
A második világháború alatt megközelí-
tõleg ötvenezer magyar zsidó szolgált a kele-
ti fronton munkaszolgálatosként. Az 1943-
ban és 1944-ben a jugoszláviai Borba vezé-
nyelt hatezer munkaszolgálatos ennél ki-
sebb csoportot képezett, de egyáltalán nem
tekinthetõ jelentéktelennek sem számát,
sem sorsát illetõen.

Csapody Tamás hosszú évek óta kutatja
a boriakat, és terjedelmes könyvének megje-
lenését számos szaktanulmánnyal alapozta
meg. Ezekre a korábbi szövegekre alapozva
adta közre 2011-ben az alapkutatásokra épü-
lõ és a témával korábban foglalkozó szerzõk
által kanonizált ismereteket korrigáló vagy
felülíró könyvét. A magyarországi zsidóság
második világháború alatti elpusztításának
két legfontosabb eszköze a deportálások és 
a munkaszolgálatra való behívás volt. Csa-
pody ez utóbbi áldozatainak állít emléket a
könyvével, amely saját bevallása szerint
nem monográfiának készült, hanem a bori
munkaszolgálatosok történetének egy-egy
aspektusába kíván részletekbe menõ és tel-
jességre törekvõ betekintést nyújtani.

A kötet tehát nagyjából hatezer ember
sorsáról és a rájuk vigyázó magyar katonák-
ról szól. Zsidó munkaszolgálatosokat egy
1943. júliusi és egy 1944. tavaszi magyar–
német megállapodás értelmében szállítot-
tak, két 3000 fõs csoportban Jugoszláviába.
A második, 1944-es transzporttal került
Borba többek között Radnóti Miklós és
Justus Pál is. A színes- és nemesfémet ter-
melõ bori bányák korábban francia kézben
voltak, és Párizs 1940. júniusi megszállása,
majd Jugoszlávia 1941-es elfoglalása állítot-
ta õket a német hadiipar szolgálatába. A né-
metek számára nagyon hamar kiderült,
hogy a nehéz munkakörülmények miatt
nem tudnak elegendõ munkaerõt toborozni,
és a termelés fokozása és olcsóbbá tétele ér-
dekében kényszermunkaerõ alkalmazását
határozták el. Így kezdtek el 1941 végétõl
Borban és a környékén lágereket építeni,
amelyekbõl 1944-re már mintegy 35 mûkö-
dött. A háború évei alatt 30–80 ezer munkás
és kényszermunkás dolgozott ezekben a bá-

nyákban és a hozzájuk tartozó infrastruktu-
rális építkezéseken. Köztük nemcsak zsi-
dók, hanem bosnyákok, horvátok, magya-
rok, szerbek, szlovákok, olasz hadifoglyok
(1943 májusától), elfogott partizánok, vala-
mint cseh, francia, görög, lengyel és román
munkások is voltak. A Magyarországról ide
vezényelt hatezer munkaszolgálatosnak 93
százaléka volt zsidó, és õket az ország kü-
lönbözõ területein állomásozó 14 munka-
szolgálatos századból szedték össze. Ez egy-
ben azt is jelentette, hogy mind kulturális,
mind modernizációs szempontból egy igen
homogén magyar zsidó kontingens került
egyazon zászlóaljba. Sokan közülük koráb-
ban az ukrajnai frontot is megjárták, tehát
már elõzetes tapasztalatokkal rendelkeztek
a magyar keretlegények kegyetlenségérõl.
Helyzetük abban különbözött a nem zsidó
társaikétól, hogy õk fajelméleti szempontok
szerint kerültek Borba, a velük szemben 
alkalmazott bánásmód általában sokkal bru-
tálisabb volt, és a visszavonulás során tör-
ténõ kivégzéseknek nagyobb eséllyel estek 
áldozatául.

A magyar–német megegyezés értelmé-
ben a munkaszolgálatosok a Borba való
megérkezésüket követõen is a magyar keret
fennhatósága alá tartoztak, ami gyakorlati-
lag azt jelentette, hogy magyar katonai pa-
rancsnokság alatt dolgoztak, magyar katonai
hadbíróság ítélkezett felettük, és rendfoko-
zat nélkül ugyan, de katonai hierarchiában
álltak. A megállapodás szerint a munkaszol-
gálatosok német katonai fejadagokat kaptak,
a gyakorlatban viszont ez soha nem jutott 
el maradéktalanul hozzájuk, mert a keretle-
gények a nagy részét ellopták.

A bori munkakörülményekrõl és a szov-
jet csapatok elõrenyomulása által kiváltott
német visszavonulásról, valamint a magyar
munkaszolgálatosok 1944 szeptemberét kö-
vetõ sorsáról számos visszaemlékezés és
szakmunka is megjelent. Csapody Tamás 
a bevezetõ fejezetben lényegében ezeket
összegzi, de már itt elõrevetíti a köteten vé-
gigvonuló forráskritikai módszerét. A szerzõ
röviden ismerteti a két részre osztott magyar
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munkaszolgálatosok kálváriáját, amely az-
zal kezdõdött, hogy a szovjet elõrenyomulás
következtében 1944. augusztus végén és
szeptember elején az altáborokban dolgozó
munkaszolgálatosokat visszarendelték Bor-
ba. A nehéz munkakörülmények, a kegyet-
len bánásmód, a rossz higiénés viszonyok
és a rossz étkeztetés ellenére a visszavonulá-
sig a zászlóalj tagjai túlnyomó többségének
sikerült életben maradnia. A hatezer magyar
zsidó munkaszolgálatost két lépcsõben szán-
dékoztak Magyarország felé és onnan Német-
országba indítani. Az elsõ csoportba kerülõ
3600 fõnek a sorsa lényegében megpecséte-
lõdött: pár százan megszöktek útközben,
1500 embert menet közben végeztek ki, to-
vábbi 1500 német koncentrációs táborokba
került (közülük ötszázan maradtak életben).
A kétezer fõs második csoportot 1944. szep-
tember 29-én indították útnak, és két nap
múlva a Tito-partizánok felszabadították
õket. Döntõ többségük Arad és Temesvár
irányába próbált hazajutni, mások pedig be-
álltak a partizánok közé.

A kontextualizálás szerepét ellátó beve-
zetõ után a könyv résztémákat tárgyal, és
közben élettörténeteket közöl velünk. Ettõl
válik egyszerre szigorúan adatolt pozitivista
történeti munkává és sorstörténetek lánco-
latává. Tulajdonképpen önálló esettanulmá-
nyokként is megálló fejezetekbõl tevõdik
össze a bori történet. Több mint hetven ol-
dal foglalkozik az orvosokkal és az orvoslás,
a gyógyítás bori lehetõségeivel. De ezeken
az oldalakon nemcsak a nevesített zsidó or-
vosok életsorsával és bori tevékenységükkel
ismerkedhetünk meg, hanem mindeközben
képet alkothatunk a munkaszolgálatosok
élet- és munkakörülményeirõl, egészségi 
állapotáról, a gyakori munkabalesetekrõl.
Ebben a fejezetben vállalkozik Csapody Ta-
más arra a hatalmas munkára, amelynek 
során táborszerkezeteket, útvonalakat és
eseményeket rekonstruál, mindezt összevet-
ve a korábbi, sokszor téves ismeretekkel.

Külön fejezetek foglalkoznak Justus Pál
és Radnóti Miklós sorsával, de kettõjük tör-
ténete végigvonul a teljes könyvön is. Egyéb
alfejezetekben is fontos utalásokat találha-
tunk rájuk vonatkozóan. Az elsõ bori cso-
port újvidéki és dunántúli gyalogmenetét
aprólékosan rekonstruálva lépésrõl lépésre
követi a munkaszolgálatosok sorsát, köztük
Radnótiét és Justusét. A Borból Magyaror-
szág irányába gyalogmenetben elindított
munkaszolgálatosok 1944. október 2-án ér-
keztek meg Újvidékre. A következõ állomá-
suk Cservenka volt, ahol a magyar keret át-

adta õket a német katonáknak. A németek
pedig már az elsõ nap mintegy 700–1000
munkaszolgálatost kivégeztek. A túlélõk útja
Zomboron keresztül folytatódott Mohácsra
és Bajára, ahol a kíséretüket újból magyar
katonák vették át. A kivégzések vagy a
különbözõ betegségek és sérülések által elõ-
idézett elhalálozások következtében az elsõ
csoporttal útnak indított bori munkaszolgá-
latosok közül kevesebb mint 1 400 személy
érte el Hegyeshalomnál a határt, ahol a ma-
gyar katonák ismét átadták õket a németek-
nek. Többségük a német koncentrációs tábo-
rokban (Flossenbürg, Sachsenhausen) lelte 
a halálát.

A dunántúli gyalogmenet során végez-
ték ki Radnóti Miklóst is. Csapody több 
forrás kritikai elemzésével jut el arra a kö-
vetkeztetésre, hogy a Gyõr-közeli Abdánál 
a költõnek és 21 társának a kivégzése nem
lehetett az eddig általánosan elfogadott 
november 9-i napon. Az abdai kivégzésrõl
készült tanúvallomások és egyéb források
összevetése alapján a szerzõ egy nappal ko-
rábbi idõpontban állapodik meg. Ez az egy-
napos eltérés ugyan jelentéktelennek tûn-
het, de a történeti hûség szempontjából
mindenképpen fontos.

A munkaszolgálatosok gyalogmenetét
kísérõ magyar katonák felelõsségre vonásá-
val és háború utáni sorsával közel százolda-
las fejezetben foglalkozik Csapody. A keret
leghírhedtebb tagjairól, köztük Marányi
Endre bori táborparancsnokról, Tálas And-
rásról, Juhász Pálról és Sisák Györgyrõl rész-
letes életrajzi adatokat és pályafutást közöl,
valamint ismerteti az ellenük lefolytatott
népbírósági pereket és azok eredményét. 
A teljes keretlegénység nevesítésével is
megpróbálkozik a szerzõ. A források szerint
a munkaszolgálatosokat 12 magyar tiszt és
egy 102 fõbõl álló legénység kísérte. Közü-
lük 64 személyt sikerült név szerint is azo-
nosítania, a felelõsségre vont vagy meggya-
núsított katonákról pedig külön listát közöl.
Itt hívja fel a figyelmet arra, hogy sok hábo-
rús bûnnel vagy emberiesség ellen elköve-
tett bûncselekménnyel vádolható személy
ellen nem folyt eljárás, vagy felmentették
õket. Az egyik legjellemzõbb példa erre Ma-
rányi Ede bori táborparancsnok esete, aki-
nek a felelõsségre vonása elmaradt a háború
után. Marányi 1944 végén Ausztriába távo-
zott, ahol Fehér Antal álnéven élt. Innen,
ugyanezen a néven Nyugat-Németországba
költözött, és itt halt meg 89 éves korában,
1985-ben. Marányit 1946-ban távollétében
háborús bûncselekmények elkövetésével téka
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