađarske
prinudne radnike smestili su u vagone te ih prebacili u razne koncentracione logore. Smešteni su u sabirne logore Šasenhaus (Sachsenhausen) i Flošenburg (Flossenbürg). Svega njih oko 500 je preživeo holokaust.
U logoru Aerodrom (Reptér) osim pripadnika borskih prinudnih radnika nalazili
su se i politički osuđenici, a i pripadnici manjih verskih zajednica. Najugroženiji,
kako mentalno tako i fizički, bili su pripadnici borskih logora. Ne samo u Boru,
nego i u tom logoru, Ede Maranji je bio nemilosrdan prema prinudnim radnicima.
Nije dozvoljavao da se bolesni premeste u bolnicu, a na kradljivce krompira pucalo
se iz oružjem. Ranjenici su prvobitno smešteni u logorsku sanitarnu baraku da bi
tek nakon šest dana bili premešteni u gradsku bolnicu. Ukupno osam ljudi iz borskog kontigenta je umrlo u logoru Aerodrom. O njima postoji evidencija u gradskoj
matičnoj kancelariji, ali njihovi grobovi nisu obeleženi. (Posebno poglavlje bavi se
krađom krompira u Sentkiraljsabadja (Szentkirályszabadja): 3. Poglavlje.)
Ostatak od oko 80 pripadnika borskih prinudnih radnika smešteni su u logor
Aerodrom. To su bili većinom bolesni i iznemogli od napornog pešačenja, a pomirili su se i sa sudbinom da mogu biti čak i streljani. Odlaskom potpukovnika Maranjia njihova situacija se malo poboljšala. Dolaskom novog komandnog osoblja a
i odlaskom druge grupe zatvorenika najugroženiji bolesnici su odmah prevezeni
na bolničko lečenje. Od jevrejskih prinudnih radnika najveći broj smešten je u
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bolnicu 4. i 10. novembra 1944. Ostali su tokom novembra razvrstani u tri grupe
i dobili su bolnički tretman.
Iz Aerodrom logora 78 prinudnih radnika prevezeno je i smešteno u Sombathelj (Szombathely) odnosno u stacionar 3. Garnizona. Od njih, 67 bili su jevrejski
prinudni radnici. Većina ljudstva (njih 29) bili su iz borskih logora, a pretpostavlja
se da je 25 bilo iz tamošnjih logora (ukupno 54.) Njihov ukupan broj bio je sigurno
još veći ali njihova imena se nisu mogla utvrditi. Tih 54 logoraša bili su veoma
bolesni, neuhranjeni i iznemogli. To se moglo ustanoviti na osnovu dokumenata
istorije bolesti. U bolnici dobili su adekvatno lečenje.Nedugo posle zbrinjavanja,
a uopšte do kraja decembra u bolnici, umrlo ih je osamnaestoro. Preživeli su
napustili bolnicu između 1. i 6. januara 1945, sa različitom otpusnom dijagnozom.
(Posebno poglavlje se bavi bolesnim prinudnim radnicima koji su se nalazili u
bolnici garnizona: 4. Poglavlje.)
Pripadnike malih crkvenih zajednica odveli su još pre Božića iz Sentkiraljsabadja u Sombathelj. Njihovo brojno stanje je opalo na 150. U Sombathelju Jehovini
Svedoci učestvovali su u otklanjanju šteta koje su načinjene bombardovanjem.
Ti poslovi nikada nisu bili vojnog karaktera. Nazareni su sa konjskom zapregom vršili nabavku i transportne poslove. Približavanjem fronta pripadnike malih
verskih zajednica želeli su da premeste prema zapadu. Na kraju smestili su ih u
okolini Sombathelja, u manje grupe koje su krajem marta 1945 g. bile oslobođene.
(Posebno poglavlje se bavi prinudnim radnicima malih verskih zajednica koji su
odvedeni bili u Sombathelj: 5. Poglavlje.)
Iz Bora 29. septembra krenula je druga grupa sa oko 2.400 prinudnih radnika.
Njih su drugog dana marša oslobodili Titovi partizani. Jevrejski prinudni radnici, njih oko 200, a među njima bilo je više lekara, pridružili su se partizanima.
Ostali su našli utočište u planinama, a većina ih je otišla u već oslobođeni Arad
i Temišvar (Temesvár). Kasnije mnogi su otišli u Bukurešt a deo je preko Rumunije nastavio put ka Palestini. Posle oslobođenja većina se vratila kući u Segedin
(Szeged) i Budimpeštu.
Nekoliko stotina bolesnih i iznemoglih prinudnih radnika ostalo je u Boru.
Njih su 3. oktobra oslobodili i njhova sudbina se nije razlikovala od onih iz druge
grupe. (U priloženom CD-u nalazi se spisak imena prinudnih radnika iz Bora).
1945. i 1949. veći broj čuvara borskih radnih obveznika stiglo je pred Narodni
sud. Potpukovnik Ede Maranji živeo je u Saveznoj Republici Nemačkoj, a do kraja
života nije osuđen. U Srbiji je prekim sudom osuđeno i streljano šestoro čuvara
borskih radnih obveznika. Mađarski Narodni sudovi osudili su sedmoricu kao ratne zločince i streljali, ali veći broj je oslobođeno krivice. Petoricu od njih su sahranili na parceli broj 2021 na novom Rakoškeresturskom (Rákoskeresztúr) groblju.
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