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Evezzünk vidámabb „vizekre”, a falucsúfolók világába, s idézzünk meg egy 
Páliról szólót: A páliak keresztbe vitték be a létrát az erdõbe. Ezt akár 
ostobaságnak is tekinthetnénk, ha nem lett volna meg a frappáns válasz, hogy 
annyi fát mondhattak a magukénak, amennyi a lajtorja nyomvonalába esett. 

A szerzõ precizitására csak egyetlen adalékot említünk, 77 mûre 230-szor 
hivatkozik, legyen szó Drinóczy György csornai premontrei prépost mûvérõl, vagy 
Belitzky János, Nagy Imre, Horváth Zoltán, Soós Imre munkáiról. A tudományos 
alapossággal készült olvasmányos munka stílusa miatt, a „céhen kívüli” 
nagyközönségnek, a község lakóinak is szóló olvasmány.  
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Az elmúlt év végén jelent meg Csapody Tamás Bori munkaszolgálatosok. Fejezetek a 
bori munkaszolgálat történetébõl címû kötete. Bár a kötet szorosan vett soproni, il-
letve az egykori Sopron megye területéhez kötõdõ vonatkozásokat nem tárgyal, 
az mégis számot tarthat a Soproni Szemle olvasóközönségének érdeklõdésére. S 
nem csupán azért, mert a kötet szerzõje soproni származású, hanem azért is, mert 
a magyar munkaszolgálat, s annak fõként 1944–1945-re esõ történetében a 
Dunántúl nyugati része, s benne az egykori Sopron vármegye területe kiemelt 
szerepet játszott. A német birodalommal határos nyugat-magyarországi megyék 
területe, mindenekelõtt Sopron, Vas, Gyõr és Moson, ezt egyrészt az itteni 
védelmi vonal- és erõdítésrendszer építése érdekében idekoncentrált 
munkaszolgálatos kötelékek, másrészt a további munkaszolgálatos századoknak 
a birodalom belsejébe történõ transzportálása útvonalaként „érdemelte ki”. A 
munkaszolgálat soproni, illetve az egykori Sopron megyei vonatkozású története 
igen részletesen feltárt, elsõdlegesen Szita Szabolcs munkásságnak köszönhetõen.  

Az igen jó adatoltság ellenére azonban nem a Sopron megyéhez kötõdõ 
munkaszolgálat története ment át a szélesebb köztudatba. Nem kockáztatunk 
sokat azzal, ha kijelentjük, hogy a munkaszolgálatosok történetén belül a bori 
munkaszolgálatosok sorsa a legismertebb országszerte. S az nem is elsõsorban a 
roppant nehéz bori munka- és életkörülményeknek, vagy épp a visszavonulás 
során a Szerbia és Magyarország területét átszelõ híres-hírhedt „erõltetett 
menet”-nek tudható be, hanem mindenekelõtt a 20. század egyik legnagyobb 
magyar költõjének, Radnóti Miklósnak a tragikus halálával, s személyes – de 
végeredményben az egész emberiség – kálváriájáról is tudósító megrendítõ 
verseivel hozható összefüggésbe. A Razglednicák, a Hetedik Ecloga emelték a boriak 
sorsát, az erõltetett menet történetét széles körben ismertté, legalábbis olyan 
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mértékben, hogy minden iskolába járó magyar legalább egyszer találkozott, 
találkozik vele életében.  

Mindezekre tekintettel érdeklõdéssel vettem kézbe a Szerzõ munkáját, s 
kíváncsiságomat további körülmények is fokozták. Többek közt az a nyilvános 
vita, amely egy-két évvel ezelõtt több orgánumban is folyt, s amelynek apropóját 
az adta, hogy a Szerzõ észrevételezte, illetve kifogásolta, miszerint több, 1945 
után háborús bûnök miatt halálra ítélt bori keretlegény – köztük feltételezhetõen 
Radnóti gyilkosai – emlékét a kommunizmus mártírjaként õrzi a nemzeti sírkert 
(Rákoskeresztúri köztemetõ, 298. parcella). 

A kötet csak részben igazolta elõzetes várakozásaimat. De ha maradt is 
hiányérzet bennem, annak oka nyilván bennem keresendõ. Hiszen 
várakozásaimat elsõ benyomásaim alapozták meg, ti. a kötet elsõdleges 
paraméterei, így mindenekelõtt nagy terjedelme. Amely félrevitt abban az 
értelemben, hogy a hat és félszáz oldalra rugó terjedelem kapcsán értelemszerûen 
arra számítottam, hogy a bori munkaszolgálat monográfiáját veszem kézbe. De 
amint az alcím (Fejezetek a bori munkaszolgálat történetébõl) is orientál, s ahogy a 
Bevezetésben a Szerzõ is fogalmaz: „A kötet tehát nem monográfia, hanem a bori 
történet egyes ’vonatkozásainak’ a teljességre törekvõ feldolgozása.” (23. p.) Több 
oldallal késõbb viszont azt is megtudjuk, hogy a bori munkaszolgálatról a 
monográfia is készülõben van (28. p.). Ha a kötettel kapcsolatos 
elõfeltevéseimmel kapcsolatban rögzítettem, hogy Csapody könyve, vaskos terje-
delme ellenére vállaltan nem monográfia, akkor hangsúlyosan hangot kell adnom 
a további meglepetéseknek, amely a recenzeált mû olvasása közben értek. 
Mindenek-elõtt az a módfelett körültekintõ, aprólékos és precízen dokumentált 
kutatás, amely volumenét tekintve – a fõ téma kapcsán nyitott számos oldalági, 
illetve leágazó kutatási irány miatt is – szinte párját ritkítja. S a részletezõ, az 
adatolás tekintetében pedig rendkívül részletes és pontos kifejtés miatt mindez az 
olvasó számára is nyilvánvalóvá válik.  

Csapody Tamás mûve többrétegû. A mû tartalmául és címéül szolgáló „bori 
munkaszolgálatosok” történetének feltárása, bemutatása mellett a kötet olvasása 
közben részletesen kibontakozik elõttünk a bori munkaszolgálat kutatásának 
immár több mint fél évszázadra visszanyúló története, azaz historiográfiája, s 
harmadik rétegként pedig a Szerzõ kutatásainak történetébe nyerünk bepillantást. 
De a mû alapja, a bori munkaszolgálatosok, illetve a munkaszolgálat történetének 
bemutatása sem egyrétegû. A munkaszolgálattal kapcsolatban 1943 és 1945 közt 
zajló események feltárása mellett a keretlegények felelõsségre vonása is részletes 
tárgyalásra kerül. Sõt, szintén a Szerzõ érdeklõdésének tárgyát képezik – így 
például a bori munkaszolgálatosok és túlélõk, valamint a keretlegények sorsát, 
életét illetõen – az azt követõ évtizedek is, egészen napjainkig.  

Összegezhetünk úgy is, hogy a Szerzõt minden érdekli, ami a bori 
munkaszolgálattal kapcsolatos. A könyvet olvasva az embert olykor elfogja az 
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érzés, hogy nem is (szak)történészi munkát, hanem nyomozás, felderítõ munka 
történetét, illetve annak hihetetlenül részletes és precíz dokumentációját, 
beszámolóját tartja a kezében. A Szerzõ szinte nem ismer lehetetlent. Nem csak a 
bori munkaszolgálatról, s annak különbözõ aspektusairól megjelent szak-, illetve 
helytörténeti irodalmat gyûjtötte össze, dolgozta fel roppant alapossággal, hanem 
jelentõs mennyiségû kiadatlan, közgyûjteményben illetve magánszemélyek 
tulajdonában lévõ naplót, visszaemlékezést, feljegyzést, illetve egyéb narratív 
forrást kutatott fel. A hét évre nyúló kutatás során emellett értelemszerûen 
kiterjedt mélyfurásokat végzett a magyarországi levéltárakban, 
közgyûjteményekben, egyéb archívumokban. A Szerzõ a szerbiai, németországi, 
illetve izraeli levéltárakban, archívumokban, kézirattárakban szintén személyesen 
kutatott. De kutatásai során az osztrák, román, illetve egyesült államokbeli 
levéltárak, vagy épp külföldi országok bevándorlási hivatalai, valamint 
helyhatósági hivatalok anyagaira is támaszkodott, illetve azok munkatársainak 
segítségét is bátran igénybe vette. Csapody Tamás elhivatottságát, kiapadhatatlan 
energiáit szemlélteti, hogy több mint száz bori túlélõvel sikerült a kapcsolatot 
felvennie. Ezek közül 67 fõvel sikerült személyesen is találkoznia, hat országban. 
További ötven fõvel telefonon, postai illetve elektronikus levélben vette fel a 
kapcsolatot (25. p.). Emellett összességében több hónapot töltött Bor és 
környékének, illetve az erõltetett menet szerbiai, vajdasági, illetve magyarországi 
színhelyeinek bejárásával. Ez elsõsorban a korabeli helyszínek, illetve események 
rekonstruálásához volt fontos a Szerzõ számára, de egyúttal az esetleges 
adatközlõk felkutatása, illetve a helyi emlékezet feltárása szempontjából sem volt 
érdektelen.  

Csapody Tamás könyve több, illetve más, mint egy „hagyományos” történészi 
munka. Feltétlenül több annál abban az értelemben is, miszerint igen komoly 
személyes indíttatásból, elkötelezettségbõl született. A Szerzõ a 
hadkötelezettséget ellenzõk egyik hazai élharcosaként is ismert, aki az 1980-as 
évek végén maga is megtagadta a fegyveres katonai szolgálatot. Ezirányú 
meggyõzõdése vezette Csapodyt a fegyverhasználatot, így katonai szolgálatot is 
tagadó kisegyházak, így a szombatisták, nazarénusok, illetve Jehova tanúi 
történetének tanulmányozásához, kutatásához. A fegyverhasználatot tagadó 
hitelveikhez való ragaszkodásukból fakadó megpróbáltatásaik iránti érdeklõdés 
pedig idõvel a második világháborúhoz, s azon is belül a bori mun-
kaszolgálathoz, annak kutatáshoz vezetett.  

A Bor környéki bányákba 1943 júliusában, illetve egy évvel késõbb, 1944 
derekán két lépcsõben három-háromezer, összesen hatezer magyar 
munkaszolgálatos került. Döntõ részük zsidó, illetve annak nyilvánított 
személyekbõl állt, de az elsõ, 1943. évi kontingens részeként ún. „jehovás”, vagy 
„szektás” század is került Borba. A 801. számú különleges musz-os századot 18 
fõnyi szombatista, kilenc nazarénus vallású, illetve 160–180 fõnyi Jehova tanúja 
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alkotta. Õket különbözõ börtönökbõl összpontosították Jászberénybe, s onnan 
történt Borba szállításuk. 

A kisegyházak szolgálatmegtagadás miatt Borba került munkaszolgálatos 
századának sorsát azonban könyvében nem kezeli kiemeltként a Szerzõ. Igaz, 
emberveszteségük közel sem volt olyan mérvû, mint a zsidó munkaszolgálatos 
századoké. Mint bevezetõmben írtam, a kötet vállaltan nem monográfia, hanem 
„a bori történet egyes ’vonatkozásainak’ teljességre törekvõ feldolgozása”. Ugyanakkor a 
részben eltérõ megközelítésû – részben különálló tanulmányokként is megálló – 
fõfejezetek kronologikus sorrendben szerepelnek a kötetben. Ez több 
szempontból is hasznos az olvasó számára. Egyrészt kronologikusan haladva, 
értelemszerûen idõrendben kerül kifejtésre a kötet tartalma. Másrészt, azáltal, 
hogy ugyan a Szerzõ a bori munkaszolgálat egy-egy vonatkozására, 
specifikumára fókuszál, ezekhez kapcsolódva a bori munkaszolgálat 
(esemény)történetének fõ vonulata is tárgyalásra, bemutatásra kerül. Így például 
a kötet elsõ nagyobb különálló részét alkotó Orvosok és orvoslás Borban (37–114. p.) 
c. fejezetében a címben megadott téma részletes bemutatása mellett megis-
merhetjük a bori lágerrendszer részletes felépítését, az egyes táborokat, az ott lévõ 
élet- illetve higiénés körülményeket, valamint a lágerélet mindennapi 
nyomorúságát, a fogva tartás viszonyait.  

A következõ, Justus Pál bori munkaszolgálata (115–140. p.) c. fejezetben a neves 
szociáldemokrata politikus bori munkaszolgálatának, megmenekülésének 
története mellett olvashatunk az 1944 szeptemberében második lépcsõben 
hazaindított mintegy 2000 munkaszolgálatos sorsáról. A szovjet elõrenyomulás 
miatt Bor és környékének kiürítésekor visszavonulásra vezényelt közel 6000 fõs 
bori magyar munkaszolgálatos kontingens két lépcsõben, azaz eltérõ idõpontban 
indult útnak, s ennek következtében gyökeresen eltérõ sors jutott osztályrészéül. 
Az elsõ, közel 3600 fõre tehetõ csoport szeptember 17-én indult, a második pedig 
két héttel késõbb, szeptember 29-én. Az elõbbieknél jóval késõbb elindítottakat az 
a szerencse érte, hogy már másnap, szeptember 30-án felszabadították õket a 
partizánok. A felszabadult munkaszolgálatosok egy része, illetve az orvosok 
döntõ része beállt a partizánok közé, míg a többség Arad és Temesvár irányába 
kereste a számára már biztonságot adó területeket. Így tett Justus is, aki Halász 
Jenõ és Mária Béla költõkkel, illetve Szalai Sándor filozófussal együtt Temesváron 
talált oltalmat. Itt mindannyian a Méliusz József szerkesztette helyi Déli Napló, 
majd novemberétõl Szabad Szó munkatársai lettek. E munkásságuk annyiban is 
jelentõs, hogy általuk került elõször nyomtatásba több Radnóti vers, valamint 
adtak hírt elsõként a bori munkaszolgálatosokkal kapcsolatos hírekrõl, így 
például – többször túlélõk beszámolói alapján – az erõltetett menetre 
kényszerített elsõ lépcsõ szerbiai, vajdasági megpróbáltatásiról. A szerencsés 
sorsú második csoport sorsával gyakorlatilag e fejezet végéig foglalkozik a kötet, 
a könyv hátralévõ több mint 450 oldala az elsõ lépcsõben indított 
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munkaszolgálatosok kálváriáját követi nyomon. Ennek részeként a Szerzõ 
kitüntetett figyelmet fordít az elõbb Magyarországra, majd a Német Birodalomba 
történõ visszavonulásukon õket kísérõ, õrzõ bori keret tevékenységének, 
szerepének, illetve felelõsségre vonásának beható vizsgálatára is. 

A kötet kronologikus tárgyalásában ugyan kisebb törést okoz, hogy az elsõ 
lépcsõ tragikus sorsának, illetve visszavonulásának részletes ismertetését 
közbevetõleg megelõzi – s a bori keret felelõsségre vonásának kötet végén történõ 
tárgyalásától elkülönítve – a boriak parancsnokának, Marányi Edének szánt rész. 
(Marányi Ede, a bori táborcsoport fõparancsnoka, 141–183. p.) Ugyanakkor e 
szerkesztési megoldást nem csak az igazolja, hogy Marányi 1943–1944 
fordulójától a bori munkaszolgálatos kontingens parancsnoka volt, és a 
honvédelmi minisztérium 1944 októberében továbbiakban is õt bízta meg a bori 
maradék Szentkirályszabadján történõ újbóli munkaszázadokba szervezésével, 
hanem az is, hogy társaitól eltérõen õ elkerülte a háború utáni felelõsségre vonást. 
E fejezetben egyrészrõl egy összefogott pályaképet kapunk a boriak hírhedt 
parancsnokáról, másrészrõl a Szerzõ felfedi a titkot Marányi második 
világháború utáni titokzatos életérõl. Így megtudjuk, hogy Marányi Fehér 
Antalként élt kettõs életet, illetve bujkált, nem is olyan messze hazánktól, elõbb 
Ausztriában, majd 1956-tól az NSZK-ban. Az 1985-ben elhunyt Marányi Edét 
Fehér Antal néven temették el a bermatingeni temetõben, de végrendeletében 
foglaltaknak eleget téve sírkövén ma már valódi neve (Marányi Ede) és valós 
születési és halálozási adatai szerepelnek.  

Csapody Tamás ugyanakkor az elõbbiekhez hasonló tényszerû adatokkal már 
nem tud választ adni arra az általa megfogalmazott kérdésre, hogy miként 
úszhatta meg negyven éven keresztül a felelõsségre vonást Bor magyar 
parancsnoka, miként nem bukkantak a magyar rendvédelemi hatóságok és 
titkosszolgálatok ez idõ alatt a nyomára. Ugyanis Marányi ellen 1945 után 
folyamatba tett nyomozás, illetve népbírósági eljárás idõvel elévült, s 1962-ben 
megszüntették. Pedig amint a Szerzõ kiemeli, az 1945 után tett 
tanúvallomásokban, vagy felvett DEGOB-jegyzõkönyvekben a túlélõ 
munkaszolgálatosok egységesen elítélõen, elmarasztalóan nyilatkoznak 
Marányiról, ami pedig az olyan hírhedt keretlegények, mint a végül háborús 
bûnök miatt halálra ítélt Tálas András hadapród õrmester esetében sem volt 
jellemzõ. A Szerzõ feltételezése szerint Marányi sikeres bujkálásában, illetve 
abban, hogy elkerülte a felelõsségre vonást, az játszhatott szerepet, hogy a háború 
után, miután a nyomára bukkantak, a magyar katonai elhárítás beszervezte. 

A Marányi Edével foglalkozó részt követõen már csak a Borból elsõként 
indított elsõ csoport sorsával foglalkozik a kötet. Az eddig ismertettek után 
következõ három fejezetben változik a megközelítés optikája, az eddig is 
gazdagon adatolt kifejtés még részletezõbbé válik. A már említett A bori menet a 
Dunántúlon (185–359. p.) címû, és az azt követõ A bori keret felelõsségre vonása (361–
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457. p.) és Az abdai exhumálás (459–552. p.) c. fejezetekre azonban nem csupán a 
minuciózus pontosságra törekvés jellemzõ, hanem az, hogy egyre inkább Radnóti 
Miklós sorsa, tragédiája kerül a tárgyalás középpontjába. S ezzel együtt a Szerzõ 
kiemelt figyelmet szentel a Radnóti sorsa és halála körül fokozatosan képzõdõ 
mítosz, illetve a történések tényszerû számbavételére törekvõ, tudományos 
alappal is bíró „Radnóti-kánon” kialakulása folyamatának.  

Ez a Radnótira fókuszálás az elõbb említetteknél kevésbé hangsúlyos a kötet 
legnagyobb egységét képezõ A bori menet a Dunántúlon c. fejezetre. Ugyan 
Radnóti sorsának nyomon követése e részben is fontos, illetve központi helyet 
foglal el (227–284. p.), egészen az abdai tömeggyilkosság tárgyalásáig, a Szerzõ a 
bori csoport történetét Újvidék és Szentkirályszabadja, valamint Abda és Zurány 
(Zurndorf, Au.) közötti szakaszokon is nyomon követi. Itt a boriak újvidéki, 
illetve mohácsi, valamint bajai átvonulásáról, állomásozásáról, elhelyezésérõl 
olvashatunk részletesen. A menet szerbiai, azaz Bor és Újvidék közti szakaszáról 
– igazodván a fejezet címéhez – viszont semmit. Ez feltehetõen a készülõ 
monográfia tárgyát képezi majd. Ahogy minden bizonnyal szintén ott 
olvashatunk majd a kötetben csak röviden ismertetett cservenkai mészárlás 
részleteirõl is. A könyvbõl így is megtudjuk, hogy a Borból egészen idáig a 
magyar katonai keret felügyelete alatt visszavonuló munkaszolgálatosokat a 
németek nyomására itt adták át a németeknek. Azok október 7-én éjszaka kb. 
700–1000 bori zsidót a helyi téglagyárban megöltek, míg a megmaradó 
munkaszolgálatosokat Zomborba kísérték. A Jehovás század sorsa Cservenkán 
idõlegesen elvált a többiekétõl, õk a magyar keret felügyelete alatt meneteltek 
Zomborba, ahonnan Kiskunhalason át vonattal kerültek Szentkirályszabadjára. 
Zomborból német kíséret mellett a boriak egyik fele – továbbra is gyalog – 
Mohácsra, míg a másik Bajára menetelt. Itt õket a németek átadták a magyar 
katonaságnak. Elmondható, hogy a menet az ezidáig tartó szakaszon, talán a 
rendezetlenebb visszavonulásának és a front közelségének betudhatóan nagyobb 
veszteségeket szenvedett, mint amit késõbb a magyarországi szakaszon érte. 
Kísérõik itt jóval nagyobb számban gyilkolták le a fõként beteg, rossz állapotban 
lévõ boriakat, igaz viszont, hogy azoknak is több lehetõségük nyílt a szõkésre. Így 
menekült meg például Újvidéken többek közt Spira György késõbb elismert törté-
nész. De a visszavonulás korábbi, Belgrád környéki szakszán szöktették meg 
szerbiai hittársaik a szombatista musz-osokat is. 

A könyv ezen fejezetei is megerõsítik az olvasót abban, hogy a sorsnak, vagy 
épp a merõ véletlennek mekkora szerepe lehetett a túlélésben. Így például az is 
sokat számított, hogy valaki Zomborban a Mohácsra vagy Bajára menetelõ 
csoportba került. A Bajára kerültek jobb elhelyezésben részesültek a Duna-parti 
városban, s nem is kellett dolgozniuk, ami a legyengült és még sok 
megpróbáltatás elõtt álló emberek számára fontos körülmény lehetett. Ráadásul 
Szentkirályszabadján is alapvetõen a korábban Bajára került csoport tagjait 
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osztották abba ez elsõ három századba, amelyek a Hegyeshalomig tartó 
dunántúli menetben kevesebb emberveszteséget szenvedtek el, mint a másik 
három század. Maga Radnóti a mohácsi, illetve késõbb Szentkirályszabadján, a 
jóval durvább, embertelenebb bánásmódot elszenvedni kénytelen csoportba 
került. 

Radnóti Miklós sorsának középpontba állítása a tekintetben is indokolható, 
hogy Bor magyar vonatkozásainak, illetve a boriak sorsának kutatásához oly 
sokszor Radnóti tragikus sorsa szolgáltatta a motivációt. S ez hatásában olykor 
még a történet- és irodalomtudomány határain is túllépett. Ugyanis Tolnai Gábor 
irodalomtörténész és Kõszegi Ábel 1960-as években egymástól is külön folytatott 
kutatásai hatására a korabeli Belügyminisztérium szigorúan titkos nyomozást 
végzett 1967–1977 közt. A számos fontos részadattal szolgáló „Abdai gyilkosok” 
fedõnevû akta (lelõhelye: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára) 
anyagára értelemszerûen a Szerzõ is bátran támaszkodott, amint a bori keret 1945 
utáni felelõsségre vonását célzó népbírósági perek aktáira is, amelyek az eljáró 
bíróság székhelye szerint több közlevéltárban lelhetõk fel. A kötet további számos 
levéltári forrásanyaga közül még kettõt emelnék ki: az egyik az úgynevezett 
DEGOB-jegyzõkönyvek, amelyeket 1945–1946-ban a holocaust ötezer túlélõje 
mondott jegyzõkönyvbe a Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság szervezeti 
keretei között. E jegyzõkönyvek jelenleg a Holokauszt Dokumentációs Központ 
õrizetében vannak. A másikat a bori túlélõk körében 1960-as évek elején végzett 
szociológiai kutatás eredményei jelentik, amely 402 személy dossziéját tar-
talmazza. Ennek mai lelõhelye a MAESZ Nácizmus Üldözötteinek Bizottsága 
archívumában található.  

E kis kitérõ után Tolnai Gáborra és Kõszegi Ábelre visszatérve ki kell emelni, 
hogy õk voltak Radnóti tragikus sorsának elsõ igazán elhivatott kutatói, akik 
tanúkat kutattak fel, illetve egyaránt bejárták a bori munkaszolgálatosok 
útvonalát. De ezen utóbbi, tudományos célzatú kutatást évtizedekkel korábban 
megelõzte egy másik – igaz, ekkor még Radnóti életben maradásában 
reménykedõ – kutatás, amely a költõ megtalálását célozta, és amelyet Gyarmati 
Fanni, Radnóti neje, illetve Ortutay Gyula, a költõ barátja folytatott. Az ekkor 
még kisgazda politikus Ortutay a Magyar Rádió és a Magyar Távirati Iroda 
elnökeként is rendelkezésre álló kapcsolati rendszerét is mozgósította, de 
kutatása végeredményben eredménytelen maradt. Errõl Csapody Tamás könyve 
498–520. oldalán részletesen is beszámol. Itt megtudjuk azt is, hogy a költõ 
tragikus sorsáról, haláláról barátai és özvegye – aki nemrég ünnepelte századik 
születésnapját – majd’ két évvel Radnóti halálát követõen egy hírlapi tudósításból 
értesültek. Az Új Élet 1946. augusztus 1. száma adott hírt a gyõri exhumálásról, s 
a 22 exhumált holttest azonosításáról. 

A Radnóti személyével kapcsolatos kimerítõ részletességû fejezeteket olvasva 
óhatatlanul felmerülhet egy soproniban, hogy milyen jó lenne, ha a Balfon 
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elhunyt hasonlóan tragikus sorsú neves magyar írók, költõk, így mindenekelõtt 
Szerb Antal és Sárközi György utolsó napjairól, heteirõl is – a lehetõségek szerint 
– közel hasonló alaposságú és precizitású könyv születne. Csapody Tamás mûve 
ugyanakkor nem „csak” alapos és precíz, hanem további erényei közé tartozik, 
hogy nem dramatizál, kifejtésében kimért és tárgyilagos. Talán egyfajta tudatos 
ellensúlyozása ez annak, hogy a téma, amelyrõl ír, szívszorító. Hiszen nem 
csupán az egykorú polgári lakosság, hanem a többi zsidó munkaszolgálatos 
század, de még az azokat õrzõ katonai egységek szemében is különleges helyet 
foglaltak el az embertelen megpróbáltatások során átesett, híres-hírhedt „bori”-
ak. A Szerbia déli részén található Borból elsõ lépcsõben elindított 3600 
munkaszolgálatosból a hetekkel késõbbi, Szentkirályszabadján történt újbóli 
munkaszázadokba szervezés idejére csupán 1600–1650 fõ maradt életben. He-
gyeshalomnál a Szerzõ szerint mintegy 1380 bori munkaszolgálatost adtak át a 
németeknek (305. p.). A Jugoszlávia déli részérõl a magyar–osztrák határig esõ 
mintegy 800 km-es utat – egy kisebb szakasztól eltekintve – gyalog és általában 
étlen, szomjan megtevõ boriak látványáról egy szintén Mosonmagyaróvárra 
vezényelt zsidó munkaszázad tagja így számolt be:  

„Egyszerre nagy sürgés-forgás támad, katonák jönnek-mennek, körülnéznek, 
majd elmennek, érdeklõdünk, hogy mirõl van szó, mondják jönnek a boriak, az 
úgynevezett elsõ lépcsõ. És jöttek… négyes sorokban, borzalmas állapotban, mint 
a csontváz brigád. (…) Az 1200 emberbõl talán háromnak volt cipõnek nevezhetõ 
valami a lábán, a többi mezítláb, se sapka, se csomag. Dûlõutakon hozták õket, 
hogy a lakosság ne lássa (…) Nem messze haladtak át az udvaron és integettek, 
hogy éhesek, erre mi elõvettük az összes kenyeret, ami nálunk volt a hátizsákban 
és kiraktuk az útra, ahol jöttek, erre vagy 30-an kirohantak az addig fegyelmezett 
sorból és egymást ütve és harapva harcoltak a kenyérér [sic!], most tudtuk, hogy 
mire kell a furkósbot. A katonák agyba-fõbe verték õket. És amikor a mi 
õrvezetõnk megkérdezte, hogy miért ütik úgy õket, azt felelték, hogy ha nem 
választanák szét õket, megölnék egymást. De ha mi még egyszer próbálunk 
valamit adni, agyonlõnek bennünket.”  

A gondosan szerkesztett kötet fõszövegét száz oldal feletti összterjedelmû 
jegyzetapparátus, irodalomjegyzék (553–575.), számos térkép-illusztráció, illetve 
annotált képmelléklet (584–588. oldal között) egészíti ki. A könyv végén található 
további mellékletekbõl még a névmutatót (601–647) emelem ki, mely közel sem 
szokványos, hiszen abban a Szerzõ a könyvében elõforduló valamennyi személy 
legfontosabb életrajzi adatai megadására törekedett. Az esztétikus kiállítású, 
keménykötésû kötet a Vince Kiadó munkáját dicséri.  
 

 

 

 

 


