
6000 BORI MUNKASZOLGALATOS TRAGÉDIÁJA 
Gazsi József 

„Oly korban éltem én e földön, 
mikor az ember úgy elaljasult, 
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak 

parancsra." 
(Radnóti: „Töredék") 

A KÖZELMÚLTBAN a Hadtörténelmi Levéltárban a má
sodik világháború hadiiparára vonatkozó aktákat tanulmányoz
tam. „Nyersanyagkompenzáció bori többletmunkaerőkért" — 
olvastam az egyik irat tárgymegjelölését. Érdektelenül mentem 
tovább, de mikor két vagy három hasonló forrásra bukkantam, 
mégiscsak belelapoztam az egyikbe. Arról volt szó az ügydarab
ban, hogy 1944. V. 27-én 1500 munkaszolgálatost indítottak útba 
Borba. 

A dolog felett napirendre is tértem, de ez a dátum vala
hogy nem hagyott megnyugodni, egyre motoszkált bennem. Este 
odahaza egy Radnóti-kötet előszavából megtudtam, hogy őt is 
ez időben hurcolták el Szerbiába. Másnap elölről kezdtem a 
kutatást, s az anyagot lapozva, rendre feltárult előttem annak 
a borzasztó tragédiának néhány mozzanata, amelynek sok ezer 
honfitársunk esett áldozatául. 

Az események 1943 tavaszára nyúlnak vissza. Ekkor tör
tént, hogy a német „Organisation Todt" (O. T.) szervezet1 azon 

1 Fritz Todt maci politikus 1891. IX. 4-én született. Eredeti foglalkozása 
mérnök volt. Hitler hatalomra jutása után az útügyek főfelügyelőjévé nevezte ki. 
Tevékeny szerepet játszott a stratégiai fontosságú német gépkocsiutak építésénél. 
1938-tól a nyugati határon húzódó „Westwall" erődítményrendszer építését vezette. 
Megalapította az Organisation Todt (O. T.) nevű fasiszta munkaszervezetet. 1940-
ben fegyver és lőszerügyi miniszter lett, 1941-ben pedig a víz- és energiagazdál
kodás főfelügyelője. 1942. II. 8-án repülőszerencsétlenség során életét vesztette. 

A Todt szervezetre vonatkozóan lásd: Dar Reíchsarbeitsdinst im Kriege. 
Deutsche Soldat. 1957. 10. sz. 301 p. és Walter Görlitz, Der Zweite Weltkrieg. 
1939—45. Stuttgart — 1951—52. I. köt., 345. old. Lásd még főleg: Bilanz des Zweiten 
Weltkrieges. Gerhard Stalling Verlag. Oldenburg — Hamburg. Itt található Walter 
Kumpf tanulmánya: Die Organisation Todt im Kriege. 
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kéréssel fordult a magyar kormányhoz, hogy engedjenek át r é 
szére magyar munkaszolgálatos egységeket a Baltikumban, a 
szovjet arcvonalon és a szerbiai bori rézbányákban történő fel
használásra. 

A németek kérését Horny vezérőrnagy, a munkaszolgálat 
országos felügyelője terjesztette elő Nagybaconi Nagy Vilmos 
honvédelmi miniszternek. A fasiszták étvágya nem is volt ki
csiny, mer t 10 000 ember, jórészt javakorabeli, munkaképes 
férfi átadására tartottak, igényt.2 Nagy Vilmos így emlékezik 
vissza ezekre az eseményekre: „Történetesen éppen akkor kap
tam kézhez egy jelentést, mely a bori rossz állapotokra hívta 
fel figyelmemet. A jelentés olyan képet festett az ott uralkodó 
állapotokról, és a munkaszolgálatosok helyzetéről, az azokkal 
való bánásmódról, hogy úgy éreztem, oda magyar munkások 
vezénylését megengedni nem szabad."3 

A honvédelmi miniszter a németek munkaerőigénylését 
minisztertanács elé terjesztette, annak elutasítását kérve. Tá
jékoztatást adott a jelentésről, s kifejtette, hogy az or
szág szűkös munkaerő-helyzetét tekintve, nem tartja megen
gedhetőnek 10 000 fő átadását. A Borból jött hírekre hivatkozva 
javasolta, hogy előbb a helyszínen győződjenek meg a bányák
ban uralkodó állapotokról. 

A minisztertanácsi elutasítás után a kérdés — valószínű
leg német nyomásra — mégsem került le a napirendről, mer t 
adataink vannak arra, hogy 1943. V. 26. és VI. l-e között egy 
külön bizottság tárgyalta meg a munkaszolgálatosok külföldi 
felhasználásával kapcsolatos kérdéseket. A jelek szerint a HM 
képviselői Borban helyszíni szemlét is tartottak.4 

„Néhány hét múlva a Borba kiküldött közegem jelentése 
után, mely jórészt igazolta az első helyzetjelentés adatait, újra 
minisztertanácson adtam elő az ügyet, és ott a kérés újbóli el
halasztását javasoltam" — írja a volt honvédelmi miniszter.5 

Rőder Jenő ny. altábornagy, aki az időben a hátországi 
munkaszolgálatos századok felügyelője volt, visszaemlékezései
ben elmondja; Nagy Vilmos elrendelte, hogy újabb munkaszol
gálatos századok felállításához, és azoknak az ország határán 
kívül való felhasználásához, miniszteri engedélye szükséges. 

2 L : Nagybaczoni Nagy Vilmos. Végzetes esztendők. 1938—1945. K ö r m e n d y 
k iadó . 107. old. Nagy Vilmos szerint a 2. hadse reg kö te lékében m á r előzőleg 
U k r a j n á b a hurco l t 50 000 munkaszolgá la tos közü l alig 5000—6000 fő té r t vissza. 

3 „Fegyver te len á l l tak az a k n a m e z ő k ö n . . . " D o k u m e n t u m o k a munkaszo l 
gá la t t ö r t éne t éhez Magyarországon . Szerk. Karsa i Elek. 1/279. old. 

4 H. L., HM. 1944. 6/k oszt., BBK—466. sz. 
5 „Fegyver te len . . ." 1/279. old. 
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Ezek a legfelsőbb parancsok nyilván a németek igényeit szán
dékoznák keresztülhúzni.6 

1942. IX. 24—1943. VI. 12-ig volt honvédelmi miniszter 
Nagybaconi Nagy Vilmos vezérezredes, aki a fasizmus sötét 
éveiben is igyekezett a munkaszolgálatosok ügyét ember
séges keretek között tartani. Minisztersége alatt lépett életbe 
pl. áz 1942. évi XIV. törvénycikk, amely számos rendelkezést 
tartalmazott a munkaszolgálatosokkal kapcsolatosan is.7 Az em
lített törvény végrehajtása tárgyában kiadandó HM rendelet
tervezethez fűzött megjegyzései igazolják, hogy mennyire köny-
nyíteni igyekezett az üldözöttek nehéz sorsán. 

— Intézkedett, hogy a munkaszolgálatosok ne civilruhá
ban és sárga karszalaggal teljesítsenek szolgálatot, hanem 
egyenruhában, rendesen felszerelve, „minthogy a kisegítő szol
gálat is katonai szolgálat". 

— Lehetővé kívánta tenni, hogy a munkaszolgálatosok — 
mint a rendes állomány — 2 év szolgálat után tartósan szabad
ságolhatok legyenek. „A HM úr azon nézetének ad kifejezést, 
hogy ezt a kisegítő szolgálatot ugyanúgy kell tekinteni, mint a 
gyalogság kétévi tényleges szolgálatát." 

— Engedélyezte a zsidók szolgálati halasztását. 
— Elrendelte a rokkant munkaszolgálatosok részére a ha 

digondozási igazolvány kiadását. „A HM úr elrendelte, hogy . . . 
nem lehet önkényesen eljárni és nein tűri meg azt, hogy ezt 
a rendelkezést bárki is önkényesen, hogy a zsidókon üssön, va
lamilyen úton és módon kijátssza."8 

Az idézeteket és rendeleteket tovább is lehetne folytatni. 
Amikor Nagybaconi német nyomásra eltávozott a Honvédelmi 
Minisztériumból, a nácik ismét előálltak kéréseikkel. 

Az új miniszter, Csatái Lajos, már hajlandó volt teljesíteni 
az „Organisation Todt" kívánságát. A németekkel folytatott t á r 
gyalások során megállapodtak, hogy magyar részről első lépcső
ben 3000 fő munkaszolgálatost adnak át ,,a szerbiai bori réz
bányában való felhasználásra". Az első szállítmányokat, mint
egy 1000 főt, legkésőbb 1943. VII. 15-ig kellett átadni a n é 
meteknek. 

Az 1943. év eseményeit a megfelelő források hiányában 
nem nagyon ismerjük. A bori tábor iratai nem kerültek haza. 
Az itthon meglevő iratok némelyikén az „elvinni" (bizonyára 
nyugatra) szócskát olvashatjuk. A fontosabb dokumentumok t e 
hát elszállításra, s később valószínűleg megsemmisítésre kerül-

6 UO. 2/203. old. 
7 Magyar T ö r v é n y t á r 1942. évi tö rvényc ikkek . B p . 76—89. o. 
8 H. D., HM. ein. I . 1942. 55 000. sz. 
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tek. Lehetnek még adatok a HM 1943. évi anyagaiban is, ez: 
azonban cikkem írása idején még rendezés alatt állt, így nem. 
volt kutatható, 

Egyetlen, s talán a legfontosabb okmány, azonban mégis csak 
megmaradt. Előkerült az az „Előzetes megállapodás", amelyet 
a magyar királyi kormány és a Todt szervezet kötött 1943. VII. 
2-án a munkaerők átadásáról. Az elhurcoltakat a prahovói duna-
menti határállomáson kellett átadnia a Todt szervezetnek. Az 
igazi német alapossággal készült szerződés pontosan szabá
lyozta, hogy „Prahovóig a szállítási költséget a magyar állam,. 
Prahovótól Borig pedig a Todt szervezet viseli. Ugyanez áll fenn 
a visszaszállításra. Prahovótól kezdve az elszállásolás, élelmezés,. 
zsold, hazai illeték költségeit a Todt szervezet viseli" — olvas
hatjuk az iratban. 

A szerződés 3. és 4. pontja volt talán a legfontosabb Hor-
thyék számára. Ebből az derül ki, hogy Horthyék az „Előzetes 
megállapodásban" formálisan, üzletszerűen, még a felmondás 
határidejét is kikötve, eladták a németeknek szerencsétlen hon
fitársainkat. A későbbi események is igazolják ezt az erős, de 
mégis igaz megállapítást, A szerződés ezen része a következő
képpen hangzik: „3. A Birodalmi Gazdasági Minisztérium- e l 
lenszolgáltatásként a magyar kormánynak havonta 100 tonna,, 
legalább 30%-os réztartalmú rézkoncentrátumot szállít, éspedig 
olyan összetételben, hogy az a magyar hutákban feldolgozható 
legyen. E rézkoncentrátumot a prahovói Duna-menti állomáson 
hajóba rakva adja át a német f é l . . . A rézkoncentrátumot a 
magyar fél megfizeti. 4. A rézkoncentrátumnak a magyar hu ták 
részére megfelelő összetételét, valamint a fizetendő árat, a hely
színen történő megtekintés alapján egy ezt követő, és Buda
pesten megkötendő szerződés fogja rögzíteni." 

A megállapodást a honvédelmi miniszter helyett Ruszti-
czay-Rüdiger altábornagy, német részről Wilhelm Neyer, az: 
O. T. magyarországi megbízottja írta alá.9 

Ezzel a párját ritkító embervásárral kapcsolatban két ember r 
Wilhelm Neyer, teljes titulusán „Beauftragter der Organisa
tion Todt beim königlichen ungarischen Honvédminisztérium 
Hauptfrontführer Dipl. Ing. Wilhelm Neyer" és Horny Erna 
műszaki ezredes (később vőrgy.), a Közérdekű Munkaszolgálat 
Országos Felügyelősége (KMOF) nevű HM-szerv vezetőjének: 
felelősségét kell felvetnünk. 

Rőder Jenő altábornagy, aki munkakörénél fogva állandó 
kapcsolatban volt Horny Ernővel, így ír erről visszaemlékezé-

0 H. L., HM. 1944. 6/k oszt. BBK—446. és 337. sz. i ra tok . 
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seben. „Már 1943 januárban, ténykedésem első napjaiban meg
állapítottam, hogy a KMOF tulajdonképpeni irányítója — ha 
jól emlékszem a névre — Neuer (sic) Vilmos német SS-tiszt 
volt, akit ezredesnek szólítottak. Horny ezredes első látogatá
somkor megismertetett Neuerrel. Irodája Hornyé mellett volt 
a Falk Miksa utca 9. sz. alatt, majd később a Palace szállóban. 

Horny tökéletesen beszélt németül, így közöttük az érint
kezés közvetlen volt. Neuer mint összekötőtiszt szerepelt, a va
lóságban az ő befolyása érvényesült a KMOF munkájában. Ez 
elsősorban a zsidók mind nagyobb számú behívására, majd a 
német érdekeknek megfelelő alkalmazására vonatkozott. Tájé
koztatva volt a munkaszolgálatra igénybevett és a még igénybe 
nem vett korosztályokról. Megkapott minden rendeletet és a 
korosztályok elosztásáról készült nyilvántartást is." — írja Rô
der Jenő altábornagy.10 

Horny Ernő vőrgy. nyilván hatáskörét is meghaladó buz
galommal igyekezett elnyerni német gazdái jóindulatát. Javas
latai Csatái Lajosnál, az új honvédelmi miniszternél, már meg
hallgatásra találtak, mer t 1943. VI. 6-án rendelet jelent meg, 
mely szerint 15 munkaszolgálatos századot kell elindítani „kü
lönleges alkalmazásra''" Balog András alez., a V. kisegítő mun
kaszolgálatos zászlóalj parancsnokának vezetése alatt.11 

A rendelet utasította a századok parancsnokait, hogy az 
embereknek sürgősen engedélyezzenek szabadságot. No nem 
aa a szempont vezette őket, hogy a távolba utazók még egyszer 
viszontláthassák szeretteiket, hanem a kincstár gondjain kíván
tak segíteni. „A szabadság célja az, hogy a beosztott kisegítő 
munkások a nyári és téli időjárásnak megfelelő és kifogástalan 
ruházattal, fehérneművel és lábbelivel, valamint takaróval, szal
mazsákkal, evőcsészével, evőeszközökkel, kulaccsal és foltanyag
gal magukat elláthassák" — mondja a menetparancs. 

A HM utasítása a továbbiakban intézkedik a menetkészült
ség elérésére, a keret részére szükséges lőszer kiutalására, élel
mezésre, pénzügyi elszámolásra, ruházatra és felszerelésre stb. 
„A területileg illetékes hadt. pság.-ok gondoskodjanak arról, 
hogy a kirendelt alakulatok legénysége . . . időben féregtelenítve 
legyen, mert elszállításra csak járványmentes és féregtelenített 
emberek kerülhetnek." „Prahovóra való beérkezéstől kezdve 
a. kirendelt alakulatok a német O. T. ellátásába tartoznak. Ré
szükre a német haderő élelmezési kimérete illetékes." ,,A mun
kaerő a különleges alkalmazás helyén, az O. T. barakk-tábo-

10 „Fegyvertelen . . ." 2/202. old. 
U H. L., IHM. ein. KMOF 1943. 114.470. sz. Megtalálhatók V. K. F. 1943. ein. 

1. oszt., 5381. sz. alatt. 
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raiban lesz elhelyezve." „Az O. T. ama munkásoknak, melyek
nél a ruházat bepiszkolódásnak van kitéve, megfelelő munka
ruházatot ad."12 

Azért tartot tam szükségesnek idézni ezt a néhány mon
datot, mer t ezek alkalmasak voltak arra, hogy a munkaszol
gálatosakban bizonyos illúziókat keltsenek jövendő sorsukat 
illetően. Az ember hirtelen meg sem tudja mondani, hogy a 
HM akkori urainak képmutatása, vagy naivitása volt-e nagyobb. 

Radnóti verseiből is tudjuk, hogy nem kellett férgeket 
vinni Borba, úgyis volt ott elég. Az O. T. ellátása pedig még 
a hadifoglyokénál is rosszabb volt. A hitvány, kalória- és vita
minszegény koszton a nehéz fizikai munka mellett az emberek 
hamar leromlottak, egészségileg tönkrementek. A német mun
karuha pedig nem állt másból, mint abból a „ruhából", amit 
az O. T. munkafelügyelők korbácsa rakott az emberekre. 

A HM 1943. VI. 6-i rendelete alapján első lépcsőként a 
Jkövetkező alakulatokat szállították el Szerbiába.13 

V/l . közérdekű munkaszolgálatos szd. Páhi, 
V/2. Szeged, 
V/3. Páhi, 
V/4. Szeged, 

XII/5. Tasnád. 
Menetkészültség 1943. VII. 11-re. 
101/62. Szentkirály szabad ja, 
101/63. Szentkirályszabadja, 
101/64. Szentkirályszabadja, 
101/68. Szentkirály szabad j a, 
110/59. Szentkirály szabad j a, 
Menetkészültség 1943. VII. 20-ra. 
103/4. Székesfehérvár, 
108/81. Zombor (Bükkszállás), 
108/84. Zombor (Bácsszentiván), 
108/90. Zombor (Bácskertes), 
801. különleges mu. szd. „Jehova Isten Tanúi" szektából 

— Jászberény. 
Menetkészültség Í943. VII. 30-ra. 

A halálraítéltek első csoportjai 1943 nyarán indultak útnak 
vasúton és hajón a szerbiai Borba. Az egyik csoport elindulá
sakor még Neyer úr is megjelent és — mint Rőder Jenő 

12 Uo. 
13 UO. 
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visszaemlékezik — „ígéretekkel teli lelkesítő beszédet mondott, 
talán vigasztalásul a hazájuktól és családjuktól búcsúzó rau-
szosoknak.14 

A Borba érkező munkaszolgálatosok már szerb partizáno
kat, olasz kommunistákat és görög hazafiakat találtak a tábor 
foglyai között. Megérkezésükkor ott álltak az ú t két oldalán 
rongyaikba burkolva, kiéhezve, elcsigázva. Sokakba csak ek
kor hasított belé a döbbenet, hogy őket is ilyen sorsra szánták. 

Az újonnan érkezetteket a bori „Berlin" táborban helyez
ték el. Ez a láger volt a legnagyobb, itt kb. 4000 fogoly számára 
volt hely. Itt volt a német parancsnokság is. A jövevényeknek 
it t nagyon rossz dolguk volt, mer t szüntelenül őreik szeme 
előtt voltak. A többi kisebb-nagyobb tábor, a Bregenz, Mün
chen, Vorarlberg, Innsbruck, Wien, Heidemann, Laznica stb. ne-
vűek Bor környékén voltak 15—30 km-es körzetben. 

A munkaszolgálatosokkal magyar tisztek és magyar keret
legények mentek. A HM már a szerződésbe is belefoglaltatta, 
hogy a muszosok fegyelmi szempontból tisztjeiknek, s a keret
legénységnek lesznek alárendelve. „Magyar részről követelik, 
hogy a rendelkezésre bocsátott zsidó munkásszázadok, úgy fel
használásuk tekintetében, mint fegyelmi és közigazgatási vo
natkozásban, önálló egységet képezzenek, magyar katonai ve
zetés alatt. Az összes munkasszázadokra vonatkozó, a Todt Szer
vezet részéről kiadandó utasítások a magyar katonai vezetésen 
keresztül adhatók csak ki"15 — szólt a megállapodás. 

A valóságban ez úgy festett, hogy a táborban a magyar, a 
munkahelyen a német őreik kegyetlenségeinek voltak szabad 
prédái. Az alagút- és vasútépítkezésekhez, a rézbányákhoz és 
a többi terepmunkákhoz a todtisták kísérték őket, s ezek haj 
szolták a fáradt embereket az egyre nagyobb teljesítmények 
elérésére is. 

Az első félévben az V. kisegítő munkaszolgálatos zlj. ve
zetője, Balog András alezredes volt a parancsnokuk, s ez idő 
alatt még tűrhető körülmények uralkodtak a táborban. Az ő 
helyére jött Marányi alezredes, aki hamarosan pokollá változ
tat ta az emberek életét. „Az addig tűrhető keret teljesen meg
változott, ekkor kezdtek vadállatiasan viselkedni. A munkáról 
bejövő fiúkat össze-vissza verték. A 200 órás kikötések is elő
fordultak" — írja visszaemlékezésében Groner Tibor munka
szolgálatos.16 

A m. kir. kincstári szellem kínzásai mesterien ötvöződtek a 
14 „Fegyver te len . . ." 2/204. old. 
lő H. L., HM. 1944. 6/k oszt., BBK—466. és 337. sz i ra tok . 
16 „Fegyver te len . . ." 2/371. old. A 200 órás kikötés összbűnte tés t je lentet t . 
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fasiszták leplezetlen embertelenségével és állatias szadizmusá-
val . A szenvedésekkel teli 1943—44-es év krónikáját nem kí
vánom itt megörökíteni. Ehhez elegendő forrásanyagom sincs, 
s nem is versenyezhetnék olyan kitűnő, az átélt élmények alap
ján írott munkákkal, mint György István „Halálraítéltek" és 
a „Fegyvertelenül a tűzvonalban" c. könyveivel. Palásti László 
„A bori halálút regénye" c. feldolgozása főleg a felszabadulás 
őszének napjait írja le.17 Tanulmányom további részében újra 
csak azt a sötét üzelmet szeretném leleplezni, amely a későb
biekben ismét 3000 ember eladásához vezetett. 

1944-ben annyira megszaporodott a tennivaló a HM-ben, 
a munkaszolgálatos ügyek kapcsán, hogy sor került a Munka
ügyi Főcsoport megalakítására. Vezetője Hennyei Gusztáv al
tábornagy, a Lakatos kormány későbbi külügyminisztere lett, 
A helyettese Fábián Lajos vezérőrnagy volt. A Főcsoport 2 
legfontosabb osztályát Horny Ernő és Gátföldi Egon ezredes 
vezették. Irodáik a Palace szállóban voltak, ott ahol Neyer 
ú r is tevékenykedett. Hennyeit felelősség terheli a magyar 
munkaszolgálatosok tragikus sorsáért is. Számos, a sorsukat 
szigorító rendelet alatt az ő aláírása díszlik. 1944. III. 4-én pl. 
utasítást adott ki a munkaszolgálatosok személy- és poggyász
vizsgálatára, s elrendelte a megengedettnél több pénz elvé
telét. Megerősítette a KMOF által kiadott 110.160/1943-eln. 
sz. rendeletet, amely megtiltotta a munkaszolgálatosok részére 
a polgári közönségtől élelmiszerek vásárlását.18 

Hennyei altábornagy úr volt az, aki 1944. VI. 7-én ren
deletet adott ki a munkaszolgálatosok hadifogolytáborszerű 
elhelyezésére. Ebben a hírhedt utasításban ilyen sorokat ol
vashatunk: „A táborból az egyes munkahelyekre a kisegítő 
munkaszolgáliatosokat fegyveres őrség kísérje, és a munkaidő 
befejezése után a munkahelyről a táborba is." „A foglalkozási 
idő a mindenkori szükséglethez igazodik, de a 12 órát nem ha
ladhatja meg." A rendelet szerint a munkaszolgálatosok láto
gatót nem fogadhattak, hetenként csak egy levelezőlapot ír
hattak, részükre pénzt nem lehetett küldeni stb. — folytat
hatnánk tovább az embertelenség felsorolását.19 

Hennyei altábornagy mindezek ellenére ma háborítat
lanul él München 22. Widermayerstrasse 49/III. alatti lakásá
ban. Nem lehet véletlennek tekinteni, hogy Horthy Miklós 

17 Gyöngy István: Halálra ítéltek. Kossuth Kiadó. Bp. 1957. György István: 
Fegyvertelenül a tűzvonalban. Cserépfalvi kiadása. Bp. 1945. Palásti László: 
A bori halálút regénye. Gábor Áron könyvkiadó. Bp. 

18 H. L., HM. ein, 1944. 43. oszt., 149182. sz. 
19 H. L., HM. ein. 1944. 42. oszt., 151158. sz. 
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Adenauerhez írott levelében meleg szavakkal ajánlotta a kan
cellár figyelmébe.20 Mintha csak erre vonatkozna a régi köz
mondás: a zsák megleli foltját. 

A szerződés szerint a magyar kormány 1943 augusztusá
tól igényt tartott a havi 100 t 30%-os rézkoncentratumra. A 
németek azonban sokáig nem szállítottak semmit. A tisztázat
lan átvételi és árkérdések ügyében a HM és a. Todt szervezet 
többször is folytatott eredménytelen tárgyalásokat. Végül né 
met részről a „Montan-Gesellschaft mbh" cég képviseletében 
megjelent Budapesten Gringmuth cégvezető, akivel megállapo
dás jött létre. A németek az 1943. évre esedékes 500 t. réz-
koncentrátum helyett 143,5 t elektrolikus réz szállítását vállal
ták 2800 Birodalmi Márka/tonna egységáron.21 

Egy, a HM 17/c (ipari) osztályán készített feljegyzés sze
rint ez a megállapodás sokszoros „előnyöket" biztosított ré
szünkre, s ezért elfogadásra is került. Ezidőben egy kg német 
réz ára Budapesten 5 pengő volt. Egyszerű számtani műve 
let segítségével kiszámítható, hogy a szerencsétlen rabszolga
munkások napi 1 pengő 60 fillér értékű nyersanyagért dolgoztak, 
s ráadásul ezt az összeget még meg is kellett fizetnünk, össze
hasonlításul érdemes megemlítenünk, hogy a HM ezidőben a 
Magyarországon alkalmazott munkaszolgálatosokért — ha a 
munkaadó élelmezte őket — személyenként napi 3 pengő 90 fil
lér térí tést követelt. A két szám összevetése már önmagában 
is bizonyítja, hogy a munkaszolgálatosok átadása nem gazda
sági előnyökért történt, hanem nyilván ily módon akartak meg
szabadulni ezektől az emberektől. 

Palásti László a bori rémségekről írott könyvében meg
említi, hogy a munkaszolgálatra történő bevonulásuk után p a 
rancsnokuk, Szabó főhadnagy, mint valami tárgyakat, darab
szám kezelte őket. „Akkor még nem tudtuk, hogy valóban el
adásra kerültünk. Eladtak bennünket Hit lernek. . . Árucikknek 
számítottunk, eladtak bennünket és vágóhídra kerültünk, mint 
a barmok" — írta a szenvedések egyik tanúja.22 A szerző nem 
is gondolhatta a sorok írása idején, hogy az „eladtak bennün
ket" nemeseik képletesen igaz, hanem a szó szoros értelmében 
véve is valóság. 

A németek már az 1943 nyarán kötött szerződésben meg-

20 Wehrwissenschaftliche Rundschau. 1962. dec. 7.18. old. Horthy így ír róla: 
,,der mir bis zum Ende Treue blieb und dem ich volles Vertrauen schenke." 
Azaz „aki hozzám mindvégig hű marad, s aki inánt teljes bizalommal vagyok."' 

21 H. L., HM. ein. 1943. 17/c oszt., 182666. sz. A rézszállítások lebonyolítá
sát az Állami Hadianyagforgalmi Intézet végezte. 1944. III. havában már folya
matban volt a megvásárolt mennyiségből 100 t szállítása. 

22 Palásti László. A bori halálát regénye. Gábor Áron könyvkiadó. Bp_ 
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próbálták biztosítani a további munkaerőket. A HM i t t ígére
tet is tett, hogy további munkaszolgálatosokat ad át a Todt 
szervezet részére „amennyiben a Birodalmi Gazdiasági Minisz
térium további rézkoncentrátum szállításokat ígér."23 

1944. III. 30-án Neyer levélben fordult Csatayhoz 150O 
munkaszolgálatos és ugyanannyi büntetet t egyén átadását kér
ve. A miniszter nagyon fontosnak tartotta a dolgot, mert m á r 
másnap, március 31^én válaszlevelet küldött, melyben közölte,, 
hogy a kért mennyiséget az addigihoz hasonló mértékű kompen
záció esetén „hajlandó lenne rendelkezésre bocsátani."24 

Közölte, hogy megbízta a Munkaügyi Főcsoportot, lépjen 
érintkezésbe Neyerrel, s az idő alatt, míg a munkaszolgálato
sokat behívják, részletesen tárgyalják meg az ügyet.25 

A németek úgy nyilatkoztak, hogy további rézmennyiséget 
nem tudnak szállítani, ezért magyar részről újabb javaslato
kat kellett tenni. A „szóbanforgó fegyencekért el lenértékül 
fejenként és havonként" a 17/c osztály a következő alterna
tíváknak megfelelő árucikkek szállítását kérte: 

— 2—4 kg krómnak megfelelő értékű ferrokrómot, vagy 
50%-íkal több tiszta króm tartalmú ércet. 

— 15—30 kg hutaólmot, vagy ennek értékben megfelelő 
dúsított ólomércet. 

— 80—150 kg öntvény töredéket, (ócskavas) 
— 0,5—1 tonna 50%-os, vagy annál magasabb vastar ta l 

mú vasércet. 
— 25—50 kg hengerelt vasárut. 
— 2—4 kg szőrmés bárány vagy juhbőrt. 
A hozzávetőleges számítás szerint az áruk mennyiségének 

alsó határa, a cikkek egy részénél, az addigi kompenzációs szál
lítások értéke kb. 50%-nak feleltek meg. Bűntényük aljasságát 
mutatja, hogy még fele „áron" is hajlandók voltak tárgyalni, 
csakhogy megszabaduljanak az emberektől. A németek a k é 
sőbbiek során valóban a kért krómmennyiség alsó határát, a 
havi 2 kg emberenkénti mennyiséget voltak hajlandók meg
fizetni.26 

A szövetséges hatalmak légierői részéről időközben Ma
gyarországot nagy repülőtámadások érték. Felmerült az a j a 
vaslat is, hogy nyersanyagok helyett olyan árukat kérjenek a 
németektől, amelyek a mentési vagy helyreállítási munká la -

23 H. L., HM. 1944. 6/k. OSZ., BBH—466. és 377. SZ. i ra tok . 
24 H. L., HM. 1944. IX. Csf., 249/M. 
25 A levél másolatát a HM. 1944. 17/c. oszt., 207193. sz. ügyiratában 1944. 

IV. 27-én iktatta az osztály. 
26 H. L., HM. ein. 1944. 17/c. oszt., 207153. sz. 
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toknál nagyfontosságúak. A 17/c osztály felhívást intézett több 
mint 11 HM osztályhoz és csoportfőnökséghez, kérve, hogy je
löljék meg kívánságaikat. 

A befutott igények között légsűrítők, vasúti sínek, tűzoltó
felszerelések, kátránypapír, szeg, vizesveder, síküveg stb. sze
repeltek, de a 32/b osztály pl. 90 000 db lőszert is igényelt 
1 100 000 pengő értékben.2? 

A Todt szervezet berlini központtá 1944. V. 16-án közölte 
Neyerrel, majd az Hennyeivel, hogy a bori rézbányákba kért 
3000 emberért szabad pengőben történő fizetés esetén havonta 
6 tonna krómot, vagy azzal egyenértékű mennyiségű krómér
cet tud szállítani. Az egyezségről a Todt szervezet központjá
ban dolgozó Vogl mérnök és valami Ilsemann nevű tanácsos is 
értesítést kaptak.28 

A HM ezt az ajánlatot elfogadta, s közölte Neyerrel, hogy 
,,a legfontosabb honvédelmi szükségletek fedezése céljából" leg
alább 65%-os krómtartalmú, de l0 / f-nál kisebb széntartalmú 
ferrokrómra tar t igényt. Az ügylet lebonyolítását magyar rész
ről az Állami Hadianyagforgalmi Intézetre bízták. 

Az előzetes számítások szerint a németek a 3000 emberért 
kb. havi 110 000 pengő értékű krómot voltak hajlandók szállí
tani. Az előzőleg átadott 3000 emberért pedig 125 000 pengő 
értékű réz volt a járandóság. Igaz, hogy mindezeket a magyar 
félnek meg kellett fizetni, tehát ez az összeg valójában nem 
is nekünk járt, hanem mi adtuk. A HM az átadott emberekkel 
tulajdonképpen csak a vásárlás lehetőségét kapta meg. A mi
nisztérium urai szemében azonban ez mégis elfogadható ajánlat 
volt. 

Az ,,üzlet" tehát a HM részéről kétségtelenül előnytelen 
volt, sőt ráfizetésről is beszélhetünk. A Todt szervezet annak
idején vállalta a munkaszolgálatosokkal kapcsolatosan felme
rül t összes költségek megtérítését. Az elhurcoltak hozzátartozói 
részére kifizetésre kerülő csekélyke hadisegély azonban mégis 
a magyar államkasszát terhelte. Előnytelen volt az is, hogy a 
keret által megtakarított, s hazaküldött dinárért — amely való
jában fedezet nélküli, értéktelen szükségpénz volt — pengő
összeget kellett kifizetnünk.29 

A HM költségvetési osztálya ezzel kapcsolatosan a követ
kező javaslatot tette. „A fenti összegek olyképpen volnának 
visszahárítandók az O. T.-ra, hogy a bori rézbányából térítés 
ellenében átengedett rézmennyiség térítési árából levonnánk ' 

27 TJO. 
28 H . L . , 1944 17/c . o s z t . 20?395. s z . 
29 H . L . , H M . 1944. 6 /k . o s z t . , B B K — 4 6 6 . s z . 
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a bori alakulatok által hiazaküldött dinármegtakarítások fejé
ben kifizetett pengő ellenértékét, illetőleg a kifizetett családi 
segélyeket" — olvashatjuk az osztály előterjesztésében.30 

Neyer úr azonban a velejáró bonyolult adminisztrációs 
munkára való tekintettel „keresztülvihetetlennek" tar tot ta ezt 
a kézenfekvő megoldást. Előzékenységükben, mi több, odáig 
mentek, hogy addig nem is engedélyezték a szállításokat, míg 
a magyar fél a nyersanyagok árát előre ki nem fizette.31 

Az iratokból nem állapítható meg, hogy ez a kérdés bár
milyen formában is rendeződött volna. Jogunk van feltételezni, 
hogy megoldásra nem is került sor, s az így felgyűlt összegek 
is hozzájárultak ahhoz a milliárdokhoz, melyekkel a Harmadik 
Birodalom Magyarország adósa maradt. 

Csataynak Neyerhez intézett 1944. március 31-i levele után 
megindultak az előkészületek a munkaszolgálatosok behívására. 
Május 5-én rendelet ment az I. hadtest parancsnoksághoz, hogy 
területéről 3000 fő, 1924. évi születésű kisegítő szolgálatra kö
telezett személyt hívjon be, s ezekhez 14 századnak megfelelő 
keretlegénységet állítson ki. A keretnek az volt a feladata, hogy 
;a munkaszolgálatosokat Borig kísérje, s adja át az V. kisegítő 
munkaszolgálatos zászlóaljnak — „mely eredetileg a bori mun
káscsoportot képezi" —, s azután térjen vissza. 

A rendeletnek a következő pontja is figyelemre méltó. „Ha 
a behívottak az 1924. évi születésűekből a létszámot nem fede
zik", a 342/M.—42—1944. sz. rendeletemmel behívásra kijelölt 
korosztályfeleslegekből nyerhetnek kiegészítést." Az iraton 
Hennyei altábornagy aláírása látható.32 

1944 májusában ismét 3000 család nyugalmát dúlta fel a 
behívóparancs. A hónap közepetáján már vitték is a vonatok 
a bevönulókat Vácra, Szegedre, Jászberénybe, Szentkirálysza
badjára, Bajára és Ercsibe. 1944. V. 20-án Vácra vonult be 
Radnóti Miklós is, a József Attila halálát követő időszak leg
nagyobb magyar költője. Öt is eladták a fasisztáknak havi 2 kg 
krómért, vagy 80 kg ócskavasért. 

A döbbenettől szinte elszorul az ember szíve, s a szeme se 
akar hinni a tényeknek. Vajon lehet-e egyáltalán embernek 
nevezni azokat, akik ezt a szörnyű bűntényt kitervezték, jóvá
hagyták, elősegítették és végrehajtották. Jó lenne tudni, hogy 
elnyerte-e valaki is méltó büntetését ebből a fasiszta galériá-

30 A HM. ein. 1944. 15207&. sz. a la t t i r ende le tében u tas í to t ta a kiegészí tő 
p a r a n c s n o k s á g o k a t , hogy je len t sék a bo r i ak hozzátar tozói részére kifizetett h a d i 
segé lyek összegét. \ 

31 H. L., 1944. 6/k. oszt., BBK—466. SZ. 
32 H. L., HM. 1944. iM—6/k. oszt., 1306. SZ, L i t t a HM. 1944. M—42. oszt . , 

404. sz. i ra ta i . 
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ból. Ezek az emberek Budapesten éltek, s járatosak voltak az: 
ún. „társasági életben" is. Radnóti ekkor már országosan ismert-
író volt. Teljesen kizárt dolog, hogy ne ismerték volna a költőt, 
s ne lett volna módjuk segíteni rajta. Talán nem tűnik erősza-
koltnak annak feltételezése, hogy valaki még külön -is gondot 
viselt arra, hogy barátai felmentés iránti kérése ellenére a költő 
mégse kerülhesse el sorsát. Radnóti útjukba volt, hiszen azon 
kevesek közé tartozott, „ki szót emelt" az ember megcsúfolása 
ellen. 

A munkaszolgálatos századok parancsnokai hamarosan 
sorra jelentették a HM-nek alakulataik menetkészültségét. Az: 
indulásra az V. 11-én kiadott 150 712 eln./44—1944. sz. rende
lettel történt intézkedés. Az egyik iraton a következő megjegy
zés olvasható. „1500 fő vasúton 1944. V. 27-én Vácról elszállít
tatott. 1500 fő szintén vasúton fog — előreláthatólag — 1944. 
VI. 12-én Borba útnak indíttatni." Ebben a Vácról induló cso
portban volt tehát Radnóti Miklós is.33 

Mialatt a zsúfolt marha vagonok a szerbiai Zajačar felé 
gördültek, itthon a HM egyik előadója szinte stílszerűen írta 
rá az aktákra. „Az ügy az osztály részéről további intézkedést 
nem igényel." A Borba hurcolt 6000 magyar sorsát átadták az. 
O. T.-nek és az SS-nek. A Pilátusok1"megmoshatták kezeiket. 

* 

Szomorú epilógust kell írnom ehhez a tanulmányhoz. Ami 
ezután történt, az nem a kulisszák mögött zajlott le, arról már 
mások is tudnak, hiszen a 6000 emberből sokan túlélték a ször
nyű tragédiát. Az új jövevények néhány hónap alatt a testet
leiket gyötrő fogság és rabszolgamunka minden keservét meg
próbálták. A már idézett néhány memoár és Radnóti Miklós 
versei szinte drámai erővel idézik fel a tábor hétköznapjait. 
A lágerek lakóiban csak a Bulgáriából jövő „vastag, vad ágyú
szó", a közeli szabadulás gondolata tartotta a lelket. 

Mikor 1944. IX. 17-én a táborok mintegy 3600 főnyi lakó
ját első lépcsőként gyalogmenetben elindították Magyarországra,, 
mindenki bízott az ígéretben, hogy leszerelni viszik haza őket. 
Az ottmaradók azonban hamarabb szabadok lettek, mert a j u 
goszláv partizánok leszámoltak őreikkel. A Szerbia hegyei kö
zött hazafelé kígyózó menetoszlop, az első lépcső, azonban egyre 
rövidebb lett. Aki nem bírta a szörnyű hajszát, az éhezést, aki 
lemaradt, azzal egy-kettőre végeztek őreik. Elég volt kilépni a 

33 H. L. MVB. 1944. 17/c. oszt. 208395. sz. 
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sorból, s az árokszéli pocsolya vizét már nem érhette el élve 
a szerencsétlen. 

A legszörnyűbb katasztrófa azonban még csak ezután kö 
vetkezett. 1944. X. 8-án Cservenkán németek vették át a cso
portot, s borzalmas tömegmészárlást vittek végbe. A téglaégető 
agyaggödreiben hozzávetőlegesen 500 embert gyilkoltak meg 
bestiális kegyetlenséggel. Az apokalipszis éjszakáját talán még 
egy tucatnyi ember sem úszta meg élve. A Cservenkától Bajáig 
tartó útszakaszon újabb 1000 ember esett a gyűlölet áldoza
tául.34 Az a három csoport, amelyet a Cservenkáról már előbb 
elvezényeltek, már csak 1600 fővel érkezett meg Szentkirály
szabadjára.35 Cservenka után „már bevett gyakorlattá lett, hogy 
a menetképteleneket az ú t egyes állomásain felkoncolták. Ez 
a sors érte november második hetében Abda határában Radnóti 
Miklóst és néhány társát is" •—írja visszaemlékezésében Spira 
György.36 

A boriak kálváriája a magyar határnál sem ért véget. 
Zündorfig gyalogmenetben hajtják őket a németek, majd a vég
sőkig összetört embereket vonaton szállítják a sachsenhauseni 
koncentrációs táborba. A Vörös Hadsereg közeledtére Oranien
burgig vitték el őket. Azt a 100—150 embert, akiket az éhhalál 
sem bírt legyőzni, Schwerin közelében érte a felszabadulás 
1945. május 1-én. 

Az első menetoszloppal 3600-an indultak el hazafelé, d e 
alig egy maroknyi jött vissza közülük. A gyötrelmek nyomát 
ma már csak a sárguló papírok, és a néma kilométerkövek őr
zik. Szolgáljon ez a kis írás is azok emlékére, akiknek csontjai 
a Balkántól a Balti-tengerig porladnak a szenvedések ország
útján. 

34 Te vagy a tanú. Szerk. Pór Dezső és Zsadányi Oszkár. Kossuth Irodalmi 
és Könyvkiadó Vállalat. 150. oldal. 

35 H. L., HM. 1944. M—6/k. oszt., i860, sz. Ez a rendele t in tézkedik a z 
a laku la tok új jászervezésére . D á t u m a 1944. X. .12. 

36 „Fegyver te len . . . " 2/634. old. ' 
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